
Sayısı 1ot9 Para 
Şeker ucuzlarken .•• 

Gn kuı uş dü~tu şekerden diye bayram yaptık; 
Vakı~ herkes için haylıca fiyat iadi; 
Kalkı,..ınca reçeJe evde kaymvalde ah 
:utıakis bendeniımı bütçeme maı;ıraf bindi! 

Hü•eyin Rılat 

Bugünkü ~ayımız 

10 
SAYIFA 

18-1 inci YIL o ~AYI : 6275. 215. Cumartası 29 HAZiRAN (6 ncı IJ) 1931 

Ulu önder dün şehrimizi şereflendirdiler 

1 
ı 

Sıyasa dünyasına 
toplu bir bakış 

1NG1LTERE - l'"RAN

IS \ - lTAL\'A 

Bu aon yedigünün en önemli aiyaaa 
badiaeai, Streza'da Almanyaya karıı in· 
siltere Franaa, halya araaında hazır. 
lanmıı' olan yöney ( cepb~) birliği kom. 
Wnezonunun saraılmıf, hatta kınlmıt 
olmuıdır. Bunun sebebi 1 ngillere ile 
Alinallya aruında Londrada yapılan 
konu,malann bir deniz anlaşmaaına 
varımı bulunmaaıdrr. Fransa ile ltalya 
1'öyle bir anlatma yapılmadan önce 
kendilerinin fikirleri alınma•• gerekli ol. 
•tana ileriye aürmektedir. lngiltere İsf: 
1na cleYletlere verdiği cevapta: "Eğer 
böyle yapaaydım it uzayacaktı. Alman. 
lar sözlerinden cayacakb. Çabuk bir 
anJapna iae lnsiltere için olduiu kacla1' 
F,..... ile ltalya için de lazım.h.,, de .. 
mektedir. Fa1-t bu türlil bir ceftp ne 
Fran .. yı, ne de İtalyayı kandıramaı:n•t· 
tır. Eden'in Paria ve Roma gezılen 
(seyahatleri) bu yüzden bir aonuç (ne· 
tiee) vermemiıtir. 

INGtLTEKI': - ALl"AN· 

V \ KONUŞMALARI 

Londra konuımaları, Alman deniz 
lmnetleri için lngiliz gemilerine niı • 
lletle (o/tılS) ölçüsünü kabul ettikten 
IODl"a durmamıtbr. Bu kon11şmalar bir 
,..elan olmaktadır. Konutmalann in• 
ptare ile Almanya araaın&!a daha geni' 
alar.lartla an~lara doğru gideceği 
Almanya lnsiltereyİ Fransa ve italya • 
dan ayırarak kendine yaklaıtınnak için 
uiraııywda. Denir lrunetleri üzerin .. 
deki anlatma ba ıiyasamn ille ........,.. 

• _, __ ,_ ""ri)iiyor.. 

AtatUrkUn dUnkU gelit ve 9ezl9lnden lntlb•l•r: 

Türk tarihi konusu üzerinde konutuyorlar. 
(Muhatapları. Amuya tarih müellifi Bay Hüamettindir.) 

'-?•v•.fla1rtwl!t) ~ UJal:AA.~0 .. • r:esnım eııemmı1euıı:rm ıuzwn yuMw. uı& .. 
İ v1rdıler. Fazla satmak içm ne yapmalıdır? Sayıfa- tel bu yoldalf vaıifetethıi yapatiilmeleri Mttı..-... 

;J lan mı artırmalı? İçindeki yazılan mı i;Oğaltmah? zel er b·ı...;ıennı· • -~--ııdır Bu maksatla Türk-.. G tel · · . . . dirm 1 . ., on ann 116.. A&Ynw1. • 
~ aze erımızm fıyatmı mı ın e ı. K _,, • .wü ç k cesurane ve takdire liyık 
~ K . ı~. k d. . . çe urun 5--, o 
~ urun gazetesı mese eıun en ısıne aıt tarafı- b. kara rmiş, beş kuruş olan fiYJLtmı yüz para-
\ m bir yenilik yaparak kesip atmaktan korkmadı. ır. ~:..::~:.. ""'--•--e •..ıııİoılAbbüs" diyoruz. Pfin .. 

ıy~ . ı ~ ~!8. m. ırme . e ra r yazı annın ku bunu ancak büyük bir salihiyetle ve ateşli bir· I F
. tın .. . d' ki be be l va ın\.Jü.~· vc:Dwcuı ~ , ~ 

kalıtesını de de~ırdı. Bu bı~ de~~me, fakat ce - vurtseverlikle ve 0 derecede yüksek bir ahlak ile 

' 

sare
1
tle yapılmış bır denemedıır. ~uz paraya Ku - Kunın'u yöneten( idare eden) Asım Us, Hakkı 

run. ~u, ~~rç~~~~ .~e u~ul.~a.?an gelen bir isti - Tank Us gibi çalışkan.gazteciler yapabilir. Ku. 
f~dedır. Çu?kü ?uyuk hır ~~luk gazeteden genel . run, Türk diliyle çıkan tekniği q.m ·gazetelerden 
hır surette ıstenılen şeylen hır arada toplam1ştrr. b' · olduğunda şüphe yoktur. Başmakalelerdeki 
~azıla? .sözlerdeki salahiyetlilik, haber alma i~l~- cI~diyeti ve itidali ile istihbarlardaki kıymet ve 
rındekı .~n~ndmcrbk ve ça~?kl~k. .. Bu gazete ıçın canlılığı birleştirmeğe muvaffak obntışttır. Bu ga .. 
başka turlu de olamazdı; çünku başında Asım Us, ?.ete genel durumunda olan yükseklik ile hiçbir 
Tank Us gibi iki kardeş bulunuyor ki ikisi de Ka- zaman menfaatini sansasyonel (basit dugulan. 
mu~ay'da saylavdırlar. Daha fazlası, ikisi de çok okşıyacak) havadisler çıkarmak ve neşriyat yap. 
eskı ve soydan. ~etecidirler. Onlann ö?.el du - mak veyahut bu cinsten hilelere başvunnak kü .. 
nmılan her şeyı bılmelerine ve düşünmelerine el- "kl'"guneV" duşm" em;aH. 

. J'd' çu u ~""· 
venş 1 ır. .. .. Değerli meslekdaşlanmızm bu teşebbüsündeki 
~undan başka gazete~?, .. A vrupa gunluk gazete- muvaffakiyetlerini en hararetli bir yürekle dile • 

lennde olan sonsuz türlulukler var. 
Kurun yüz paraya! Bu, memleket gaı.etecilik riz.,, 

hayatı içinde hiç beklenmiyen, herkese hayret.ve- R/lQ(T,'EV.,ft~Jll'U 
rici bir hadise olmuştur.,, ~ l~IZ I. ıı 9 6 r 

rr 
- 222!. 

Almanca TORKIŞEPOST diyor ki: 
"Kurun gazetesini neşreden saylav Asım 

Us ve Tank Us, dün gazetelerinin fiyatm 5 ku • 
nıştan 100 paraya indıinnişler ve gerçekten bü -
yük olan bu fedakarlığı, okurlarının menfaatini 
gözeterek, yapmışlardır. Bu hareketin gazetenin 
okurlan tarafından hararetli bir tasviple karşıla· 
nacağı ve tamamile takdir edileceği şüphesizdir. 

Rumca APOYEV MATINI diyor ki: 
"Kamutay ü,elerinden Asını ve Tank Us kar. 

deşlerin gazeteSi olan (Kurun) dünden itibaren 
Jriilliyetli okuyucuları menfaatma olarak feda kir· 
lık sayılacak bir yenilik _yqmiş, fiyatını yüz pa
raya indirmiştir. Meml4!kette ve Avnıpada.._çılun 
büyük gazetelerin eşi olan yalnız Kurun gaı.etesi .. 
dir ki Türkiyede yüz paraya sabhyor.,, 

"Kurun" un, içeriye ve dışanya ait mükemmel hıı- Ermenice JAMANAJC - TORKIYE d\yor ki: 
her kaynaklan bulunan bir gazete olması itibari- "Büyük refıldmiz KURUN kendi daimt hac • 
le de, böyle karşılanması, yerindedir. mini 8 - 10 • 12 sayrfa ve mütıenem temiz muh . 

Çabuk ve doğru haber yeti~tinnekJe tamnmrş teviyatını muhafaza etmekle beraber, ~nden 
olan "Kurun" gazetesine, tuttuğu işte tam bir ba- başlıyarak her yerde 100 paraya satrlmaya baş-
pnş temenni ederiz.,, lamıştır.,, 

TGrqe •rlrada9laramızdan HABER de KURUN'11n he1"9Un 8 - 10 - 1SI Afif• 
el•••ll 100 P•••f• c;ıkac•Oını okurl•r1n• blldlrdl. 

Hep81ne ve bizi taltifte dev•m eden okurlar11nı•• andan letekkUrle ecl•lz. 
_..,..,ıı11111ıu1111111nnııı111ı111J11nnı1111111 dlflllllh-"""""' 

100 paraya inişjmiz üzerine 
~---~----------~-

KURU lv 'a övünç 
olacak bir belge : 

Basın Genel Direktörlüğü son 
kararımızı alkışlıyor 

KURUN'un, fiyatını bet kuruıtan 100 paraya indirmek sure
tiyle 1: asm alanında üzerine düıen devrim ödevini, nasıl büyük 
bir fedakarlıkla, nasıl bir özden geçtilikle yaptığını okurları 

mız biliyorlar. 
KURUN'un bu fedakarlığını ardı ardına gelen takdir söz ve 

yazılar, mükafatlandırmakta devam etmektedir. Oteki vilayet
lerde çıkan arkadqlarımız, hele bu arada, Adanada Türk Sö
zü, Balıkeıirde Türk Dili, Konyada Ekekon, Yeni Ses, bundan 
bahsetmek dolayısiyle, gazetemiz hakkmda güzel ve okıayıcı 
sözler tJylüyorlar. Dün de bu mükafatların en değerlilerinden 
birini lçbalcanlıtından almıt bulunuyoruz. 

Basın Genel Direktörlüiünün bu ya~ııını, yurda yararlı ol
mak yolundaki ıavaılanmızda bize güç ve övünç verecek belge
lerden biri sayıyor ve hepsine, ayrı ayrı, okurlarımızın önünde 
teıekkür ediyoruz. 

Basın Genel Direkıörlüğüaüa 3uuı.-.tudur: 

T. C. 
Dahiliye Vekaleti 

Matbuat Umum Müdürlüğü 
Sayı 

242• 

'1p.e bittin bu sirfltler, ba ltfti§Jer, 
ba dlf8n8tlerdlr ki, blytiklerimizin, 
•trcılanmızın, okarlanmmn, ve b8 • 
tfln bunlan toplryan Bum Kurulta -
ymın ipretlne uyuyor; ueuzluk yo • 
landa örnek ve önayak olmak istlyo • 
ruz: 

G,aznemlze buginbn baflıılarak, 
S kuruı l/ffine lfJO para ligat kOl/UlfO-

. ruı • . 
Ve fiyatı böyle yarı yanya indirir

ken, KURUN normal oylumunda ka
lıyor; qnu, okurlamnıza pmdiye ka
dar-1! ve 16 Bayfadan tapa yazılana 
bfltfln f aydunu ve zevkini aıflıtıra -
rak sunuyoraz. 

B11cin suetelerin oylum <hacim) u 
o hale gelmittlr ki çok kolay gazete 
okumaya alqlun olanlar bile çabpna 
saatlerinin yansmı vermedikçe bun -
)ardan tekini rahat rahat okuyup bi
tiremezler; ytlz milyonlann, kültür, 
ekonomi, spor_ hasılı bUttin aosyal a
landald hareketlerini aksettiren gaze
teler -va11 ki bunlar bizimkiler kadar 
biiyümemişlerdir. Halbuki bir gazete 
hayatı süren bir kitap, bir ihtisas ese
ri cletlldJr. Herkese, dünyada olup bl· 
teni, dlftln81enl, genel çizgileriyle, 
iki üç saatlik bir zaman içinde, vapur
da, tramvayda, otomobilde, hattl yol
da ılderken ristermeli ve gene bu öl
çQde okuyup faydalamlacak yazılar 
Terilebllmeltdlr· 

GuetedUk tekniti ilerledi. Sekiz 
sayfalık bir yuıyı on iki sayfaya fi -
pnaek, bu anatin hünerleri arasında 
ile, on Od •1falrk bir yazı ve haberin 
hOntl sekiz sayfaya sıkıttırarak .4 • 

brlann beyhude ıknuru dökmesini 
ft, •man kaybetmesini önlemek de 
RBt bu lllUl&tin hünerlerinden ve 
,Uphe Yok. laallumrzın iç ihtiyaçlann· 
dua hhidir. 

KURU itte bunu yapacak- BU • 
1'8k dtinya ruetelerinin en az ytizde 
ellisini dolduran llblar, rekllmlar -
dır. 

Ankara: 27 Haziran 193~ 

Ye obrlumma dalma Is, ft her za • 
lllU oldalu at1ıl bl n sflsel eaer vr 
reeefls. 

Guete deifl, pRte üiıdır alma • 
ya lhtlyaa olanlar, bet kurut yerine 
J'frml para nrlrlerse, istecHklerini yr 
rine getirmekte ıtlçlflk çekmlyeeek • 
lerdlr. 

KURUN ytlz paraya inmek suretin• 
de bll)'tlk bir fedaklrhfı söze alabil· 
mek ip ince, T8rk okarlanndan 
görduttt, göreeejt iltifata dayanı • 
yor; sonra da, Türk basoum kalite ta
rafına kuvvet verdirmek lpa arkak • 
yaeak olan kanun himayelerinin ger .. 
çeldepaeslne ıttvenlyor. 
Umarız ki KURUN'un 18 yılbk Jılr 

met hayatında ytlz para devri yeni 
bir ilerleme yeri olaeak ve saatte yir
mi bet bin gazete basmak için basım 
evlerine getirilip kurulan fU dev gibi 
makineler, basışlannı ilk hamlede o • 
kur ;yazarlarnnızın onda birine olsun, 
yaklqtıran bir harekete geçecektir. 
Gazetecilik telakkisinden daima hal· 

kın faydasını, kendi f aydasrndan üs • 
tiin gören KURUN'uıı en bUyük ka -
zanç ve milklfatı, basın te bilği ala
nmda bu ilerleyişi, herhangi bir Türk 
gazetesi üzerinde tahakkuk etmiş rö. 
rebilmektedir. 

RUN 
Gllndellk atyul pute 

htanbul Ankara caddul, (VA&ftJ yurdu 
TELEFON NVMAMIABI: 

Yaa itleri telefona: IU'79 
idare telefona: Ml10 

Telpal adreel: IR-nhal - (KURUN) 
PoBta Jrutuau No. 46 

--------~~------------Guetemtse ıönderllen yazılar, razete-
,. ıtrmek için S., zarfmm kÖfUIDe <ı•
zete) kellmeat yudmalıdır. 

Karplık s.ttya okurlar, mektuplarına 
10 kunıthık pul koymalıdırlar. 

Buı1nuyan yudan geri c&ıdermekten. 
kıymet.la yoUUlDUf mektupların l~ne 
konulıuı paraların kaybolmaıandan, lltD 
olarak çıkan JUılard&n dolayı, direktör • 
ıtllc, a.tODe llOl'U 80rgu almaz. Baaüa, ba haddin beşte birini geç

miyen bu illa ve rekllm nisbeti yOk -ı 
seldi~çe gazetemizin sayfasnu, 8811 fç Gar.etem1sc1e erkan )'Ullarla ree11111er1n 

)'Ullrna dolntllJbakmzm, arttıracatız •hea.;r iiiillaldaiiiiiiiiii..ıiiiiiitiiiikiiiiendlaliiiiiiiiiilçlaiiiiiidlriliil. liiiiiiiiii&iiiiiiiiil.11 



Kebaplarınızı, pasta ve çöreklerinizi ve sair lezzetli yemekleriniz 
için koku ve dumandan eri 

Elektrik Fırınını 
KULLANINIZ. 

Harareti dAimi ve arzuya göre ayarı kabildir. Tip ve cinsine gö. 
re bütün fırınların fiyatlarında m1liim tenzilat vardır. 

Elektrik fırını alan her müşt-?riye hususi tenzilatlı tarife tatb!~ 

edilir. 
Satıı mağazalarından tafsilat isteyiniz. 

Taksimdeki sergiyi ziyaret ediniz. 

SALIP AZAR MAGAZASI 
Salıpazarı, .Nccatihcy cııddc. i No. 128 - 4:16, Te1: 44963 

METRO HAN 
1l'iincl l\tc.\ danr, Be) oı:!'lu 'J'<'lcfon: 41 ' 00 

ELEKTRİK EV1: 
çficyazıt ;\liir<'kkcpçilc r cacldcsi. Telefon: 21378 

KADIKÖY: 
tuvakkıthanc cadde i, Telefon: 60790 

BÜYÜKADA: 
23 Nisan cadcl<'si 'J'clcfon: 56-128 

ÜSKÜDAR: 
Şirketi Hayriye iskelesi. 'l'clefon: 60312 

ıstanbul Bclcdlyest ilanları 
ıı~ımmııımııııııınnıııı1~11111maınınıı~mm·ıı~ınıııııı:ım;111•mıı mmıımooııımınıııııooııııını mnııııooım ıımııı mnm ~m! ııwm ı~ı~ımıııımııımıı11 

;Sayın Halka ılan Temizlik işleri hayvanları için lüzumu olan 815490 kilo saman 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmu§ tur. Bir kilo samanın tahmin be
deli 85 paradır. Bu işe istekli olanlar §artnameyi parasız levazım mü
dürlüğünden alırlar. 

ı=J 

== i:.::--
="' 

~ 
~ 
~ 

1 Temmuz 1935 ten başlayarak Eksiltmeye girmek için de 24 90 numaralı arttırma ve eksiltme 
kanununda yazılı vesika ve 1300 liralık muvakat teminat makbuz ve. 
ya mektubiyle teklif mektuplarını ihale günü olan 8 ..-- 7 - 935 pa
zartesi günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (8) (3473) 

Eo=: 
= 
~ 
~ Yeni ·kibrit fiatları 

Muvakkat 
teminatı 

2250 

1,35 

1,80 

3,15 

Senelik Mu- -~ 
§ 
§§ hammen kirası .~ 

300 

18 

24 

Süleymaniyede Deve oğlu yo 
kuşu mahallesinde 19 odalı Müla 
zimler medresesi. 

Eyüpte Bostan i11k~le~i sokağın. 
da iki ocialı Mihriıah mektebi bina-
sı. 

1 
ES 

E§l 

E= 
e 
~ 
lii3 

~ 
~ 
E§ 
F= 
e=; 

Büyük kutu : 50 para 
Küçük kutu : 40 para 

Mevlane kapısında Karab"aı ma 
'hallesinde iki odalı Niıastacı Sadık 
efendi mektebi binası. il t - Şimdi 60 paraya satılmakta olan bilyiik kutu kibrlt

Beıikla.Jta Sina.ıı paşa medrese- = lerin ı Temmuzdan itibaren 50 paraya, küçilk kutu klbrlt-

2.7, 360 

1,80 24 

sinin 
13 

N. lı odası. : Jerln de 40 paraya satılacağını bildirir ve fazla isteyen 
Fatihte Kirmastı mahallesinde ; satıcıların Sosyetemize ve acenlalarımıza haber verilmesini 

. 20 odalı Bahrisefit çifte ayak mecl- i 
resesı. dileriz • 

Beyoğlunda Sururi mahallesin· 2 - Acentalarımız, ~atıcıların ellerindeki kibritleri 29 

4,50 60 

18, 240 

2,70 36 

27, 360 

de Samancı sokağında 168 metre 1 Haziran tarihine kadar geri alacaklarından, sayın halkın 
murabbaı arsa. = 

Edirnekapıtla Mihrimah M. 20 1 kibritsiz kalmamaları için birkaç günlük gereklerini şimdl-
odalı Mihrimah medresesinin yat. ! den almaları rica olunur. 
mz iki odası • §! b k k h 

Süleymaniyede Elmaruf maha~- il Türkiye ki rit Ye ça ma in isarı 
lesinde Tiryaki çar§ısında 15 oda· 1 
h Süleymaniye tıp medresesi. 1 

Eyüpte Büyük Cami caddesinde · 

~oe~~~:. üç odalı Ebussuut efendi 1 Kibrit satıcılarına il8n 
Süleymaniyedc Dökmeciler cad. 

desinde 92 N. 1ı 21 odalı Süleyma
niye sani medreşesi. 

İ 1 - 1 Temmuz 1935 ten başlayarak halka 
1 kut:u kibritleri 50 paraya, küçük kut:uıarı 40 

Yukarda semti, ktra11 ve muva,kkat teminatları yazılı olan mahal· 
ler 936 senesi Mayıs sonuna kadar ayrı ayrı pazarlıkla kiraya verile
cektir. istekli olanlar şeraiti anlamak üzere levazım müdürlüğüni! 
mü~caat etmelidir. Pazarlığa girmek için de hizalarında gösterilen 
muvakl<at teıninat makbuz Yeya mt!ktubiylc beraber 15 - 7 - 935 pa
zartesi günü saat 15 de daimi enc~mencle bulunmalıdır. (1) (3599) 

1 sat:acaksınız. 
~ 2 - Elinizde bulunabilecek kibrit:lerden zarar gör-
i=E 

~ memeniz için bunları 29 Haziran Cumartesi öğle vak-e:: 
il t:ine kadar acentaıarımıza geri vermeniz gerekt:ir. Bu 
1 t:ariht:en sont:a hiçbir t:alep ve iddianın kabul edilml-1 yeceğini şimdiden bildiririz. 

Eyilpte Gümü§ yusunda 170 N. 
murabbaı arsa. 

F~tih yeni bahçede mimar Sinan 
M. 63-65--67 N. 1ı bostan. 

Senelik 
Muhammen 

Kirası 

12 

350 

Muvakkat il Türkiye kibrit ve çakmak inhisarı 
teminatı ~ınm rnooııı ·rnooııı•ınnıwımımınııııııııııı ııııımıınmıı~~~ıı~ıı~~ımınıınımınıııınıııoomıınııımııımıınııııı!illüillll 111111 ııı mı~ıı m~mı mu ııı ıı uııı ı ll!l!llil ~~ ıı ~ ~mm 

• 0,90 

Denizyolları 1 Devle! r~miryolları ue liınanıarı i~letme Umum i~aresi ilônları 

1 

Şehzadebaıında Şehzade med
resesinin yalnız avlu kısmı. 

Eedirnekapı - T opkapı kale 
dı§ı M. Beylerbeyi akar çe§mesi S. 
Beylerbeyi akar çeıme mecrası su
yu. 

60 

20 

26,25 

4,50 

1,50 

Yukarda semti, kirası ve muvakkat teminatı yazılı olan mahal. 
ler 936 senesi Mayısı sonuna kadar kiray\l verilmek üzere ayrı ayrı 
açık art1Tmaya konulmu§tur. İstekli olanlar şeraiti anlamak üzere le
vazım müdürlüğüne müracaat etm elidir, arttırmaya girmek istiyenler 
de hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle ' 
beraber 12 - 7- 935 cuma günii saat 15 de daimi encümende bu. 
lunınalıdır. {B) (3600) 

iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - Köprüba~ı 
Tel. 42362 • Sirkeci Mühürdar zade 

.__. Han telef on: 22740 --rii 

Mersin Yolu 
KONYA vapuru 30 Haziran 

PAZAR günü saat 10 da Mer-
sine kadar • ( 3588) 

AlJflalık Yolu 
MERSiN vapuru 29 Haziran 

CUMARTESt günü saat 17 de 

Mikdar ve muhap'lmen bedeli a§ağıda yazılı telgraf makinesi y& 
dekleri 12 - 8- 1935 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usuliy~ 
le Ankarada idare binasında satın almcaktır. Bu iıe girmek istiyen
lerin 532.50 liralık muvakkat tem1 nat vermeleri ve kanunun tayin et-. 
tiği veı,ikaları ve iıe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair be
yanname ve tekliflerle ayni gün saat 14 e kadar komisyon reisliğinıe 
vermeleri lazımdır. Bu İ§e ait şartnameler Haydarpa~ada tesellüm. 
ve sevk müdürlüğünde, Ankarada malzeme dairesinde parasız olarak 
dağıtılmaktadır. (3592) 

Dikili'ye kadar. (3589) _.._ 

12 kalem telgraf makinesi yedeği 
Muhammen bedeli : 7100 lira 

Büyükderbent - Sapanca arasında bir .köprü onarılacağından 
29 - 6- 935 günü Haydarpaşa - Adapazar - Haydarpafa arasında 
56 ve 57 No. yolcu katarları İ§leme yecektir. (3546) 

gemi işletme 
idaresi müdürlüğünden : 

j İstanbul Uçi.incü 1cra Memur-
luğundan: 

Van gölü TiFOBiL 
-mJ)r. iHSA~ SAM•i - ,.- K U R U N -

Doktor 150. lira aylık ücret 
Torna '\'e fer eze ustası 100. ,, ,, ,, 
Tesviye ve Motörcü 120. ,, ,, ,, elektrik İ§le· 

rinden anlar 
lnıaiye ve demirci ve marka us-
taıı 120. ,, ,. ,, 
Modelci ve Marangoz ustası 100. 

" 
,, ,J. 

Tifo ve panıt fo hastalıklarına ıutul- ABOSE ŞARTLARI 
mamak için ağmlan alınan tifo hap· Türl<i~n l"nban<'ı yrrler 

l'ıtlık ı:;o ıs;;o ısoo > Kr. 
landır. 1 tıç rahatsızlık vermez. r lcr 

6 aylık ı:rn ız:> 9:>0 .. 
kes alabilir. Kuıu-su 5 i Kr ı ıı~hk ııo ı:ıo ıso .. 

3 R~ lık :?3.> itOO .'iOO .. 

Türki~· nin f:ırr pıı"fR mrr1'!'7.lndr. bu t.a
rlfr,\ lo KURUNA'a "bom~ yaır.ılır. 

..A .. 'bt .,.,..., US V IT tb ı•}Bu son slltun posta blrll~M gir· 04.... : A QıJ.1:1. - AK ,ma aaııı 

Lmemlş yabancı mcmleketlt>r tçlndtr. I 
Ne§rlynt dlrektörU: Rc!ık Ahmet Scvcngil . _ . _ 

Mahcuz ve satılması mukarrer 
ev eşyasının 1/7 935 Pazartesi 
günii saat 1 O - 12 arası Şişli Ha
laskar Gazi caddesi 264 No: Bi
rinci katta birinci arttınnası yapı
lacağından talip olanların mez
kur glinde hazır bulunacak me
murumuza müracaatları. ( 7872) 



Zangin bir 
kütüphane 

Bizde gazete 
Fiyatları 

DUn ve Yar1n kUUi
yatı mUnasebetlle 

Bizde t•hı• mall ilk 
gazde de ıU• para idi 1 

Zen,gi.n bir küıtilhane demek ne 
kita~ &'3.yısı bol, hesapsız kitap • 
hane demektir, ne de eşsiz, az bu· 
l:ımır, müellif yazmaıı kitaplo.~ın 
top::..ndığı yer y~a külliyat de • 
:.nwktir. Zenııi~ kütliphane demek, 
"Z ve öz mevcudiyeti ile zihin ve 
ı.11 eğitim (terbiye) inde bellibaı

h t!!sir trfut-eren eserler deır.ektir. 

Ulusların yükıelit tarihini a • 
rn.itıranlar görürler ki bu türlü e
!>c:rlcrin yüzde doksanı da ulusal 
b~!· kütüphaneye çevirme ( te.-cü • 
me) yolu ile mal olmuıtur. Maddi 
hayatta yetiıtirmeler, a§ılamalar 
ne iİe f i.'kir alanında da bir ulus 
yeni bir ntlım atmak İfin kendi 
ken~ir.:fo olan gelişme kabiliyeti· 
n.e haş~~ ulınlann kütphanele • 
rinden gıtin almaya ihtiyaç !f!ÖI • 

temıittir. 
Cevirınelerin bir deler alabil

mesi ise, bunun salahiyetli bir ka
len•tlen çıkmasma bağlıdır. Na.ad 
ki Uir tercüman da insana inanç 
ve~bilmek için yalnız tercümanlık 
edeceği dili bilmesi yetmez; ter· 
cümanlık edeceği bahiı ile de ya

kmhğı, tanıııklığı olması aerek • 
tir. 

işte (llUn ve Yhın tercüme kül
lryatı) adı ile bqün üçüncü ta -
kımı bitmi§, dördüncüsü bqlıyan 
·rı:r~ c:;crlcr, bu bakımdan bütün 
üstünlüğü kendinde toplamıftır. 

Eserler seçmedir. 1935 yılında 
d~yanın ileri gidiıf hareketlerin -
de bir fikre vcrihneıi lüzumlu ci
fu.z ~.:ıı:n -le b"ribirilerini tamam -
Ja~~.T·"n :1ırl- ·· DilimiH çevirenler 
~~·--. "f'··h rll0 i dili değil, bahsi 
veja e::cı ... i ~.~ruhunu benim -
ıY':,::r:yc··:Hr. Qe'!.!ime diline gelin • 
cc: çe-ı!rmenler (mütercimler) 
b.·n.-':-.. ı::::r...:ı.n (mii.tehuaıa) keli -
ır.~ ve t•rim (11lah) lerine boi -

abone parala· Gazetemizin 
rında yaptığı indirmeler 

MemDeketın posta olan heryerlnde ıstlyenıer 
yd'lz para yerine ( 2 KURU ş) gibi az bir para 

vererek gazetemizi hem de kendi ayak· 
ıarına kadar getırteblleceklerdlr 

.. 
-

.. -..... 11 t••--naaıMal .. Hlllllll -•MI 11 ·--· il 1111 El K ı·••lllllllllHWlaa-.ıaHl881 -

ı K.URUN'un geni abone şartları 
il MEMLEKET iÇiNDE MEMLEKET DIŞINDA 

Düne katlar Bugün Düne luular Bugün 
~ Yıllık 1400 7SO 2700 1350 1800 •) 

. 

Kurut 

.. .. 

Albaylık 750 420 1450 725 950 
" Oç aylık 400 235 800 400 500 

Aylık 150 110 300 150 180 
" (•) Bu IOD ldtun poeta blrUtme gtrmemlf memlekeUer lctadb'. 

···-.. ·································--·-----·-----.. ··--·----··--- ......... .._..... ....... _, ___ ...., 
___ Bu lmrtdattır.- aBiWit1d. ~ •f lo•.,.... ,,;,,,..,111tlaWUtı1ı alône"..w,;.&1141w Np; 

uzak, fakat posta uğrağı yerinde oturup da "KU • te bir kaclar bir zaman parcıaıı ''KURUN,, ıGHtai 
RUN,, gazetesine abone olan bir zatin kendi aya- yollama. Eier daha önc:e lıendi abonesinin paraana 
ğında gazeteyi iki kurut gibi bir parafa edinmeai Hrmif İN yadan ~i abonelerin bqte bir betl.U. 
ne imkin verilmittir. ni para olınalı da İtltll'eden alabilir. 

PARASIZ ABONE 
ABONE Y AZILINIZ VE YAZ DIRINJZ 

~ ":..:ı. i:mi kit~plarda kendi ken· 
c ir.~ orta tahsil aevjyesini bulmuş lsti,.nler ıautemise fHIFt8d tla abon. olabi-

lirler. Onun tla yola -dar: GCldfemiz iter crl>one 

Abone olmıyanların kendile· 
r 1 (KURUN) a a bone y a z ıl ır. a l ı v • 
batkalarını da abone yazdırma. 
lıdır. 

c 1anle.rm hepsillı'!, hiç ayınız, o ~-
eserin ka.pılarmı açmıf, Isfahan olana abone ile birlilıte bet lmponla 6ir leart oerir: 

b ku nl L b. • "KURUN • ---Ucrn blr H e T P o ı t a m e r k e z i n d e d • KU • 

Bizde ilk şahıs malı gazete 1860 ta 
çıkan (Tercümanı Ahval) dir. llk ea -
yısına bakalım: Nüshası (2 1/5 kurut) 

(Tereamanı Ahval) ancak, 25 in ti 
nttıhara ıeıtncedir ki sayısını 40 para
ya lndlrmlttir. 

Bunun 1a~ında Tasviri Efklr 11/ 2 
kurq fl7ata çıkmaia başlamıttır. 

, (Runamtf Ceridei Havadis) de öyle· 
dir.Bazı gazetelerin hem küçük (20 pa• 
ra), hem büyük (40 para) nfishılan 

vardır. Me9hur (Basiret) 20 paraya 
idi. (ibret), (Bedir), <Devir), (istik
bal) 40 paraya a&tıldılar. 

llk defa 26 mayıs 1875 te pkaa 
(Vakıt) sayısına 30 para fiyat koydu. 
O'ıtilnde de zaman zaman şu ibareleri 
slrüyoruz: (30 bakır para), <20 Meci
diye paruı), (30 metelik para). 

O yılm 25 pbatmdanchr ki Şemitt
tln Saminln bqmuharrlri oldutu Sa· 
bah, ilk defa olarak (10 para) fiyatla 
çma. s.ı..ıı•m müdfirli müreUiplikt.en 
yetlpıe Kayaerllt Mihran idi. Cuma. 
pasar demiyor, buıttnkil bizler slbf. 
her rtın çrkt1ordu. 

1908 de m1f?11tlyet, dnrin aydı 
pset.elertnl hep on paraya atılır bul-
du ve öyle deftlll etU. Yalnız Ehlut· 
yanın 8 ı!ıallifi olarak clirilttitf (Taa-
virl Efklr) dır kt kendi saihlında 20 
P•r& fiyatla atılmı§tı. 

Buslne kadar bu fiyatlarla pqı. 
psetelerln oylumlan da (, pek uında 
8 A7fa idiler· 

8üytik harbla bqlamulle plen 
ktiıt kıtlıiı p&etelerbl fl,atmı 10 
panAan 20 paraya 1'1be11U. 011 ... 
lanm 4 •hif eden 2 aahif eye dl;lr • 
dil. (191') 

<KURUN), eski adı olan (V AKIT) 
ile ~ aman pzetelertmlzln flJa
tı" 07l11111u ite ba idi; Te (VAKl't) 
n Blrfndtepin 1917 de lyle çdıtı: 07· 
1 .. 11 2 .,.,., •Jllll 20 para. 

11 Mal11818 .. pıeteler ftyatJan. --....... ~ .. pi--..=...--·-~ 
dar soııra türltçe gau~ler 2 iuru-
f& çıkardılar. Sebep Uiıt, mürekkep 
ılbl ilk madde llyatlamml Jiibtllflr-
dl (l Şabat). 

Banla beraber, p,et tabU ola• 
ralr. aJfalar 21& Ytr.I pari11D1 lna .. 
ntl He 1aftf Jaftf' e pktı. 

yollarında, ilkbabar selleri ıibi u po arın ner ın ,, • ~· 

ed~bi e.erlerle de Türık edebiyatı- ~y;.;en~i.;cı.;.bon.;...•.~~intl~ir•. ~Kcın .... ıMi.-·111Hı-~lııı11po_n.a~tl•ol•a•yol-•. İİllR-U•N•a-•a•b-o•n•e~·y~a~z·ı~I ~m~a~k~t~a~d-!!!ı r~.!"11-~ 
na üslup kazandl1'Dllftll'. bol'den çok mühim iki eser; Ta. l<S>O paraya K u ~ u N 

20 Nisan 1920 de mU.reuiplerta bir 
ıre.t eonunda fl1atlar 20 para 4aba 
arttı; 100 para oldu. 1Jç yıl bclar eoa. 
ra da pne a111I Mheple Te pzete • 
ldplerlnln (Jltlfterek Guete) adı De 
Çlbrdıklan Mr putHea aonra, an. 
rup. pktı. 

a 11&111 ıns da da ttJ& fiıaflarm. 
cWd aı1q, kambiyoda yOMllt. ktlrt 
maaft1•tlnln kalchnbfl, lltlhllk ft 

~~ YerrQerl Mbeplerile 5 1mnt& 
"Vün ve Yann külliyatı,, a • ninci Muhiddin Enaelı'in ~- C1lll ~. ~ .._.... tarafmdan ~ lıhtlkte Kanma,.... 111 ,.... 

dıyla yurdumuza gerçekten yeni lar durdulaça ehemmiyetini saklı· Jammttır. ilen...._ tıeeelddlr eclerta.) 

bir ufuk, yeni bir alem, yenıi bir yacak bir eaerini, Sa.mi Zade Sü • 
cihan açJmqtn-. A"f'11Jlpada ilmin, reyya methur Turıenief'in llkba· 
edebiyatın, aan'atin, .-.iyatm, har sellerini çevirmitlerdir. 
iktıısadiyıatm doiurdulu en ünlü Haydar Rifat Baluktan Gorio 
eserler en aydm kafalar tarafın· Babayı, Alfons Dode'den Safo'111, 
dan çok muntazam faırlalarla di· Lenin' den Deorlet ve lbtilili ~ 
limiz-t cevrilmekte ve böylelikle mittir. 
memleketin her ,attan paçleıri -
ne c~ mük~el fikir n,.fetleri 
çekilmeıktedir. • • •. 

:11u arada her zaman ıçın ustat 
tanm,"Dış bu1unan H •• Ni~ Fran
sanın en bütiik kluik p.ın Ra • 
ain'in külliyatını dilimize hediye 

tl. w • ilbı' 1 }M..n zade T olatıoy' • e ıgı :g ~ ~ ' I be , 
dan v~ A. Morua' d!-fl ve F o r • 
den cok nefis üç edebt eser; Sa· 
bj,fo,: Zekeriya Kautski'den ve Be-

KURUN 

Pr~feaör ve doktor Muatala 
Haynıllalım, doktoı- ş..d•nm nıbi· 

yata dair ta'eümeleri hakkile met· 
bolunamıyacak derecede atini· 
dir. Profe96r Hilmi ZiJamn, lctı -
aat doktoru Muhliı Etemin çok 
canlı tercümeleri ~ birer 
hizmet addolunur. 

B11Je lıirlblrfnden parlak Ye J11k • 
sek olarak ayda iç kitapta ilk 1J) i
çinde otuz ilç kitap çdcanhut " tim
di elde Ağaoğlu Ahllledln Btlb ve 
profesör doktor Hilmi Omertn Dinler 

d tarih! ve Cemil Sena'nın ruhiyatı ve 
okurlarına yar ım sa1r çok dddl, çok kQomem bediaJar 

xtJRUN okurları 1 Temmuz- buılmakta " basılmak bere bula • 
dan başlamak üzere gazetemiz.. maktadır. 
de bir ~ARDIM KUPONU bu- 1 Sa'Hh Zeki Aktay Orid'm dtilflt-

ıerlni tUr'k~lr.e kaaadıraqtır. Bay 
ıacaklardır. Bu kuponJann her- GaliP Kemal VirJU a..l'ln Bllkbı _ lııiieiii'ıii;o;.;a_A_N._ ____________ _. ..... _ .... 
biri garetemize verilecek küçük dar )fillet'inl tere,lme etmlttfı'. KUR 
ilanlarm bir satırının ücreti ol- Bu arada, Peraını Safa lllJI. 

0

s.p1a1 - Her ..... Çlkall ..... ler U N'an tlntw J'b par~ indlrm-.. 
mak üzere ay içinde n!:lnt gibi Nuri gibi, Lhnancı, lhtaqr A. Ram- takdirle JUITOrlar- , . . 

:r-- dl gibi zeki ve thatalan lserlerbule - Ya bb:lmldler? 
kabul olunacaktır. maıaan ittifak ettiği pUlyetler ..=; ~;·~;;;-;ı:~.urr·;~;;::"·;;;.:;;=:ı;. ............................ .. 

Küçük ilanlar iş, işçi, kiracı 1 muvaffakıyetfne en büyük belaMfr. 81 çn1rme 1'elncla olan yart lmme- u. iaJebe1eriata llltb QUJk 
ve,a kiralık yer arama, Tecim 1 Ba klllllYatı dtl§Unmek '" yapmak de- tine bir de tabi mfatlle bir hizmet gençlerin. blUID o]pa flldrltda lılr 
( ==ticaret) maksadiyle obnı- jf), ona duymayanlara duynmak hlle katnuılardır: baaJarm ecU.nUmt8ini gün 8nee ecUndfffnl almaek 1ıfr ,..,t 
Yarak öteberi satma veY8 alma insan için bir ruh ı.tlllll olar. kola~ ldn on kitabı bir ta - ilerleyffi sezmekte bahUyarlılt ftl'6r 

ıc gibi ilanlardır. B11l• bfr ttllllyatı Din ve Yann km ayarak. ._. takım alNIM" tak- 8UUl'd. 

....... ~~~~ ..... ----· tm:lme Jdll~ 1ıukı ve J.a1-DD sitle balJıw. ~ vermeıf kabul . .. 

•ntdı. 
a JIQ1a ım dua ıı Blrlndlrba 

ım e bclar latubalo bellibqb aa
zetelerl beJ kurup çıktılar. Alacak 
~alar Naldı. Altılar *b. ..... 
ler on iki 01411. Arada mrada IS. 24 
32 .... nlar da bulqndu. 

11 Birlndklno 1931 de (Haber) 
... .... dlr ki • 71lbk 1llr ......... 
de'Yl'tllndea ilk pkan pRte olda: 
8 sayfa üzerinde 3 karuı fiyat 'larak 
pkmaya batladı ve bir arabk ' - 1 
1ayfada 1Üpar&1'& indi; flbt •1fa 
nküetl onu 1fM 3 k1mlp. .ara 4 
ea..ara4a5Juır•~ 

BwıUn lstaabaldan llltD Uler .. 
ybp&ran, tlç kurup pbll •fak 2 
ftJ& 4 •Jfab paeteler ftl'dır; an • 
eak 8kuaaak ,.a oybma• lbtir ar
kaclaflan derecemde tutarak tiyatı'1 
yan4an Y&nJ& indiren, )'&Dl 11 :P A· 
RA'Ja ~ ilk ıuete, patembı o
hlyor. 

KURUN 
T..-.~JJID...,......... .... 

timi IO bnııftea ...... ilk~_,. 

-... --.... . 
~ - ... •h laillllll. r.Jdl - -. 
r9llre qn ~ la;SrJ tltd 7&1dır. 

a...ı Dblana - atın 10 laanattar. ......... 
... ..,. 11. lld ....... ai e.-. .. 

dDrt detaa Ti .. - ..,.. 100 - ...... 
o~.._ 111a ~ 'tılr .w... --. 
wıd& l*'t -- ... ...... fala 
..tıduı bit ..... ....., edlllr. 

ktJJtUN Hm dDlnadla doltcqa, U'4l 
ldlN J'8rinde, bem ll&ıı acent.ıert e1l)19 
tlla b.lııa1 ..... 



Hergün 
8- 10-72 Sayıfa 

Zengin yazılar , bol ve güzel 

... RESİMLER ... 

Herkes 
şaştı: 

İlave: Sayısı 2ö Para 
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, 

KURUN~--;;;-- .... ,...-. ;a.111 ........... -

. -
Yakında 

Kadircan Kaflı 

mn 

KURUN için J·azdığr nefis roman 

KURUN 
BLr lslızetedeı1. beh.·
lerlzğl.11,iz bütii11./"a_1 ·
daları ve ze()ki si=.e 
fiızlasile temin eder· 

bir gazetedir. 

18 Yllhk hizmet ve 
tecrübesile kazan
dığı genel güven 
kendisinin başhca 

övüncüdür. 

Fiyatımızı niçin 100 
par av indirdik? 

(KURUN) ,azeten liatr.nıbflf kaıUffan 7ll: ptJraytt 'lmlir'c1iii .. 
24 Haziran 1935 ıayuında, bu it.mora kmJülnl vardıran gö~ 
rüı, İ§itİf, JÜfÜniiflm anlat hktan •oma Jiyorda kit 

ve okurlarımıza dalma öz, ve her za • 
ırmn olduğu gibi iyi ve güzel eser ve· 
receğiz. 

Gazete değil, gazete kağıdır alma • 
ya ihtiyacı olanlar, beş kuruş yerine 
yirmi para verirlerse, istediklerini ye
rine getirmekte güçlük çekmiyecek -
lerdir. 

KURUN yüz paraya inmek suretin· 
de büyük bir f edakArJığı göze alabil
mek için önce, Türk okurlarından 

gördüğü, göreceği iltifata dayanı -
yor; sonra da, Türk basınını kalite ta
rafına kuvvet verdirmek için arkalı • 
yacak olan kanun himayelerinin ger
çekleşmesine güveniyor. 
Umanı ki KURUN'un 18 yıllık biz· 

met hayatında yüz para devri yeni 
bir ilerleme yeri olacak ve saatte yir
mi beş hin gazete basmak için basım 
evlerine getirilip kurulan şu dev gibi 
makineler, basışlarını ilk hamlede o · 
kur yazarlarımızın onda birine olsun, 
yaklaştıran bir harekete geçecektir. 
GazeteciJik telakkisinden daima hal

kın faydasını, kendi faydasından iis -
tün gören KURUN'un en büyük ka -
zanç ve mükafatı, basın \Te bilgi alır 
nrnda bu ilerleyişi, herhangi bir 'I'iirk 
gazetesi üzerinde tahakkuk etmi ş gö -
rebilmektedir. 

-KU RUN -
Gündelik siyasi gazete 

lstanbul Ankara caddesi, (VAKiT) yurdu 
TELEFON NIDIAHALARI: 

Ya:ıı ı,tt'rl t«'l«'fonu: 2&879 
İdare telefonu: 21370 

Telı:raf adresi: lııtanbul - (Kunu~·ı 

Posta kuhmı No. 46 

Gazetemize gönderilen yazılar, gazete: 
ye girmek için ise, za.rfmm kö~eslne (gn
zete ı kelimesi yazılmalıdır. 

mırşılrk iııtiyen okurlar, mektuplarına 
10 kunı~luk pul koymalıdırlar. 

Ba.<ıılmıyan yazıları geri göndermekten, 
kıymetsiz yollanmı~ mektupların içine 
konulan paraların kaybolmıuıından, ilAn 
olarak çıkan yazılardan dolayı, dlrektor _ 
!Uk, UstUne B<>ru sorgu almaz. 

Ga71'tem1zde çıkan ya:ı:ılarla reıılml«'rln 
.. her hakkı salt kendisi içindir. ..J 



Sayısı 1otS> Para 
Şeker ucuzlarken ..• 

..:ayımız 1 Gn kuı uş duştu ~l'kerdcn diye bayrnm ) :ıııtık; 
Vakıa herkes için haylıca fiyat indi; 

1 
Ka lkıı-:ıncn reçele evde lrnyınvalde ah 
Bll:"tkis bendcnizm bütçeme ma~raf bindi! SAYIFA Hüseyin Rıfat 

------·------------------------· 18-1 inci YIL o ~AYI: 6275. 215. Gumartesı 29 HAZiRAN (6 ncı ayl 193~ 

Ulu önder dün şehrimizi şereflendirdiler 
Sıyasa 

toplu 
dünyasına 

bir bakış 
J.NGU:nmF. - FHAN· 

SA - ITı\l,l'A 

Bu son yedigünün en önemli siyasa 
hadisesi, Streza'da Almanyaya kar§ı ln· 
giltere, Fransa, 1 tal ya arasında hazır
lanmı§ olan y3ney (cephe) birliği kom. 
binezonunun sarsılmış, hatta lurılmış 
olmaımır. Bunun sebebi 1 ngiltere ile 
Almanya arasında Londradl'I ynpılan 
konu,maların bir deniz anlaşmasml'I 
varını§ bulunmasıdır. Fransa ile l talya 
böyle bir anlaşma yapılmadan önce 
kendilerinin fikirleri alınması gerekli ol. 
duğunu ileriye sürmektedir. İngiltere ise 
bu devletlere \•erdiği cevapta: "Eğer 
böyle yapsaydım iş uzayacaktı. Alman. 
lar sözlerinden cayacaktı. Çabuk bir 
anlaşma ise lngiltere için olduğu kada1' 
Fransa ile İtalya için de lazımdı.,, de -
mektedir. Fakat bu türlü bir cevap ne 
Franr.ayı, ne de ltalynyı kandıramamış. 
tır. Eden'in Parjg ve Roma gezilerı 
(seyahatleri) bu )'Üzden bir sonuç (ne· 

tice) vermemiştir. 
1N"Gtl:J Ela<: - Al,;\l,\~-

1 l'\ l\Ol'il':'l\IAI.AIU 
1 
1 Londra konu§ınaları, Alman deniz 
kuvvetleri için lnciliz gemilerine nis -
betle (%35) ölçü&ünü kabul ettikten 
sonra durmamıştır. Bu konuşmalar bir 
yandan olmaktadır. Konuşmaların l n • 
riltcre ile Almanya arasında daha geni\ 
alarlarda anlafmnlara doj!ru gideceği 
Almanya lngiltereyİ Fransa ve italya -
dan ayırarak kendine yaklaştırmak için 
uğraşıyordu. Deniz kuV\·ctleri üzerin -
deki anhııma bu siyasanın ilk başarım 
(muvaffakıyet) eseri olarak görülüyor. 
Daha doğrusu lngiliz • Alman anlat -
ması daha önce Fransa ile Sovyet Rus· 
ya arasında yapılmış olan andlaşmaya 
bir karşılık diye gösteriliyor. 

tr;;Gtı.TEnt~ - ITAl,'\'A 

Avnıpa'nın barış işleri yüzünden İn· 
siltere, Fransa ve ltalya devletleri ara. 
ıında bir yandan anlaşamamazlık baş • 
larken öbür yandan Habeş işi de ayrıca 
[ngiltere ile ltalya'nın arasını açmıştır. 
Edelf'in Roma gezisi bu işi bir düzene 
koyacak sanılırken bu umut da boşa 
çılanı§tır. Eden'in ltalya ile Habeşista~ 
arasını bulmak için yaptığı önergeyı 
(teklifi) Musolini'nin reddettiğini bir • 
kaç eündtir telyazıları bildiriyorlar. işin 
doğrusu şudur ki, İngiltere, ltalya siya. 
sasına kal"§J gittikçe kuşkulanmaktadır. 
ltalyanlar Maltayı kendi adalan bilir
ken burasının lngilterenin elinde bir 
deniz karakolu olduğunu herkes bilir. 
I talya Trabulusgarba el attıktan sonra 
bu ada nrada kalmıştır. Sonra lngilte • 
renin elinde olan Süveyş kanalının du -
rumu da 1 talyanın Habeşistan tarafla -
larındaki sömürgelerini (müstemleke) 
genitletmesi nisbetinde değişmektedir. 
Mısırın candaman olan (Nil) in Habe • 
ıistandaki ayakları ve kaynakla~ı bir 
gün ltalyanJann kontrolü altına gır.ers~ 
bu durum İngiltere için daha tehlıkeJı 
bir ıekil alacaktır. lngilterenin son za • 
manlardaki sinirliliği bundandır. 

YUGOSI ... \ \'YA BfJJlfü\N"l 

Yugoslavyada parti anlaşamamazlık • 
lan yüzünden çıkan hükumet b~h.ran: 
bitnüttir. Fakat yeni hükumet ıç'.~e 
eski Baıbakan ve Dış Bakanı Yevtıç ın 
bulunmaması bu ülkenin dış siyasasın. 
da değişiklik olması şüphelerini getir • 
miştir. Yeni kabinenin Başbakanı Sto 
yadinoviç bu bakımdan güze) sözler 
aöylemiıtir. Küçük Andlaşma ile Bal • 
kan Andlaşması arasında önemli bir ye. 
• J Yugoslavya'nın dış siyasasında no~ . 

lüç!Mr değİ§İklik olmıyacağını bi1dinnış. 
tir. Bununla beraber Yugoslavya'nın iç 
işleri daha gereği gibi durulmadığın~an 
lcamoyun (efkarı umumiyenin) endışc. 
leri bütün bütün kalkmış değildir. 

J \J>O!lı'YA - ÇlN 

Ma uriden sonra asıl Çin toprakları 
Üzerin7e ilerlemek pJanmı güden Ja . 
ponya, Avrupa'nın büyük devletleri ara· 

AtaUlrkUn dünkü geliş ve gezitinden intibalar: 

l'ürk tarihi konusu üzerinde konuşuyorlar. 
(Muhatapları. Amasya tarih müellifi Bay Hüaamettindir.) 

• " ., < ı \] i 4ljif 

f:'lorva gez.iainden dönerlerken 

..... ...111 ...... ... 
ı •• 

Floryada deniz. kıyısında Haydarpaşada motöre binmek 

, - ., 

' . 

100 paraya inişjmiz 
.. . 
uzerıne 

K •• ·v ç 
elae • • 

Basın Genel Direktörlüğü son 
kararımızı alkışlıyor 

KURUN'un, fiyatını beş kuruştan 100 paraya indirmek sure
tiyle lasın alanında üzerine düşen devrim ödevini, nasıl büyük 
bir f edakarhkla, nasıl bir özden geçtilikle yaptığım okurları 

mız bi!iyorlar. 
KURUN'un bu fedakarlığım ardı ardına gelen takdir söz ve 

yazılar, mükafatlandırmakta devam etmektedir. Oteki vilayet
lerde çıkan arkadaşlarımız, hele bu arada, Adanada Türk Sö
zü, Balıkesirde Türk Dili, Konyada Ekekon, Yeni Ses, bundan 
bahsetmek dolayısiyle, gazetemiz hakkında güzel ve okşayıcı 
sözler spylüyorlar. Dün de bu mükafatların en değerlilerinden 
birini iç bakanlığından almış bulunuyoruz. 

Basın Genel Direktörlüğünün bu ya~ısını, yurda yararlı o1-
mak yolundaki sava~larımızda bize güç ve övünç verecek belge
lerdeı1 biri sayıyor ve hepsine, ayrı ayrı, okurlarımızın önünde 
teşekkür ediyoruz. 

Basın Genel Direktörlüğünün .yazısı ~udur: 

T. C. 
Dahiliye Vekaleti 

Matbuat Umum :\lüdüdüğü 

Sayı 

2424' 

Bay Asım U• 
Kurun gazetesi sahibi 

lSTANBUL 

Ankara: 2i Hazirnn 1935 

Sahibi bulunduğunuz ''Kurnn'' gazetesinin hacmini fazla 
azaltmamak ve içindeki yazıları kalite yönünden yükseltme}< 
~artiyle Türk okuyucusuna Yüz Paraya vermek gibi bir harekete 
teşebbüsünüz Genel Direktörlüğiiınüzce büyük bir kıvançla kar
şılannu!3tir. 

Basın Kurultayında çoklukla ileri sürülen ve prensip olarak 
lm1Jtıl edilen maddelerden biri ve başlıcası gazetelerin kantite
den kaliteye doğru gitmeleri ve sayfalnnm azaltmakla berabeı 
Tiirk okuyucusuna siyasal, sosyal ve kUltiirel bilgileri vermek 
içiıı çalışmaları idi. Bundan başka l\urultrıya gönderilen okuyu
cu isteklerinin başında ucuz gazete temini madd0si vardır. 

Sizin Türk Basın Alemine bu yönde örnek ödevini görecek 
bir harekette bulunarak okuyuculara yan fiatle gazete temin et
meniz nlusal ve kıymetli bir hizmet olmuştur. 

Gfrişmiş olduğunuz bu yolda ınuvaffakiyetle devammıZJ 
dikmeyi tatlı bir bdev bilir ve derin saygılarımı sunarım. 

llASl.N GE. ·EL nıımı{TöRC 

VEDAT TÖR 

suları yokluyorlar üzere rıhtıma inerlerken M ı · • • ~f / •kf 
A uso ını çı1 ı z e 

Cumur Bafkanımız Kama/ Atatürk, dün saat 11 de fehrimize onur / •• • 
vermiıtir. Ulu Ônder, Derincede ilbay yardımcısı Bay Rüknettin, ÇQ lŞf l, gunde/ık a/dt 
lstanbul Komutanı General Halis ve Haydarpafa iıtaıyonunda ela Roma, 28 (A. A.) - B. Muso . 
güven direktörü Bay Salih Kılıç, birçok saylav tarafından karıılan. lini, bu sabah Littorya'da kurutu!-
mı§tır. muı Pontin bataklıkları üzerinde 

Ulu Onder, Dolmabahçe saroyında bir müddet yorgunluk aldık- kurulan köylerin harman işlerinin 
tan sonra yanında öğretmen Bayan Alet, aaylavlardan Bay Ali Kılıç, açılma töreninde bulunmuş ve 
Bay Cevat Abbas, Cumur Başkanlığı Genel Sekreteri Bay Haaan Rı- köylüye şöyle demiştir: 
za, ilbay yardımcısı Bay Rüknettin ve gür.Jen direktörü bulunduğu ha!- - "Bugün iyi çiftçileriz. Yann 
de otomobille Fi oryaya gitmiş, Flor ya plajının bayındırlık İ§İ üzerin· da iyi askerler olacağız!,, 
de, ilgili olanlardan izahat almıstır. İtalyan Başbakanı, bundan ıon-

sında ayrılık ve dargınlık başladığını 
görünce bu yolda yeniden hareket dev _ 
resine girmi§tir. (Pekin) ve (Tiyen 
Çin) İn Çin askerlerinden ve işyar)a ~ 
nndan (memur) boşaltılması bu planın 
ilk parçasıdır. Bütün Avrupa her va • 
kitten ziyade Sarı tehlike endişesi için· 
dedir. Büyük devletler arasındaki anla
§amamazlıklar Japonya'nın Uzak Do • 
ğu'da ekmeiine Yai sürmÜ§tÜr. 

ASIM US 

Ankarada nöbetçi 
kalacak mahkemeler 
Ankara, 28 (Kurun) - Anka

ra mahkemeleri bu yıl 20 Temmuz
dan 5 Eylüle kadar tatil yapacak-

hr. Tatil sırasında Ağırceza ve 

Birinci Hukuk mahkemeleri nö -
betçi kalacaklardır. 

ra, vücudünün üst kısmı çıplak ol
duğu halde, yeni yapılan Borgo, 
Pasutia ve Sabodia köylerinin çift
liklerinde çalışmış ve iş bittikten 
ıonra işçi defterini imza ederek 
gündeliğini almıştır. 

Yeni 1935 ürünü 100.000 i buğ
day olmak üzere 140 bin kental -
dir. 1935 yılında Littoria ilinin 
kurutulan ve ekilen toprakları 
46.600 hektar idi. Muaolini deniz banyolarında 

• 
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Italyan askerleri yakınd~ bü
yük manevralar yapacaklar 

Tükiyeye fazla mal 
satın almak 

sokup az 
yasak! 

ınal 

Ankara, 28 (Kurun) - Türk parasının kıymetini koruma liali4 
kındaki 11 sayılı kambiyo kararnamesinin 32 nci maddesi, Bakanlar 
heyetince değiştirilmiştir. Değişen bu maddeyi olduğu gibi bildiriyo
~m: ~ ı I ı 

Habeş - ltalya 

Uzlaşma 
komisyonu 
iki taraf mümes
sillerini dinliyecek 
Roma, 28 (A. A.) - Yakında 

büyük süel (askeri) kuvvetler ma
nevreler yapacaklardır. 

Gazeta Del Popolo diyor ki: 
"Bu manevreler kuvvetlerimi

zi sömürgelerin (müstemlekele • 
l'İn) korunması için Doğu Afrika
sma gitikleri halde, İtalyanın süel 
etkisini (tesirini) tutmağa ve ana 
ülkedeki kuvvetlerimizin öğretim 
(taılim) görmelerine yardım ede • 
cektir. 

EDEN, LONDRAYA DÖNDÜ 

Londa, 28 (A. A.) - Uluslar 
Sosyetesi başkam Bay_: Eden bu sa· 
hah kabine arkadaşlarına Paris'le 
Ba:· Laval ve Roma'da Bay Muso
lini ile yaptığı konuşmalann so . 
nuçlarmı anlatmıştır. 

Bu sabah Avam Kamarasında 
bir say lavın, Paris ve Roma görüş
nc!eri üzerine bir diyev (beya • 
ııat) yapıp yapmıyacağı hakkın • 
daki sorusuna Dış İşleri Bakam 
Sir Samuel Hoar, bunun ancak 
Pazartesi günü yapılabileceği ce
vabını vermiştir. 

İKİ TARAF MÜMESSİLLERi 
DİNLENİLECEK 

La Haye, 28 (A. A.) - Dün 
Habeş • talyan uzlaşma kornisyo -
num.ın Şeveningen otelindeki top· 

lantısından sonra çıkarılan bir bil
diriğ, iki ilgili (alakadar) taraf 

oruntaklarmın (mümessillerinin) 
dinlenilmesi için tedbirler alma • 
cağını yazmaktadır. 

İtalyan ve Habeş oruntakları i
le Paristeki Habeşsitan Orta Elçi-

liği hukuk mii.şaviri profesör Gas• 
ton Y eze yakında dinlenecekler -
dir. 

Komisyonun şimdiki işleri hak • 
kıltıda sorguya çekilen komisyon 

üyeleri, daha fazla meseleleri a -

raştırmak için çalıştıklarını söyle

mişlerdir. Bunlar, işlerinin çok 
güç olduğunu gilememektedirler. 

HABEŞISTNDA KÖLELlK ! 

Londra, 28 (A. A.) -. Daily 
Telgraf'm Adisabebadan öğren -
diğine göre, Habef hükumetinin 

yaptığı bir bildiriğ İtalyan asker
lerinin gönderilmesine devam e • 

dildiğini ve genel kuvvetlerin İtal
yan sömürgelerinin (müstemleke) 

aavgasma (müdafaasına) gerek 
miktarı çok geçtiğini bildirmekte, 

Habeşistanm seferberliğe dair 
hiçbir hareket yapmadığını ilave 

etmekte ve eğer şimdi çalışmakta 
olan yargıç (lıakem) komisyonu 
Roma hükumetine hak verecek o· 
lursa Habeşistan'm ltalya'yı mem
nun edeceğini ulamaktadır. 

lmpar&tor, Uluslar Sosyetesin • 
den durumu incelemesi için göz -
cüler gönderilmesini istemiştil'. 

Bildiriğ, Habeıiatan'da eıirli • 

Çin askerleri Pekinde 
kargaşalık çıkardı/ 

"Türkiyeye, aldığından fazla mal satan ve Türkiye ile bir klerinıı 
veya benzeri andla!ması olmıyan memleketlerden kontenjan kararna. 
meleri hükümleri dahilinde mal ithal 'etmek istiyenler bu malların 
bedellerini satıcı namına Türk parası olarak Cümhuriyet Merkez 
Bankasına yatırwlar. 1 ı 

Satıcı bu parayı ancak Türki yeden Türk malı ola.rak ayni mem4 
Tokyo, 28 ( A.A.) - Gece ya rı•t, Çin askerleri tarafından çıka- lekete ihraç suretiyle kullanabilir. Bu muamele, bu memleketlerin kle. 

rılan kargaşalrklar üzerine Pekin' de örfi yönetim (örfi idare) bilitil- ringli veya benzeri andlaşmah memleketlere münhasır kontenjan ka
miştir. (ilan edilmiştir.) Japon kuvvetleri düzeni korumak için tedbir. rarnameleri listelerinin de istifad(;lerine hak vermez. Bu maddede 
lcr almaktadırlar. yazılı ithal ve ihraç memleketleri, muvakkst andlaşmalar,a bağlı hu-

Moskova, 28 (A.A.) - Şang ay' dan "Pravda,, gazetesine bildi- susi takH listelerinin tabi tutulduğu takaslarda kıymet biçme hii
dildiğine göre, Japonyanrn ergisi, asığları (müttefikleri) Sovyet Rus~ kümleri dahilinde cereyan eder.,, 
yanınkilerle sıkı bir şekilde ilgili (alakadar) olan Mongolistan cum- Öğrendiğime göre, 3 Eylül 935 tarihli Türkiye - lngiltere ticare~ 
hurluğunu kuşatmaktadır. Bu sonuca varmak için Japonyanm ya}. anlaşmasına iştirak için müstem~e ke v~ dominyonlardan bize karşı 
mz şaharı ele geçirip teşkilatlandı.- ması değil, Şansi ve Sugiuan illeri· pasif olanlara (yani Türkiyeye fazla mal ithal edip, buna kartılılt 
ni de alması gerektir. az mal satın alanlara) bu madde tatbik edilecek ve paralar Merkez 

Çin ve Japon kuvvetlerinin çarpışması ile sonuçlanan Kalgan Bankasında alıkonulacaktır. r 

hadisesinin önceden tasarlanmış olduğu tahmin edilmektedir. 
Şangaydan "Pravda,, ya yazıl dığma göre, Japonya, dört Çin ili

nin e!e geçirilmesinden sonra> süel kuvvetlerin yardımı ile Orta Çin· 
de bir ekonomik yayılma yapmayı düşünmektedir. 

Dil Kurumu çalışmaları 
Ankara, 28 (Kurun) - Türk Dili Araştırma Kurumu genel sel( .. 

releri Bay İbrahim Necmi Dilmen bugün lstanbula gitti. ı 

Versay dl 1 do
•• nu·· muu Dil Kurumu, kılavuz çahşmala rmı bitirmiştir. Kılavuz listelerinin 

an aşmasının YI Teşrinden sonra gelen pek çok önerge (teklif), komisyonca gözden ge-
------------ çirilmiş, kısmen kabul edilerek kılavuza katılmış, bazılarının karşı-

Berlin, 28 (A.A.) - Versay ları yıktı ve kendi süel egemenli· hkları düzeltilmiştir. Kıla,···~ komisyonu şimdi iki tamamlayıcı ça-
adnlaşmasmın on altıncı yıldönü • ğini (askeri hakimiyetini) yeni • lışma üzerindedir. Bunlardan biri türkçe liigat, ötekisi kılavuza gir· 
mü dolayısiyle Alman cemiyetle - den kurdu.,, memİ§ olan yabancı sözlerin kılavuza katılması işidir. 
ri komitesi halka yaptıg~ ı bir bil • T d · • k Id ... k t Ş dd. S • M 11' N Bildirikte, 8. Hitlerin Alman arama ergısı çı arı ıgı va ı , emşe ın amı, ua ım &• 

dirikte eliyor ki: • ı · J • 1 k d ·d b l f ·· 1 · ordusunun, ne .saldırım. ne halkı cı ug&t ert taranı ara ergı e u unmıyan arapça, arsça soz enn 
"Almanya, kendi hakkında ve k d f"' h . . b' listel0ri yapılmıştı. Bunlar kılavuz la karşılaştırılmış, çoğunun kılavu· 

öz kuvvetlerine dayanarak Versay ezme ' ne e utu at ıçın ır ya • · ·· l · ·· • h d · ld ... ·· ··ı ·· t" 
A ~ •• ·~· za geçmtf ~oz erm uremesı ya ut cem esı o ugu goru muş ur. 

andlaşmasını, yenenlerle yenilen. raç (alet) olmadıgını soyledıgı Kılavuzda, yeni yapılmış karşılıkların önek, sontü söz birleştir-
ler ara~ında kurulan yalancı fark - hntrrlatılmaktadır. me yollarından hangisiyle yapıldığı, bunlardan her birinin hangi türlü 

Ekonomi 6akanı 
Rusya gezisi etrafında, 
Ulu önderin direktifle

rini aldı 
Ekonomi Bakam May Celal Ba· 

yar dün Ankaradan şehrimize 

gelmiştir. Çağn üzerine yakında 

Sovyet Rusyada bir etüt gezisine 
çıkacak olan Ekonomi Bakam, öğ
rendiğimize göre, evvelki gün An
karada öğle ycmeğincle Başbakan 
İsmet İnönü'nün köşkünde çağrılı 
olarak bulunmuş ve Dış işleri Ba· 
kam Tevfik Rüştü Aras'ın ela hu· 
lunduğu bu yemekte, yapmak üze
re bulunduğu geıi konusu (mev· 
zuu) etrafında Başbakan ile gö -

1Ji4ünlüµ:J.ratz 
-------------------

Ufusfar Sosyetesinin 
4 

yenı sarayı 

Ccne' re, 28 (A.A.) - Uluslar sos
l etesinin on beş seneden beri içinde 
bulunduğu şimdiki konağı satılığa ~·
karılmıştır. Sosyete yakında yeni yap 
tırdığı Ariana sarayına yerleşecektir· 

Sosyete genel sekreteri bütün hü -
I\ umctleri hu satış işiıw . -ı rdım et -
mrğc YC geniş reklam yapmağa çağır 
mı~tır. lsYhTe Cümuriyeti, bina satı -
hımadrğı yahut dört milyon lsviçre 
frangına ,.<'Ya hundan ('.Ok hir paraya 
alıcı hulunmadrğı takdirde bu parayı 
verml'yi s;ığlamıştır. 

rüşmüttür. 

Celal Bayar, Büylik Önder'in 
bu gezi etl'afmdaki yüksek direk· 
liflerini de almıştır. 

8 u l gar is tanda ana dil? 
Bulgaristandaki Türkler arasın ı 

da bilmem hangi Bulgar kurumu, 

küçük küçük bildirgeler dağıtı-

lmp dağıtmalı idiler! Bulgar bil 
geleri de söylüyorlar ki, Bulgarlar 

Islavlaşmadan anadilleri türkçe 

yor: idi. 

- Ey T iirk, diyormuş; anadilin Bulgaristanda resmi dil, bul-

bulgarlayı konuş! garcadır; belli .. Nitekim Bulgaris-

Anadil? tan Türkü, yalnız bunu bilmiyor, 

Türkün anasından öğrendiği diJ bulgarcayı da biliyor. Türkçeyi hı-

mi, Bulgaristanda köklli"'dil, resmi 
dil mi demek? 

İlk Bulgarların dili mi demek? 

Aslını görmedik; ancak, ilk 

Bulgarların dil demek istenmişse, · 
böyle bir kağıdı, Bulgaristanın 

beşte bir azlığı olan Türkler yap. 

ğin bulunduğunu yadısamamak w 

la (inkar etmemekle) beraber 
bunların özgürlüğü (hürriyeti) yo
lunda ve öteki işlerde elde edilen 
ilerlemeler üzerinde ıırar etmek • 
tedir. 

rakınız da, bul garca r, konuşunuz, 

demek isterken, bilmem, anadil 

demeye neden lüzum görmüşler! 

Anadil olmıyan bir dil üzerin

de, böyle bir şey söylenemiyeceği 
ni bildikleri için mi? 

Roma, 28 (A. A.) - Ualual ha· 
disesinde o yerdeki karakola ku • 
manda etmekte olan binbaşı Cim· 
maruta ile hadisede bulunmuş o -
lan altı zabit Somahdan buraya 
gelmişlerdir. 

anlamlarda (manalarda) kullan•) dığı da tayin edilmektedir. Bu i' i 
çahıma bittikten sonra, biri "osma nlıcadan türkçeye,, öteki "tüı kç~
den osmanlıcaya,, olmak üzere iki kısımda küçük cep kılavuzları bn~ 
sılacaktır. Kılavuzların Ağustosta çıkarılacağı umulmaktadır. 

Türk Dili Araştırma Kurulu g~ nel sekreteri, yaptığı bir bildiriğcb, 
kar§ılıklar kılavuzunun kitap §eklinde basılması hakkının kanun yot .. 

lariyle kurula alındığını bildirmiş tir. 

Ankara Halkevi program 1 Bolu - Adapazarı 
hazırlıyor 1 arasında demiryolu 

Ankara, 28 (Kurun) - Anka • Ankara, 28 (Kurun) - Ba;1ın-
ra Halkevi Başkanlığı, yaz tatilin- dnhk Bakanlığına yapılan m1 ıh • 
den sonra tatbik edilmek üzere telif istckJeı· üzerine BoJu • Adn -
bir program hazırlamaktadır. E • pazrı arasında bir şube demiryolu 
vin türlü işlerle uğraşan komite ü- yapılıp yapılamıyacağı araştırıl · 
yeleri hemen her gün Başkan Bay maktadır. 
Ferit Celalin başkanlığında topla· Birçok yerlerden, Dcmiryoh 
narak programın ana hatlarını tec;- yapılması için hükfımctc haşvu • 
pit etmektedir. Programın bir yıl· rulmaktadır. 
lık.olması muhtemeldir. Ankarada imtihanlar 

işçiler bürosu reisliği Ankara, 28 (Kurun) - Bura•, 
daki lise ve orta mekteplerin İm -

Ankara, 28 (Kurun) - Ekono· 
mi Bakanlığ1 İşçiler Bürosu reisli-
ğine, lağvedilen Yüksek İktısat 
Meclisi Umumi Katibi Bay Enis 
Behiç tayin edilmiştir. 

Kazım Özalp ve Zekai 
geliyorlar 

Ankara, 28 (Kurun) - Sü Ba-
kanı General Kazım Özalp ve 

tihanlan yarın tamamen bitmit 
olacaktır. 

Hukuk Fakültesinin imtihanları 
bu hafta bitecek ve fakülteden 
100 kadar talebe mezun olacak • 
tıı-. 

Fakülte, talebe yazımma Birin
citcşrinde başhyacakhr. 

Istanbul - Ankara telefonu 
Moskova Elçimiz Bay Zekai bu - Ankara, 28 (Kurun) - !=tan -
günkü trenle lstanbula gittiler ve bul - Ankara telefonlarının kuv • 
durakta Başbakan İsmet İnönü, 
bakanlar ve dostlaı-ı taraf mdan u

vctlendirilmesi için alınacak ma • 
kinelerin münakasası bugünlPrdc 
ilan edilecektir. ğurlandılar. 

Kara Kartal! .. 
Yeni deniz romanımızın adıdır 

Yazan: Kadr ican Kafh 
Türk denizcilerinin eşsiz yiğitliklerini, Türk leventlerinin 

lstanbulun alınmasından sonraki büyük kahramanlıklarını, Ak
deniz] ve bütün Avrupa kıyılarını bir kasırga halinde altüst eder 
Türk kadirgalarınm şerefli macer<\larmı okuyunuz. ....... ................................................... ..,.. __ .....,. __________ ,_.{ 



-----!!!!!!"!!!!!!!!!111B!!!!!l!!!!'!11!!11!!!!!!!!!!!!1l'!l!!!!!l!!Bl--1!1!1!!!----1!!!!!!!!!!!!!!!9!!!!!1!!!!! ___ a!!!!!l!'!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!"!'-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!9!!!!!!!!!ım!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!''!'!'!"!!'!"'!"!!!!!ll!!ll!!!!!!ll!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!~ 1 - KURUN ~!'l T1 A ZlR \ :!\' l !l': i -"'! 

Fütüıist lta!yan 1 iŞaretler 
Ucuz gazete 

Ucıd; gazete, ucuz kitap; ucuz 
gıda, ucuz yapı i§inin e§İdir. 

hiz, yepyeni bir yurt, yepyeni 
Baş büyümesi 

şairi geldi 
ltalyan fütüri5t şairi Marinetti, 

dün akşam İtalyan uçağı ile Bü • 
yükdereye gelmiştir. 

Şair, bugün öğleden sonra, İtal-

bir ~'tafa kuruyoruz. 
yepyeni yurt için ucuz çimen

to, ucuz çivi, ucuz demir i•tiyoruz. 

Recebin hastalığının 
sebebi hô.lô. alaşılamadı 

Bir çay pişirme güzün
den yaptıkları ;şe bakın 

Ekmek narhı niçin 
günlerce değiştirilmez? 

yan Elçilik konağında açılacak 

fütürist tablolar, eski kitaplar ve 
diğer elişleri sergisi dolayısiyle 
bir söy)ev verecektir. İtalyan Elçi· 
si de açılmada bulunacaktır. Ser· 
gi üç gün sürecek ve herkes tara· 
fmdan gezilebilecektir. 

yepyeni hendese içinde gür · 
büz.leşecek yeni Türkiyenin geliş · 
mU: ancak böyle mümkün ola · 

caktır. 
Bu yeni hendese.Ye göre kuru . 

lan yurdun yeni kiiltürüniin harcı 
iıe kitap ve gazete ile yoğur.ıla · 
caktır. istediğimiz yeni kafayı, 
istediğimiz biçimde elde etmek i 
çirt bu Ttarçtan bolbol kullanmay'l 
mecburuz. Fakat, bu harcı bir 
kimya gibi dirhem dirhem satar 
ıak, kağıdı radyum şuaı gibi kul · 
lanırsak, kağıt, yeni kültiiriin ho · 
ruyucusu, yayıcı•ı olmaktan zi · 
yarle bir süı, lük• işareti olarak 
kalacaktır. Halbuki kültür mane ~ 
vi bir esenliktir. 

Eskiden güneş girmiyen 3ıer~ 
hekim girer, derlerdi. Şimdi ayni 
sözü, kültürü sırtına yüklenerel: 
genif lriitle arasına yaymaya çalt 
ıan gazete ve kitap için söyliyebi~ 

liriz. 
Gazete ve kitap girmiyen yerı' 

iifüriik, muska, en' am, uğruabbas, 
kı.~nç, yağmur duaları girer. 

Anadolu yaylaıında kitap ve 
gazetenin ucuzlamaması yiiziin -
Jendir ki, köy evlerinin kapıları 
önünde hala, cerre çıkan manevi 
orta zaman dilencileri, makam tu
tarak dolaşabilmektedirler. 

Ucuz gazete, memlekete yeni 
kültürün yayılmasında çok önemli 
bir öncü olacaktır .. 

Rir sürü koyunun, bir palto de· 
ğerini tutmadığı bir zamanda yurt 
çocuklarının eline vereceğimiz gcı· 
zetelerin değeri onların ekmekle· 
Jlnden eksiltilmi§ bir dilim olma· 
malıdır. 

Ucuz, bol, güzel mal; her za 
man büyük kazançlann gelimi ol· 
mu§tur. Gazete ve kitap için de 
ayni şeyleri söyliyebiliriz. 

Kültür yayımında, ucuzluğu hiç
bir zaman ikinci plana atamayız . 
onun yeri kalitenin yanmda ve ön 

•altadır. 
Gerçi, ucuz etin yahnisi yavan 

olur, diyenler vardır, lakat bu ıöz, 
bir ıey almak için kesesinden me· 
tetik •arletmiyen, bele§çilerin, 
ba§kouının sırtından geçinenlerin 
•Özüdür .. 

(KURUN) sahipleri, kültürü 
yayma yolunda bize bir de iyi ve 
güzel eıerlerin ucuz da olabilece. 
ğine yeni bir örnek gösterdiler. 

Sadri Ertem 

KaÇakçıhğın f enahğı 
Muhafaza kurumu genel komu 

tanlığı, kaçakçılığın ne kadar. f~
na bir §eY olduğunu anlatmak ıçrn 
afişler hazırlıyarak ülkenin her ta. 
rafına göndermiştir . 

.Bu afiılerde, kaçakçılık yapan· 
larm, aile ve çocuklarının çekti.ğ İ 
acı ve sıkıntı gösterilmektedır · 
Bunlar, her tarafa yapıştırılacak· 
tır. 

Akayın alacağı vapurlar 
Kaplıca i§leri ve alınacak vapur 

lar hakkında inceleme yapmak 
için Avrupaya gidip dönen Akay 
Direktörü Bay Cemilin verdiği iza- 1 

hata göre Avrupa gemi tezgahları 
Temmuz ba,ına kadar yeni vapur
ların planlarını göndereceklerdiT. 
Akay, 600,000 liralık tahsisatla 
üç vapur almayı dü§ünmektedir. 
Floryaya yapılacak vapur seferle
ri, yeni vapurlar alındıktan &<>nra 
ba,byacaktır, 

Dünkü ı:.ayımıztla tedavi edilmeden 
kö.} üne dönmek istiyen küçük Recep
ten kısaca bahsetmiştik. Dün yaptığı ! 
mız araştfl'maya, '\'e bize söylenenlere 
göre başmın bir tarafı büyüyen Re -
cep, elli iki gtin önce annesi ve kaı _ 
desi tarafından Bandırmanın 8adı ı· 

köyünden hastaneye getirilmiş, teda . 
Yisi istenmiştir. Çocuk yatırılmış, a 
r:ıdan günler geçmiş ve anlatıld.ığııli. 
göre müsbet bir netice ahnamamı~tı. 

, t uu ·ine Recebin annesi ve kaı 
de~i e\'velki gün hastaneye giderek 
HeceLi almaı .. istemişlerdir. Annesi, 
hastnlığm heniiz teşhis edilemediği 

sözlinü dinlememiş: 
··- Çocuğ·urn ölürse köyünde öl')uı 

huıada bıral,maın •• diye çocuğu zorla 
hastaneden çıkarmıştrr. 

llaı;ta çocuğunu köyi.ine götürml!k 
i5tiJen anne bundan sonra belediye ve 
b-Yhhiyeye başvurarak köylerine para
sız gönderilmelerini istemiştir. 

Fakat sıhhat dir~ktörlüğü, küt:ük 
Recebin tedavi edilmeden götürülme
sini uygım bulmamış ve Recebi tekrar 
Cerrahpaşa hastanesine göndertmiş -
tir. Bu arada çocuğun annesi ve kar
cleı;i ile görfüştiiriilmemesi de bihfüil
miı;;tir. 

Bunları dinledikten sonra hastalı
ğın elli iki günde teşhis edilememiş 
olmasının sebebini merak ettik ve 
kendisi ile me:;;gul olan sinir doktoru 
bay AhmPt Şükrü Dilmen'e telefonla 
sorduk. Bize yalnız şunu söyledi: 

- Mazur görünüz. Ilu husust:ı bir 
~Py söyliyemem ! 

Otel f iatları çok 
pahalıdır 

Belediyenin birçok yerlerin fi
yıat listelerini inceliyerek indirdi • 
ğini yazmı~tık. Otelcilerden bazı -
larının da listeleri bu suretle ince
lenirken bazı otellerin bir kişilik 
odaya beş, iki kişilik odaya on iki 
lira istedikleri göriilmüştür. Bele
diye hu fiyatları çok pahalı bul -
maktadır. Bu gibi otellerin liste -
leri tasdik olunmayınca otelciler 
aralarında otelleri sınıflara ayırıp 
fiyatları tespit edecekler ve bele -
diye bunları muvafık göriirse tas • 
dik edecektir. 

Yedinci yerli mallar 
sergisine hazırlık 

.Uulıarririmiz hadisenin olduğu yerde 
görenleri dinliyor 

Valde hanmda bir hi~ yüzünden 
bir yaralama Yak'ası olmu~tur. 

Han içinde çuvalcılık yapan iki ar
kadaş, Azide Haşim ~ay pi~irme yü
zünden yan şaka birihirlerile atışmış 
}ardır. Aziz arlı:adaşına: 

- Haycli hir c:ay pişir •. demiş, lla -
şim de: 

-Ben pişiremem, sen pi;;;ir karşı -
Jığını vermiştir. 

Bu münakaşa epey uzun sürmü~, 
bu esnada Aziz, tasıdığı bıçağı Ha~imc 
saplamıştır. Handa bu kavgayı gö -
renlerin :söylediklerine göre iki arka 
daşm atışması, hatta Azizin bıçak 

:-mplaması da bir şaka olarak yapıl -
mıştır· 1 Yalnız; Aziz, bıçağı sapladık
tan sonra Haşimin yere düştüğünü 
görünce ko~mağa başlamı~trr. Birkaç 
şani) e içinde kendini toplayan IIaı:im 
yerden kaldırdığı bı~ağr kaçmakta o
lan Azize nişan alarak arkasından 

fırlatmışhr. Epey uzaklaşmış olma -
sma rağmrn lla~imin attığı hıçak, A
zizin kün•k kemi.itine rastıaynrak 

kendisini yere yıkmı~tır. Bir çay pi -
:-;irmc yiiziinden ortaya çıkan kaYga 
birkaç dakika içinde höylc kanla ı,;o

na erince işe polis karışmış yaralılar 
hastaneye kaldmlmışlardır. Ila~irnin 
yarası hafif olduğundan yakalanmış, 
ağır yaralı Aziz hastaneye yatırılmış
tır. 

Jngiliz gazetecileri 
şehrimizde 

Londradan otomobille gelme -
leri beklenen altı İngiliz gazeteci 
dün hududumuza varmışlardır. 
Bunlardan üçü dün gece şehrimi -
ze gelmişlerdir. Diğer üçü kendi -
leri ile Edirnede buluşan Bay Ek
reın Rüştü ile birlikte gelecekler -
dir. 

Jstanbul endüstri birliği yöne
tim kurulu dün toplanarak, yedin· 
ci yerli mallar sergi konusu 
(mevzuu) üzerinde kmıuşmuıtur. 
Birlik genel sekreteri ve sergi ko
miseri Bay Nazmi Nuri, yönetim 
koluna izahat vermittir. 

Galatasaray okulu binası, 3 iskan genci direktörlüğü 
Temmuzda, birliğe verilecektir. . Kocaeli Valisi Bay Faik İskan 
Bundan sonra da sergi yapısına Genel Direktörlüğüne tayin edil -
başlanacaktır. Sergide yer dağıt· nıiş, şehrimize gelmiştir. Bıoy Fa _ 
ma, plan üzerinden yapılmakta- ikin yer ine vekaleten Mülkiye 
dır. Hemen hemen hiç boş ye,. müfettişlerinden Bay Hasip tayin 
kalmamıştır. olunmuştur. 

Buğday fiyatları gün geçtikçe düş
mektedir. Bu durum karşısında el'" -
mek fiyatlarının da indirilmesi gerek
tir. Bununla l>eraber belediye henüz 
ekmek fiyatlarının indirilecek hale 
gelmediği düşüncesindedir. Dün bele
diyeden bir muharririmize şunlar .:;;öy 
lenmiştir: 

.. _ Buğday fiyatı son bir iki giln 
içinde düşmemiştir. Nark gelecek haf
ta yine çarşamba günü değiştirilecek-
Ur. ,, 

Pazartesi günü sergi kapandık • 
tan sonra şair Marinetti Kazadi -
talyada, sergide gösterilen eserler 
ve fütürizm hakkında konferans 
verecektir. 

Dunu i~aret ederken şöyle düşünii- ,Dün gece bir saatten fazla 
)Ol'UZ: k . ı kt k ld k f 

Buğday fiyatr haydi diyelim ki aran l a 8 l • 
henüz ekmek fiyatını indiı·ecek de - J)ün gece, elektrik kablolanndaki 
recede düşmemiştir. Fakat bu fiyat bir kontakt rüzünclen Istanbtıl lm:;mı 
bugün eski halini bulacak olursa ko · tamamen ,.e Beyoğlunun mühim hh· 
nulan nark niçin gelecek çarşambaya l'"ısmı hir saat 10 dakika karanhkta 
kadar siirsün? Halk niçin dört gün kaldı. Saat tam 20,4:5 de kesilen cere
daha faıla para ,·ersin? yan, tramYayları olduğu yerde mıh -

J Buğday bollaşıyor 
Dün piyasaya 177 ton buğday, J:l 

ton da un gelmiştir. Ziraat Bankası 
İı-;tanbul kolu ,·erilen emir üzerine iiç 
gündrnberi piyasaya buğday çıkar -
maktadır. 

Yumşak buğdaylar 6,20, 4,30, se1·t 
buğdaylar 5,10 pal'adan, birinci yum
şak unlar 6, 7,~0, birinci sertler •J,80 
ve !i,70 kuruş i.izerinden muamele gör
mü~lerdir. 

Dört gündenberi buğday ve un fi. 
yallan e"it olarak gitmektedir· 

Amerikaya gönderi
len çürük barsaklar 

Amerikaya çürük barsak yol • 
lıyan Sürmeyan ha.kkmda ka . 
nuni takibata geçilmiştir. Aldığı • 
mız malumata göre, Karaağaçta 

dört barsak fabrikası vardır. Bun
lardan biri Sürmeyanla ortağına 
aittir. Barsak buradaki mezbaha • 
dan elde edildiği gibi Anadolu • 
dan da gelmektedir. Yalnız Ana -
doludan gelen barsaklar için mez
baha idaresince sıhhat şehadetna· 
mesi aranmaktadır. Burada bo 
zuk çıkan barsaklar denize dökül
mektedir. Amerikaya gönderilen 
barsaklann fazla bekletilme ne -
ticesinde bozulduğu zannediJ -
mektedir. 

Yapılan arl'.ştırma neticesinde 
Amerikaya gönderilen barsakla • 
rın bir kısmının daha burada ol -
duğu anlaşılmıştır. Bunlar da göz
den geçirilecektir. 

Ayasofya müzesinde 
Ayasofya müzesi bahçesinde 

yer araştırma işi bitmiştir. Yakı'"l· 
da, çıkarılan eserler müze bahçe 
sine sıra ile dizilecektir. 

Müzenin içinde mozayıklar ii· 
zerindeki çalışma da devam et· 
mektedir. Yakında yeni büyük bir 
mozayık daha meydana çıkacak 
tır. 

ladr ve ana yollan, eğlence ) erlerini, 
bah~eleri karanlığa boğdu; sinemaları 

durdurdu. Sık sık karanlıkta kalmağa 
alışını~ olan ı~tanbuJluJar, l\Ö~rlcrini 
hucaklarını karı;;tırdılar; mumlarınr 

diktiler, lambalarını rakhlın-, mum 'c 
gaz bulundurmayan ihtiyatsızlar lıo· 
yunlarını büküp cereyanı hel'"fodiler. 

Tramvayların bir zaman işlememe
si. taksi şoförlerine de iş <;ıka rdı. 

Polis haberleri : 

Bay Aliyi nasıl soymuşlar? 
Haber verildiğine göre Edime-

kapısı dışında garip bir soygun • 
culuk vak'ası olmuştur. Anlatıl • 
dığma göre vak'a şöyle olmuştur: 
Erenköyünde oturan bay Ali adlı 
biri Eminönünden Fatihte Altay 
mahalle.sinde bulunan bir akraba 
sının evine gitmiştir. Bay Ali, uğ• 
rayacağı evin kapısında otomo • 
bilden inmiş, otomobilci ile vere· 
ceği para için konuşurken iki kişi 
yaklaşarak kendilerini karakola 
götüreceklerini söylemiştir ve tek
rar otomobile bindirmişlerdir. Bay 
Ali, biraz da sarhoş olduğundan 

otomobilde cebinde buluan 155 li· 
rası alınmış kendisi sur dışında hı .. 
rakılmıştır. Bay Ali, kendine ge • 
lir gelmez, jandarma karakoluna 
başvurarak başına gelenleri söy • 
!emiştir. Jndarma, şoförle iki ya• 
bancryı aramaktadır. 

Hayvanlar· ürkünce .• 
Beşiktatta Şenlikdede Mektep 

sokağında Çatalcalı uncu Rızanın 
başıboş bırakılan araba hayvan -
ları ürkerek koşmağa başlamış, 
aynı sokakta oturan Bayan Hatic(!
ye çarparak ağır surette yarala • 
mıştır. Yaralı Haseki hastanesine 
kaldırılmış, Rıza yakalanmıştır. 

BlR ŞlKA YET. - Fındıklrda 
Dereiçinde oturan Ali Rıza, polise 
başvurarak kaymbiraderi Yusuf 
tarafından kova ile başından ya • 
ralandığmı şikayet etmiştir. 

Iran parlamentosunun açılış gününde UNUTULAN MAK1NE. -
Bahçekapıda otruan Ati, Voyvo • 
da caddesinde Burla biraderlerin 
elektrik mağazasında alışveriş e • 
derken fotoğraf makinesini unut • 
tuğunu ve makineyi burada çalı • 
şan Mişel'in aldığım iddia etmiş • 
tir. Mişel yakalanmıştır. 

• 

1 
Iran parlamentosunun büyük tlirenle açıldı~ını yazmt§lık. Soldan birinci reıimcle parlômenlon~ 

bQ.fkanlık bürosunda parlamento ba,kanını katiplerle beraber görüyorsunuz. lk{~ci reıim saylavlar, 
baıkanın aöylevini dinlerken çekil mi§tirı 

TAVUKTAN SONRA AM • 
PUL. - işsiz takımından Salih 
Bandırma vapurundan bir tavuk 
çaldıktan sonra Panorama bahçe • 
sine gitmiş, iki ampul çalarken ya• 

kal anmıştır. 

TUTUŞAN BACA. - Beyoğ • 
lunda K~ükhendekte marangoz 
Jsmailin dükkanının soba bacası 
tutu§mU§, aöndürülmüıtür, 
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Doktorlar 
arasında 

Muayenehanelerini kapat
mak istiyenler mi var? Şiledeki cinayet 

Dün doktorlar taplana
rak konuştular 

Etibba odasının ikinci yıllık top -
lantısı <tün saat on yedide kurumun 
Cağaloğlundaki merkezinde yapılmış
trrtır. 

Müddeiumuilik, duruşmaları ;yapılan beş kişinin 
bulunmadığını ileri sürdü aleyhlerinde hiçbir delil 

Toplantıyı kurum başkanı Bay Ni
yazi İsmet Gözcü açmış ve altı aylık 

Küçük san'atler 
çalışma raporunu okumuştur. Şehrimizdeki Jıf altalzlar 

Raporda ebitta odasının satın al - • 
dığı binanın yapılması işinde eski gıdecek yer bulamı-
yönetim kurulunun 5819,42 kuruş bol'ç yor [armış 
bıraktığı, bundan başka binanın di - K'' .. k , l · T" k b 
ğ~r-hususi tamiratını yapmak için de uçu san at erın ur te aa • 
a}-rıca mühim mikdarda paraya ihti- sına hasrı ve yabancılara yasak ] 
yaç olduğu, bu parayı bulmak için ye- edilmesi üzerine lstanbulda bulu
ni )iÔnetinı kutulunun yaptığı teşeb- nan Maltalılardan bir kısmı Mal • 
büslerde muvaffak olduğu odaya ait taya dönmek istemişlerse de, Mal
gelirlerin toplanması için teşkilftt la hükumeti, Maltada işsiz mikta
yap.ıldığr, odanın birçok masrafları 

rının artmaması için bunları al -
kısalattığı yazdıydı. Bundan başka 
Etibba Muhadenet cemiyetinden ali- mamıştır. 
nan iki bin lira ile Türk tıp encüme - Bu iş üzerine İngiliz Konsolos-
ninden alınan bin liranın ödendiğini, luğu şunları söylemektedir: 

encümenin yardırnile bir kütüphane !<u "- Malta hükumeti, bugün 
rulduğu, tıp eserleri sergisi açıldığı, Maltada işsizlerin çok olduğunu 
bir tıp mecıt\uası çıkarıldığı, bu mec- göze alarak buradaki Maltalı _ 
n\1lada Türk hekimlerini müdafaa e-
decek yazıların yazıldığı ve bu ara- Iarr kabul etmek istememiştir. 
da yabancı pı·of esöderin dışarda Biz bunlara müml~ün olduğu ka • 
doktorluk etmelerinin yasak ettiril - dar yard>ı:m ediyoruz. Bugün 250 
diği, kaı;anç Yergisinin tarhedilmesi aileye yardım ediyoruz. Yaptiğr -
işinin Sıhhat Bakanlığı tarafından ımz yardım, bekarlar için on be • 
Eti~ba odasına bırakıldığı işaret e- şer ve birçok aileler için otuzar li
diliyordu. 

Rapor okunduktan sonra yönetim ra kadardır. İngiltere hükfimeti ~ 
kurulunun gördüğü işler takdir ve te- nin bunlar hakkında bir karar al -
şekkürle karşılandı. üyelerden biri masrm beklerken, Türkiyedeki 
ücretli kilinik meselesi hakkında iza- Maltalıları birer ikişer gönderme • 
hat istedi. Oda başkanı bunun kaldı- ğe de ~alı~ıyoı"l.lz. Şimdiye kadar 
rılmasr için Bakanlığa yazıldığını ve Fransa, İtalya ,~e diğer yerlere 
artık bu ücretlerin alrnmıyacağını söy gönderdiklerimiz işsizlik yüzün • 
ledi· Bir diğer üye maktu kazanç ver-
gisi hakkında izahat istedi. Başkan den geri dönmeğe mecbur olmuş-
bu işin doğrudan doğruya oda yöne - lardır. Bunlardan bir kısmmın a -
tim kurulu ü.rafmdan yapılması ve lmmasr için Malta hükumeti nez -
doktorların derecelere ayrılması için dinde teşebbüste bulundWC""Bti se
Sıhhat Bakanlığı tarafından odaya beple, hunlar arasında Malta lisa
salahiyet Yerildiğini, bunun hakkında nından ba~ka İngilizce ve italyan
şimdilik hir cevap Yercmiyeceğirıi söy-
ledi ,.e bu arad:ı. yeni muayenehane ca bilenler olup olmadığım araştı-
açmış olan doktorl:ırın yergiden af _ nyonız. Bu diller, Maltada konu
fedilmesi veya asgari vergiye tabi ı şulan dillerdir. Bu dilled, bilenler 
tutulması istendi. daha önce Maltaya girebilecekler-

Bu istek kabul edilmedi ,.e kazanç dir ... ,, 
vergisinin binaya göre tarhedilcce -
ği, doktorlar az kazanç vergisi ver -
mek isterlerse küçük binaJarda o -
turmaları söylendi ve toplantıya son 
verildi. Dün akşamki gazetelerin biri
sinde şöyle bir fıkra yazılıydı: 

"Serbest meslek erbabının kazanr 
vergisi içfn dereceler ve bu derecelere 
göre maktu vergiler ihdası bilhassa 
dOktorlar arasındtı memnuniyetle kar 
şılfımtuştır· Fakat bu ·kanunun neşri 
sıralannda müracaat ederek beyan
nameye tabi tutulmalarını istiyen ba
zı doktorlar zarar edeceklerini fark 
etm~lerdir. Beyannameye tabi olmak 
vergi tarhında bazı güçlükleri de mu
cip olacağı için bu doktorlar şimdi de 
istida ile "'1ali11e T'ekuletine müracaat 
ederek "şimdilik icrayı tababetten 
vazgeçtiklerini,, bildirmektedirler. Ôğ 
rerıdiğtmke göre böyle müracaat eden 
doktorlar arasında memleketimizde 
şöhret addedilen en maruf bazı dok -
torlar da vardır.,, 

Dün bu yazı etrafında Etibba oda
sı ba§kanı bay Niyazi Ismet Gözcü 
kendisile görüşen bir muharririmize 
şunJan söylemiştir: 

H- Henüz Etibba odasına mua -
yenehanesini kapatlığı ve doktorluk 
yaptnıgacağını bildiren kimse yoktur. 

Bunlar muayenehanelerini kapa -
nııı olsaydılar muhakkak odaya ha -
ber vereceklerdi. Çünkü muayenelıa • 
nesini kapayan bir doktor yılda ver
diği on lirayı üç liraya indirmesi içill 
odaya lıaber ı·crecektir. }'eni vergi -
ler eski vergilere göre azalnzışhr. J'er 
gi değişmesinden sonra hiçbir dokto
run muayenehanesini kapayacağını 

zannetmiyorum. 
Muayenehanelerini kapayan dok -

torlar bunu etibba odasına kanunen 
bUdlrmeye mecburdurlar. lJfuayene
Juınelerlnl kapayanlar varsa bence 
verglnln çokluğundan değil, müşteri
nin az olma.sından, yaşın ilerlemesin· 
den ce ıılı.M aebeplerden olabilir.,, 

iki gencin atlattığı 

büyük tehlike 
Birkaç gün önce Hayırsızada 

önlerinde boş bir kayık bulundu • 
ğunu yazmış, bu kayığı kiralıyan· 
larm kim oldukları anlaşılamadı • 
ğını da ilave etmiştik. Aradan 
günler geçtikten sonra kirahyan -
ların kimler oldukları anlaşılmış -
tır. 

Kayık, Handan ve Hayri adlı 
:ki arkadaş tarafından kiralanmış 
ve Modaya kadar gelinmiştir. Mo
da önlerinde sandalın kürekleri 
kırılmış, iki arkadaş bunun üze -
rine kendilerini denizin akıntısına 
bırakmışlardır. Akıntı her ikisini 
Ya~ovaya kadar sürüklemiştir. iki 
denizci, saatlerce bocalıyarak Ya
lova,ia kıyıya çıkmışlar, paraları 
olmadığından birkaçgün burada 
kaldıktan sonra tekrar lstanbula 
dönmüşlerdir. 

lnh1sar yönetges1 Esnaf 
bankasını dava etti 

inhisar yönetgesi (idaresi) bu -
lundurulmas. ve kullanılıp satıl -
ması yas:ık olan. kopya defteri sat
tığından Eenaf Bankasının mane
vi şahsiyeti ile tasfiye heyeti ve 
yediemin aleyhine ihtısas hakye
rinde bir kaçakçılık davası açmış-
tır. 

Banka tasfiye heyetinin sattrığı 
her biri biner yapraklı on dört 
kopya defteridir ki bunlar sigara 
kağıdı yerine kullanılabilmekte -
dir. Satılan eşya inhisar yönetgesi 
tarafından müsadere dilmiştir. 

Şile Jandarma Bö- Bir memur 
lük kumandanının yakalandı 

duruşması da yapıldı Postaya verilen mektuplar 
Araba ile Şileden Pendiğe dö- • • ? 

nerken gece yarısı Üsküdar sırtla-
rında bakkal Akifle ortağı Saba. 
tayı öldürmek ve paralarım al· 
maktan suçlu oldukları ileri sürü
lenlerin duruşması, İstanbul ağır 
ceza hakyerinde, sonuçtadır. 

Dün öğleden sonra yapılan du
ruşmada, hakyerinde müddeiumu
miliği temsil eden Ahmet Muhlis, 
esasa dair görüş ve düşünüşünü 

bildirmiştir. Müddeiumumi Ah. 
met Muhlis bu suçtan dolayı hak
yerine verilen ve alıkonulmuş ol -

mıyarak duruşmaları yapılan beş 

kişinin aleyhinde hiçbir delil bu • 
lunmadığını, bu işin tahkikatını 

yapanların suça mutlaka bir fail 
bulmak endişesiyle hareket sıra -
smd;:ı fazla zahmete girmiyerel' 

tahkikatı yanlış yola sevkettikle -
rini ileri sürmüştür. Dinlenen bir -

çok şahitlerin ifadelerini birer bi -
rer gözden geçirip, durumu etraf -
lı surette ortaya koymuş, duruş -
maları yapılan Şakir, Ali, Sefer. 
Rüştü ve Şefik haklarında beraat 
kararı verilmesini istemiştir. Ası! 
suçlularm ele geçirilmesi yolund'!\ 
arasbrmanın devamı için de, dava 
dosyasının sonradan müddeiu -
murniliğe verilmesini hu isteğine 
katmıştır. 

niçin gıtmıyormuş 

Haber verildiğine göre Beykoz 
posta ve telgraf memuru Cavide 
işten el çektirilmiş ve kendisi po • 
lise teslim edilmiştir. Cavit, bir -
çok mektupların pullarını alıp 
mektupları yok etmekle suçlu gö
rülmektedir. 

Bu hadise, Beykozda birçok 
kimselerin mektuplarının yerme 
gitmediği iddiası üzerine ortaya 
çıkmış, başdirektörlük çalışmaya 

geçmiştir. Direktörlüğün Beykoz -
da posta kutusuna attırdığı işa -
retli mektupların yerlerine gitme
diği görülünce inıceleme genişle • 
tilmiş ve Cavidin evi aranmıştır. 
Aramada adreslerine gönderilme
miş on üç mektup bulunmuştur. 

Giydirdikleri mayolar 
Belediye tarafından plajların 

sağlık durumları (sıhhi vaziyetle
ri) gözden geçirilmektedir. Bura • 
larda halka verilen mayoların de
nizde yıkandıktan sonra başkası -
na verildiği görülmüştür. Beledi • 
ye Sıhhat Direktörlüğü mayoların 
bir madde ile dezenfekte edilme • 
sini doğru bulmaktadır. Yalnız 
kontrolü güç olan bu iş için bir 
çare aranmaktadır. 

Şahsi iddia ve müdafaa da ya. 1 1 
Kısa Haberler pılmış, duruşma, karar için kal- _. ______ • _________ .._ 

mıştır. 

ZORLA SÖYLETMEK iÇiN 
iŞKENCE Ml YAPILMIŞ ? 

YALOVADA YENl KAYNAKLAR 
- Yalovada yeni otel temelleri ka -
zrhrken iki su kaynağı bulunmuştur· 
Sular tahlil edilmektedir. Kaplıca 

Bu cinayet ve soygunculuk vak'· suları ayarrnda olduğu görülürse, is-
ası etrafında araştırma yapılır- tifade yolları aranacaktır. 
ken, Mehdi oğlu İsmail isminde AFYON lŞLERl - Uyuşturucu 
birisini "Zorla söyletmek maksadi.- maddeler inhisarı genel direktörü B. 
le işkence yaptığı ve koltuk- Ali Sami bugünlerde Ankaraya gi-

derek müsteşarlar kurulunun af yon 
larının altına kızgın yumurta koy siyasamız üzerinde vereceği direktif-
durduğu ileri sürülen Şile jandar. teri alacaktır. 
ma bölük kumandanı yüzbaşı Ab. TECİ:\f ANLA~MALARI - Tür -
dürrezzakın duruşmasına da düo kiye - Pinlandiya tecim anlaşması • 
sabah İstanbul ağır ceza hakyerin- nın diinden itibaren tatbik edilmeğe 
de devam edilmiştir. başlandrğı alakadarlara bildirilmiş • 

tir. 
Müddeiumumi Ahmet Muhlis, YEŞ1LAYDA - Yeşilay cı>miye -

bu davada düşünüş ve görüşünii ti vilayete başvurarak yılda bir gün 
anlatmış, suçun sabit olduğunu rozet dağıtılmasrna milsaade verilme
bildirerek, ceza isteğinde bulun . sini istemiştir. Vilayet hunu gözden 

d geçirmektt:dir. 
muştu. Bunun üzerine, Ah ürraz. --------------
zak kendisini müdafaa için avu- - Geçmiş Kurun/ar: -
kat tutacağını söylemiş, duruş-
ma kalmıştı. 

Dünkü celsede, tuttuğu avukat, 

dosyayı tetkik ederek müdafaaya 
hazırlanmak üzere mühlet rica et. 
miştir. Bu istek yerine getirilmiş
tir. Duru~ma, müdafaa ve karar 
için Temmuza bırakılmıştır. 

BiR AVUKAT UÇ GÜN 
HAPSE MAHKÜM OLDU 

Zepur isminde bir kadına karşı 

yakışık almıyan söz söylediği id
diasiyle Sultanahmet birinci sulh 
ceza hakyerinde duruşması yapı
lan avukat L\ıtfinin duruşması, 

dün bitmiştir. Hakim Reşit, suçu 
sabit görmüş, avukatın üç gün hap
sine ve üç lira para cezası ödeme
sine karar vermiş ve bu cezayı t~-
cil etmiştir 

........................................... 
29 1 laziran 1920 

Amerikada meşrubatı küuliye is
timalinin şiddetle menedildiği ma· 
llımdur. Bu memnuiyetin ·ilan e -
dildiği zamandanberi Amerikada 
gazino sahipleri ispirtosuz içkiler 
imaline başladrklan gibi Amerika 
etibbası da meşburatı küuliye is -
timal etmeksizin iıısanları sarhoş 

etmek yolunu bulmuşlardır. Ahi -
ren Sanfransisko etibbasından bi -
ri kuvvei elektrikiye ile insanları 
sarhoş etmek usuHinii keşfetmiş ve 
yapılan tecrübeler büyiik bir mu -
nffakıyetle neticelenmiştir. Bu 
keşif Amerikada birçok münaka . 
~ata sebebiyet vermektedir. Aca -
ba şimdi Amerika hükumeti ne ya
pacaktır? Elektrikle sarhoş olma -
yı menedecek yeni bir kanun mu 
neşreyJiyecektir, ._ ____________________ _._....; 

Fener 
alayı 

1 temmuz gecesi progra
mı hazırlandı 

Bir çok yerlerden 
Jişekler atılacak 

1 temmuz deniz bayramı müna.se • 
betile yapılacak şenliklerden mrıada 
gece de büyük bir fener alayı tertip 
edilmiştir. Yapılan programın Ö?Ü şu

dur: ı 

Fener alayına girecek olan donan
mış büyük gemiler Ortaköy camü ıle 
Yenicamiyi bağlıyan transit hattı üze 
rinde birer gomine aralık ile dizilecek 
lerdir. Demil'1eme işi kontrol kaptanı 
bay Sabrinin nezareti altında saat 19 
a l<adar bitirilecektir. 

Fener alayına Barzilay, Kalka • 
vanzade, Kırzn.de, Mustafa Cemal, 
Türk gemi kul'tarma, Bay Hüseyin 
müessese ve sosyetelerile fen erler ida 
re.si ve Liman işleri inhisarı idareleri 
firmalarını gösteren gemiler girecek-
tir. 

Bu gemilerin demirleme ve bagla
ma işlerine kılavuz Fahamet kaptan 
bakacaktır. Bu gemiler de saat 20 ye 
kadar yerlerini alacaklardır· 

Erenköy vapuru Kadıköy ve çev • 
resi halkını alarak 21,15 de K:ıdı • 
köy iskelesinden kalkacak ve Sa1·ay • 
bumunda kafileye yetişerek Göztepe 
vapurunun dümen suyuna girecektir. 
l!ll'cnköy vapurunun yer alması için 
arkada bulunan gemiler kendisine yol 
vereceklercliı·. 

Şirketi Hayriyenin 74 numaralı 
vapuru 19,15 de Sarıyerden kalka • 
rak Büyükdere, Beykoz, Yeniköy, 
liluköy, Anadoluhisarı, Bebek, Çengel 
köy, Beylerbeyi, Üsküdar, Beşiktaş is
kelelelerine uğrayarak davct1ileri a
lacak ve kafilenin kalkışını Sirkecide 
şirket şamandrrasında bekliyecektir. 
Bu vapur saat 24 de sırasile yukan 
iskelelere uğrayarak Boğaza çıkacak
tır. Bu vapurun iskelelerden hareket 
saatleri şirketçe ilan edilecektir. 

15 N o. lu vapur Eyüp ten kalkacak 
Ayvansaray, Fener ,.e Kasımpaşaya 

da uğrayarak davetlileri aldıktan tton 
ra Köprüye gelecektir. Bu vapurun 
iskelelerden kalkık saatleri sosyetece 
ilan edilc~"'t tir. 

Saat 21 de Sirkecide eski Sevki} at 
önünde toplanacak olan donanmış ba
lıkçı motörleri ile hususi istimbot ve 
tenezzüh motörleri Marmarada kısa 

bir tur yaptıktan sonra Anadolu sahi
lini takiben Sarayönüne gelecekler -
dir. Saray önünde fişek atışına saat 
21,30 eh başlanacaktır. Bundan sonra 
Sarayburnu, Kızkulesi, Şemsill1ıa, 
Dolmaba:1~'.!, Tophaneden Vapurculuk 
sosyetesi, tahliye idaresi, ~irkcti lhy
ri~ e, Akay Ye Denil yoJlan tarafrndan 
fişek att::·· !:ıcaktır. 

Fişe:, - 'ma işi Deniz yollan işld
me şefi bay Zekeriya tarafından ida
re edilecektir. 

Saat ~3,30 da Saray önünde tahli
siye manevraları başhyacak ve bütün 
gemiler prnjektörlerini huraya çevire
ceklerdir. 

Saray önünde liman inhisarımn 
şatrnda şehir bandosu ve diğer şatın. 
da. bahriye muzikası bulunacak ve bu 
bandoların Kasımpaşa ve Ortaköyden 
şata ve şattan Kasımapşa ve Ortakö
ye gönderilmesi Deniz yolları tarafın
dan Yapılacaktn·. 

Saray önü şenliklerine harp ge -
mileri girerse bu gemiler filo komu • 
tanlığının bildireceği yerlere demir -

j liyeceklerdir· 
Gece şenlikleri saat 24 de Ankara 

vapurundan verilecek düdük işaretile 
bitecek ve evvela istiklal marşı ve 
sonra Denizciler marşı çalındıktan 

sonra gemiler harekete geçecekler • 
dir. 

Kalamış denizcilerin ailesine, Eren
köy Kadıköy halkevi emrine, 74 Cüm
huriyet Halk Partisi emrine, 73 lstan 
bul halkevi ve Üniversitesi emrine, 15 
No. lu C. H. Partisi Eyüp ve Fener 
nahiyeleri emrine meccanen tahsis e
dilecektir. Diğer vapurlar biletle hal
kı gezdirecektir. 

Şenliklerden sonra her Yapur kalk· 
tığı iskelelere dö;ıecektir. 

Gece şenliklerinin umumi idare!"ini 
İstanbul Jiman ı·eisi temin edecek • 
tir. 
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Habeşistandaki Osmanlı 
Resimlere mana 

veriyorlar ..• 
Gazetede okuyor: 

1 ULK~MiZDE 1 -
Vehip paşa kimdir ? "Cıgara.nu içmek için yakayım, dedim; 

ya.kms.k içtıı kibrit çakayım dedim; çaktrrn 
pir kibrit. Şöyle bir "Pif!,. dedi. (Orl:uuı Se· ı 
Um - TAN) 

1 ıwı:.t:::+ ™ 1 

37 çocuk babası! 
Meydan dayağı - A tinada esir - Doktor Reşidin 
karısı Vehibin Başını yarıyor - Gaz ticareti

ltalyan hapishanesinde 
I 

Köy muhtarı Canbolat genç yaşında 

torun sahibi oluyor 
Genel aava§tan ıonraki yıllar· 

da yabancı devlet paıaportile yur
du bırakıp çıktığı için Türk tabii· 
yetinden çıkarılan eski osmanlı 
pa§ası Vehip, bir zaman &essiz ya
ıa.dıktan aonra son günlerde tek· 
;ar sahneye geldi. Vehihin, Mr
sırda otururken karısını Trabzoıl· 
daki damadının yanına gönderdiği 
kendisinin de bilinıniyen bir yere 
gittiği yazılmıştı; Vehip, evvele3 

İtalyanlar tarafından bir katilde 
alakalı olmak suçuyla hapsedildi· 
ği için İtalyanlara dü,mandır, Ha. 
be§İstanla İtalya ara11nda harp 
çıkması ihtimallerinin öne sürül
düğü !U sırada Vehibin de Habeş 
ordusu baıkumandanlığını üzerı
ne aldığı söylenildi. Habe~ impa. 

ratoru diyevde bulundu, "Habeş 
ordusu kendi gücüne eüveniyor 
yabancılardan yardım istemedik. 
amma, Vehip pafa da buradadır!,, 

dedi. 
Vehip pafa, günün adamı oldu. 

dünya gazeteleri kendiainden bah· 
sediyorlar. Berutta çıkan Savtu- ı 
'abrar gazetesi de Vehip pa~dal'! ı 
bahsederek kendisini Liibnanda 
bnımı§ o]an Savaga ailesindcH 
o~duğunu, babasının anasının ora· . 
r' an letanbula geldiğini, sonradan 

r.·islüman olduğunu, Vehibin d? 
bundan sonra 1stanbulda doğdu 
ğunu ya~tyoı-. 

Vehip p ' ~ nın adı etraf ınd3 

Boğru ya ;.!1;, birço!f ~;,;!er 3Öylen· 
diği ~u gi'.n1~ ı-d(! kemHsini iyi tanı · 
yr 1 larclan bir 7.at, Vehibin haya· 
tı 'uı.1\kın<la bi~a şunları söyledi: 

- Y a~ya~ıdrr; Askeri ldadidP. 

ta:ebe iken çavu§tu; meydan da • 
yağı yemiş, çavuş nişanı sökülmüş. 

Lür. 
1899 da erkanıharp yüzbaıısı 

o'arı&.k birincilikle mektepten çık
tr. Önce Dördüncü Orduya tayin 
edilerek Erzincana, oradan Diyar-

bekir R~dif fırkasma gönderil · 
migtir. Sonra Yemendeki askeri 
hareketlere ittirak etmi,tir. 

Meırutiyetten sonra 1909 da. 
kaymakamlıkla Harbiye mektebi 

direktörlüğüne tayin olunmu§tur. 
Ball~n muha.rebesindeıı evvel 
Yanya müstahkem mevki kuman
danlığına tayin edilmi§, Yanycı 
düıünce, Yunanlılara teslim ola. 
rak Atinaya gitmitt sulh olduktlJn 

sonra lstanbula ıelıniıtir. 
Vehip pafanın Yunanlılara tes. 

lim clmatı o :.ıı;am•n pek çok kiın· 
Hleri kızdırmııtı: daha f•zla kar· 
§I durmak, yahut çekilmek, ku.r
tulmak imkinları varken Vehıp 
patanın bunları gözönüne alm~· 
yıp igin kolayına gittiği söylem· 

yordu .. 
Sulhten sonra Vehip paga lstan· 

hula gelince, genel crkinıharbiyt 
kendisini rnuaheze ettİj Şam o.r
dusuna nakledildi; f a~at Ve~~ 
pa!a Harbiye nezarotinın verdıgı 
,•azifeyi ittihat ve Terakki cemi · 
yetine güvenerek, reddetti, istif i'I 

tl. Bu 11rada kendiıinirı bir za e ı. . 
man eşir olarak ya~adığı Yunanı~ 
tana dönmeği, hatta Yunan ordu· 
sunda vazife alnı.ağı dü§ündüğli 
b·te söylenildi, fakat gitmedi .. 
Jmumt Harp çık1nca Hicaz vali 
ve kumandanlığına tayin olundu, 
Süven kanalı harekatına ilk za. 
manlarında itiraz etti, Çanakkal~· 

de cenubu garbi kumandanı oldu, 
Anafa.rtalar, "birinci savaıından Malatyatda çıkan (Fırat) arka· ı dır. Büyük kızı da ni~nlıdır. 
sonra da Keıandaki kolordu ku· daıımız yazıyor: 1 Canbolatm anlattığına göre evde 
mandam oldu, biraz sonra da Dün 37 çocuk habau; Mustafa 1 üç betiğin birden sallandığı çok 
Trakyadaki ikinci kolordu ku. Canoblat adında biriıi basınevi - ı olmuş... Kendi çocuklarından 
ınandanhğına nakledildi. Kaf . mizi görmeje gelmiştir. başka ölü kardeıinin çocuğu da 
kaı cephesindeki Mahmut Kimit Canbolat Hekimhanın Yukarı· Canbolatın üstündedir. 
pafa a:dolunca ona vekaleten ku- cüzüngüt köyünden ve 303 do • Güleryüzlü ve daima şen görü· 
manda eden Abdülkerim pa§a ge ğumludur. Kendisi orta boylu es· nen Canbolatt Balkana, Büyük sa-
riye alınarak Vehip paşa tayin o mer ve ve ıağlam yapılı bir gen-;· vaşa iıtirak ettiği gibi lstiklil ıa-
lundu. Vehip pafa bu yeni mc tir. Görünüşünde hiç de 37 çocuk va§ında da Adana cephesinde Ka-
rnuriyetine giderken Sıvastan geç- babası olduğu belli bile değildir. dirli ıavru~ bölüğünde çalı§mı§ 
miş, vali Muammer tarafmdar. Köyünün muhtarı olan Canho .

1 

ve büyük yararlıklar göstermiştir. 
ıerefine verilen bir ziyafette sa lat 17 y~şında evlenmiş ve dört ka· Hükumet kendisine birkaç par· 
)onda gördüğü hahları beğenmi~, Resme bakryor, kendi kendine söy. dın almıştır. ça tarla vermişse de tohum ve çift 

!eniyor: 
"bunların tıpkısını satın almak is- Dört kadın da biribiri ardısrra bakımından eziyet çektiğinden 

1 M - Orhan Selim bu olmalı ga -
terim!11 demi§, va i uammer: liha ! ve sanki biribirini kıskanırcasına hükUmetten tohum ve öküz iste -

_ Paıam; ıiz cepheye gidiyor- -::========--~"""""..,,,....,,.......~ ...... t her yd doğurmaya ba~Iamış1ar ve mek üzere buraya gelmiştir. Ya• 
sunuz. Ben sizin koltuğunuzda ha- -~- p ·oa-----ı· 23 ü erkek, 14 ü kız olmak üzere kmda biiyük baba olacağı için de 
lı d2ğil, kefen görmek isterdim! _ ~ .. ~ il tam 37 çocuk yapmışlardır. Bun • ! sonsuz bir sevniç duymaktadır. 

Cevabını vermiş, bunun üzerine R lard&n 23 çocuk sağ olup 14 Ü öl- ı Daha çocuk yapmak niyeti o • 
aralarında soğukluk batlamı!, der- omen atletJerile yapı- müştür. En büyük çocuk 20 yaşın- lup olmadığını sorduğumuz za • 

lacak müsabakalar d l ı ler.. a o up evli ve Adanada Kadirli · ma.n göğsünü kabartarak v.e gii • 

Vehip, Rus cephesinin sukutun. 
dan sonra Batuma uğramıttı; O· 

radan lstanbula dönerken vapurla 
gaz ~etirerek sattığı ve zengin ol
duğu rivayetleri ortaya çıktr, hay
li dedikodu oldu. 

Galatasaray spor klübii.nden: de ilk okul öğretmenidir. lümsiyerek "Tanrı verirse ben ne 
1 - 29 Haziran 1935 cuıqarte!i ak-

şamı saat 20.30 da klüp lokalinde a- Çocukların dokuzu okumakta - yaparım!.: demi§lİr. 
ınatörler arasında boks te~vik müsa 
baka.tarı yapı1aoaktır. Duhuliye yirmj 
beş kuruştur. 

2 - 30 Haziran 1935 pazar ve 2 tem 
muı 1935 salı günleri $aat 17 de Tak-

Mütareke devresinde Ferit pa sim st.adyomunda atletlerimizle Ro .. 
şa. hükUıneti tarafından ittihatçı- manyalı atletler arasında müsabaka 
]ar tevkif olunurken Vehip paşa lar yapılacaktır. Duhuliye 25, tribün 
da yakalanarak Bekirağa bölü. SO, balkon 100 kuruştur. 

Müsabaka hakemJeri: Başhakem 
ğünde hapsedilmişti. Unvan, hareket amiri Park, krono 

O urada Diyarbekir valisi dok- metrör antrenör Luiz-, Adil Giray, Şi 
tor 

1Re§İt l>ey, Bekirağa. bölüğü nasi Reşit,-Enis, Davit, Arh·e hakem. \ 
tevk:fhanesinden kaçını§, takip e- leti Vedat Abud, J3eyker_, P.e.ridis, at-

ma hakemleri Ekrem, Agopyan, Kan· 
dilirken ölmüştü. Vehip paşanın geUdi!, atlama hakemleri Ali Rum, 
bir Ermeni gaııetesinde bayanatı Hikmet, Yasumidis, saha komiseri 
çıktı. Vehip, kendisini Ermeni Ilhami. Magafon, Recep. 
t~hcirinde ali.kası olmadığını. Pazar günkü müsabakalar: 100, 400 
bu iıin mesuliyetinin Diyarbekh ı;:oo. 5000, 400 bayrak, u:z;un atlama, 
valisi doktor Reşit beye ait oldu· giille, diks. sırıkla atlama· 

Salı günkü müsabakalar: 1500. Bal 
ğunu söylemiıtir. Vehip paıanm kan bayrak, yüJu;ek Rtlamo, cirit. 
bu söı;leri çok fena tesir uyandır · 3 - 1 temmuz 1935 pazartesi günü 
mıf, kendisini müdafaa etmek •· deniz aynşlarına i~tirak edecek Gala 
çin suçsuz kimselere suç isnat e- tasaraylı idmancılarrn saat 12 de Be· 
der mahiyette görülmüştü. Re,1t l>ekte buhınınnlan bildirilir. 

beyin ölümüyle yüreği yanan ka- •~ -----

rıst, bu beyanat üzer}ne doğruca !" ................ Qz di 1 """"""-"": 
Bekirağa bölüğüne gitmİf, "Ben ! i 
Vehip pa§anın ailesiyim, kendiıiy. ~ 4 2 i n C i 11 S t e i 
le görüşecciim !,, diyerek izin alıp j 1 _ Kail _ Olüt i 
içeriye girmit ve V ehip P•ta ile 5 Katü - Öldüren, ölütçü S 
kartıl~§ınca: Cinayet - Kıya 

-- Merhum kocamın aleyhinde Cani - Kıyan, luyacı 
niçin iftirada bulundun! ÖRNEKLER: I - Kadın yü • 

Diye üzerine hücum ederek e • ıünden öJiit, 2 - Ölütlerin soııq 
ölümdür. 3 - Büyükdere kı)asm1 • 

lindeki bastonla pa§anın kafasını, i~liyenler tutulmuştur. 
gözünü yarmıştır! il - H<Ufrct - Özlem 

Vehip paşa, buradan çıktıktan 1/l - iştiyak - Gör~si 
sonra, Türk tabiiyetinde olduğu .fliJJtak olmak - Göre!i gelmek, 
halde İtalyan devletinden pasa .. göresimek. 
port alarak balyaya gitti. Orada ÖRNEKLER: 1 - Öılem n gfi· 

resilerle , ite SJ\ygılarımı sunarım· • 
bir trende seyahat ederken ~imen. 2 _ Sizi ı:öresim eeldi. 
dif erde öldürülen bir ltalyam11 ! ıv _ Ziilıul etmek_ Unutsamak 
katlinde alakalı sayılarak hapse. Zühul - Unutsa 

Trakyayı 
dolaşan 

bisıkletle 
okulltılar 

Eclirne Oğretmen okulu gençleri Çanakkale kültür direktörile 
birlikte 

Çanakkale, (Özel) - Edirne f metçik anıtmı görmütler, anıta. çe
Erkek öğretmen okulu hu yıl çı. l lenk koymu§lar, akşamına Uçak 
kışhlarından altı genç, öğretmen· Kurumu yönünden yapılan kınık
leri Bay Süreyya ile birlikte bisık· ta bulunmuşlar, üçüncü gün Tu .. 
Jetlerile Trakyada bir gezinti yap- rova kazı yerini görmüşlerdir. 
mak Ü:.ıere Edirneden çıkmışlar, Genç konuklarımız Kültür Direıc:. 
Uzunköpı·ü, Keşan yolu ile Geli - törü, orta okul direktörü ve ko • 
holuya, oradan Lapsekiye geçerek nuklarımızı gezdiren öğretmen • 
tarımıza gelmişlerdir. Kendileri lcrle bir arada fotoğraflar alına• 
Çanakkale öğretmenleri yönün • rak sevgi içinde yola çıkarıbnıt • 
den büyük bir sevgi ile karşılan . lardıı-. Bugün Karabigaya geç • 
mışlar ve Cümuriyet okulunda ko- mişlerdir. Oradan Tekirdağı. Lü
nuk edilmi!lerdir. Birinci gün şa.• leburgaz, Havas yolu ile Edimeye. 
nmızı gezmişler, ikinci sün Ecea· döneceklerdir. Bu scy:ıhat 12 gün 
bll.da geçerek harıı :\!:,,,, t ve Meh- sürecektir. 

7 ar susta bir facia fErzurum C. H. P. başkanı dildi, iki sene hapiı yattı; sonra 
İla}yadan çıktr. Bir müddet tica. 
retle uğnştı, lıkenderiyede dört 
sene kaldı. Şimdi de Habeıistana 

öRftı~EK: Unuf.8a bağışlanabilir, 
savsa (lhmal) hoş görülemez. Tarsusun Teke mahal!esinden 

V - Emanet - lnam. 21 ya§mda bir genç feci bir suret-
Erzurum, 28 (A. A.) - Erzu

rum Cümuriyet Hr.lk Partisi b3~· 
kanhğma se;ilcn General Osm2'.n 
Koptage! buaiin ~ehrimize gelmi! 
ve şehrin ileri gel~nleri tarafından 
karşılanmıştır. 

Emanet etmek - Inamlamak te ölmüştür. Adı Cuma Alidir. C• · 

geçmiş! ÖRNEK= AtatUrk'ün iençliğc en i ma Ali, senelcrdenberi patos ma· 
büyük inamı, Cümuriyettir. 1 kineısinde ve k rcleşinin yanında . 

Kültür i•leri Not: Gazetemize gönderilecek ! sapçı muavini olarak çalışmakta 
yazılarda bu kelimelerin Osmanlı - i imiı. Bu sene gene makinede sap-

Ortaokullarda ög"'retmen. , ı •· ıı ı =ı ca arı r\U mu manıruını rica ede • ı çı (yani makineye mahsulatı ve -
lik yapmak için İ ri:. ! ren) yardımcısı olarak çalıtırken .......................................................... , .. : .. 

lardır. ayağı patos makinesinin tanbu • 

1NZ1BAT KURULU._ Kültür l'Una dü!mÜ~, sağ bacağı kamilen 
parçalanmı! ve hemen ölmüştür. 

inzibat kul'ulu dün toplanarak 

Kültür Direktörlüğü tarafından 
kurula gönderilen i9leri konuıa -

Denizlide buğday 
ucuzladı 

Erz.urumda açılan sergi 
Erzurum, 28 (A. A.) - tik o • 

kula öğrenicilerinin eli§leri ıe?' • 
gil'i açılmııtır. Sergi halk taraf,m.r 
dan gezilmekte ve çocukların e • 
ıerleri beğenilmektedir. 

._ .. ""'"""""1lıtfllH1tttı••11nu1D11111111111mıncı~-UllllJIM111temı1u1mın..,,.. 

Orta okul ve liselerde öğret • 
menlik yapmak iatiyenler için bir 
Temmuzda Üniversitede: bir smaç 
yapılacaktır. Sınaç hakkında ka • 
rar vermek üzere bugün Üniverıi· 
te profesörleri Rektörün başkan • 
lığı altında bir toplantı yapacak· 

caklardt. Çokluk olamdılmdan 
toplantı Sair gününe kalmıttır. 

fiyatları düımüttür. Şimdi bet .. 
Deniıli, 28 (A. A.) - Bir ara- beı buçuk a.ra.ıında ıahlmakta • 

lık birdenbire yükselen buğday dn·. 

-· 
1 

• 
l 
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FIKRA ,____ ,,_,~ ~ 

Keçi olan at 
·TAK ViM 

• Glhı dofuşıı 

Gün bttısı 
Sıbah namu 

Cumartesi 
79 Haziran 
28 R. f.vvel 

431 

19.15 
3.?8 

PAZAR 
30 Haziran 
:t9 R.. f:vv.I 

Vaktile İmparatorluk tarihin •

1 

ata keçidir, diyor. Bu ne reza.l. ~!,, 
de 'haracın mü'bab olduğu zaman· DemiJ ve ata keçi dediği için Er
lar olmuştur. Böyle bir devirde meni Metrepolidine de Ermeni 
Konyaya giden zalim bir vali bir cemaatinden üç yüz lira haraç 
gün Rum Metrepolidini yanına 
çağırrnış. Söz arasında uzakta 
bağlı bir ata işaret ederek: . 

toplayıp getirmesini emretmiı. 
Aradan yedi, ıekiz gün geçmiı. 

Oğle namazı 

!tindi namazı 
Atsam n1mu 
Yatsı namaı• 

imsak 

12.17 
16. t'l 
(Q.4~ 

21.413 
uı 

4.34 

19.45 
~.2/l 

lt.17 
16.18 
T9.4~ 

~[.48 

2.11 

Ben onları 
Yaşar 

bilirim, olacakları 
Ağa haber verir 

Hacı 

- Metrepolit Efendi şu gördü· 
ğün hayvan nedir?,, 

Demiş. Papaz cevap vermiı: 
-Attır. 

Bu cevap üzerine vali kızmış: 
- Hele şu budalaya bak. (Ke-

çi) ye (at) dedi. Bu kadar buda
lalık cezasız buakılamaz. (Papa· 
dönerek) Şimdi kalkıp Rum ma -
hallesine gideceksin. Cemaatten 
be§ yüz lira toplayıp getirecek • 
sın.,, 

Demiş. Papaz yalvarmıf. Fayda 
vermemiş. Nihayet kalkıp gitmİ!, 
parayı getirmiş. Valiye vermiş. 

Birkaç. gün sonra vali Ermeni 
Metrepolidini çağırmış. Ona da 
gene atını göstererek: 

- Şu hayvana bak da ne ol
duğunu söyle.,, 
Demiş. Ermeni Metrepolidi bir

kaç gün evvel Rum Metrepolidi • 
nin başına gelmi, olan vakayı bil
diği fçin kendi kendine "galiba 
bu adam ata keçi dedirtmek isti -
yor.,, diye düşünmÜ§: 

- Bu, keçidir. 
Diye cevap vermiş. Vali bu de· 

fa dı: 
- Vay1 şu herife bak; galiba 

benimle eğleniyor. Kocaman bir 

Vali Haham Efendiye haber gön· 
Yılın gtçen glıolerl 179 
fıhn talan ııünlerl 177 

180 
1:'6 

derm.i~. Haham gelmif. O da Rum 11.--------------1 
ve Ermeni Metrepolitlerine ken - r~ B o R s A ~,ı 
dinden evvel sorulmuş olan ıual ı 
i]e karıılafmış: 1 t lız1lannda yıldız ışareu 'llanlaı iızc· 

rinde 28 6-935 de muamele ~örenler 
- Haham Efendi, fU gördüğün dir. I Raı.amlar le .ıpanış liatlarıoı ıı;österir 

hayvan at mıdır, yokıa keçi mi • 
dir?,, 

Haham Efendi, elini 
götürmii§, lahavle okur 
tavır alını§: 

aakahna 
gibi bir 

-Vali Bey, bu hayvan ne attır, 

ne keçidir. Bu, Allahın bir bela -
sıdır. Ne vereceğiz, rica ederim, 
onu söyleyiniz!,, 

Demiş. 

ltalya - Habeşistan meselesinin 
son safhalarm.a bakınca bu fıkra· 
yı hatırlamamak mümkün olmu -
yor. Habef imparatoru Haile Se
lasiye Musolini'nin tekliflerine 
karşı kah nalına, kah mıhma vu • 
rarak cevap veriyor. Halbuki İtal
yanın istediği fU: Habet impara
toru, Haham Efendi gibi, kestir -
meden giderek: 

- Mu$olini Efendi, bu ne Ua • 
lual meselesidir, ne hudut mesele· 
sidir. Söyle, ne vereceğiz?,, 

Desin de mesele bitain ! 

Nukut (Sa!_•f) 
ı * Londra tııı:ı, • Vlyıını .!J, 'o 

• l'\er~·o:ı 12.i . - • l\1aıjrt ı !6 -
• Puts 168. so * Berlln 42, --.. Mllln •• ıo~. - • Varşova ~4. l!O 

• Brlihe 1:12, - * Budape~ı t .•. -
* Atına 24. - • Bükreş 1(>. -· 
• Ccncvı• ~ıs ·- • Belgrar .~~. -

1 • 5orva \'4 ~o * Yoloham~ ~.ı -
• Amsıer ,ı~ >'~. - • Altın l. 41. -

• \'raı ıoo - • Mecldly~ ~9. -
• !'tolt tın "' ~ ..... .. RPnkuor 230,-=------ -, 

Çek lef' (kap. sa. 16) 

' · Lonura f), ı.- • Stokhl,ı• J. (.l(4 

1 • !"-cvyor· 0.7977:; • Viyan~ c.•.ııı7•ı 

-1- Pa is ı2.1•3 • Madrlı 5.1107.~ 

• l\lilAnn 9.62l9 • Berlln 1,977~ 

• flrüksc 4.71J'l ~ \'arşov~ 4.~07:\ .. Atin o. •3 6:•5 • Radapeşı 4,48-

• Cenevıc 1.4.14~ • Bükre~ 17,Nrnl 

• ~ofya 63,79il'i • Del;ırıı . 4 71Jlı 

• Amıttrdanı l. lf•93 • Yokohanıa 'l.7'2!5 

• Pru 19,cıı r~ • Moskovı 1091 -

ESHAM 
• iş Banh~; 9.~') 1 ramvav •9 - ı 
Audolı· ~~.7~ • ~ tmenro as ;o:ıo 
Reiı 2 61) C'nyon Od -.- · 1 
~lr. Hayr•vt ıs. - ~ ark ne!. -.-

• l\1erkez: Bantıısı ~8 • . Balya -. - 1 

u. S1J!Orl • -.oo ~uk m. ecza -.-
P.oıl'OTI! ı>,-40 reıeron -.-

- Ne münasebet? Etrafıma bakı -
yorum, hastaların garip bir emniyeti 
Hatta kendi ikrarlarıyla ilaçsız, te -
davisiz bir şifanın her gün tesirini 
görmekten doğan bir emniyet! Has -
tabakıcıların doktora karşı tam bir 
itaat ve yüksek saygıları ile hasta -
lara karşı pek in<'e şefkatlerini 

görüyorum. Hastaların gözünde, dok
tor, bir saadet meleği; Binnaza so • 
rarsanrz tanrısal (ilahi) bir nezahet 
ve kurtarıcı kudret! Katip Lutfii ona 
"adimülemsal bir zatı ıilikadir,, di -
yor. 

- Siz ne diyorsunuz? 
- Bu müşkül! Bir defa bu adam 

asrımız insanlarını ,;edan hazların -
dan ziyade, mali menfaate kapılmış 
olmakla suçlandın) or; herkesten u • 
zak, hastaneden çıktığı yok; adeta 
dünya ile ilgisini (alakasını) kesmiş 
bir keşiş! 

- Daha doğrusu bfr Fakir. 
- Söylediklerinizi dinledikten son. 

ra, öyle! Onun hayattaki düsturu kı. 
saca şudur: "Her şeye bekası nisbe -
tinde kıymet vermek.,, Manevi haz -
lar ebedidir, diyor, ve buna en büyük 
önemi <ehemmiyeti) Yeriyor. Sözle -
rine, yapmacık, diyemezsiniz; her 
söyleyişinde, her işinde bir içtenlik 
görürsünüz. 

- O halde bu adam, ya çok san'at. 
kar bir aktördür, yahut, asrımızda 

pek nadir görülebilecek faziletlerin 
timsalidir. 

i•tikrazlar 'ahviner - lkinci cihete inanmak daha doğ· 
ırn- ı 

1 
1 Matbaamıza gelen eıerlerden: ru o!acak. Bize ne demişti? "Süley -

-
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.... _ Yeni 7 ürk * · 11 2609 frımvu 31·70 dekileri kendisine vereceğim.,, Biz Bin 
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00 nazı buldnk; fakat ne halde?. Tabii 

Su gün 
Iı:;TAJsuL - 18.30: Jimnastik bayan 

Tarcan. 18.50: Fransızca ders. ıe.20: Dans 
1 lU!<lklsl (pl~), 19.~0: Haberler. 20: Spor 

miı.sahabeleri, Salt Çelebi, 20,30: Bayan Bed· 
riye TilzUn. Türkçe sözlU eserler. Radyo caz 

'e tango. 21.30: Son haberler - borsalar. 21. 

40: Yaylı sazlar kuvartetl, All Sezal, Orhan, 
İzz<!t Nezih, Mesut Cemil. 22: PlAk neşri

yatı. 

BÜKREŞ - 13-15: Plıl.ö ve duyumlar. 
18: S:lel mllzik, 19: Duyumlar. ~.15: Kon· 
.ııerin stire!L. 20: Sözler. 20.20: Pllk. 20.40: 

Sö7Jer. Dans müziği. 22.30: Duyumlar. 22.50: 

Dansın sUreği. 23.15: Yabancı dillerde du -
yumlar. 23.35: Konser (röle). 

BUDAPEŞTE - 20.20: Piyano konserl 
21.lG: Skeç. 23: Duyuınıar. 23.80: Süel mU
ztk. Duyumlar. 

MOSKOVA - 19.30: Solliıt konaeri. 22 : 
Almanca yayım. 23.05: Fra.ruıızca yayım. 24. 

05: İsveççe. 

VARŞOVA - 20.30: Şarkılar. 20.C>O: Ak· 

tUalite. 21: Şarkılar. 21.45: Duyumlar. 22: 

Kar'§nk yayını. 22.80: Senfonik orkestra. 23: 

Spor. 23.15: Sözler. 23.20: Şarkılı orkestra 
konsen .. 

lstanbul HaJkevi tarafından her lstlkrtııDıhlll I 94,SO • Anadolu o '0 
• • doktor: böyle"bir kıza hemen hastane· 

ayın sonunda çıkarnnlakta olan "Yeni .,,rr:a9i ı stlkraıı 9!1.- * Anıdolu ı 4•,ııo y.i teslim ~dem~zdi.•llaris bir adam 
Türk,, ün 34 Ün<'Ü ve Halk Bilgisi ha- ı 0n ıV;\1 ıo, Anadolu il 51,M 

Sıv.u-ı<:rıuram 9!1--. • \1ü111r•~t' ,. . ~'·"' olsaydı, onu düşmekte bulunduğu çu. 
berleri mecmuasının 49 uncu sayısı l '•iiiilliilii&;._iiiiii._ .... ._ ________ iiiiiii=~ , kurun üzerinde' bırakıverirdi. Bizim 
bir arada olarak çıkmıştır. Bu sayı- ------------da: 1 ~ için pek tabii görünecek olan bu son 

Su gece nöbet4ji ~czanerle basıl oldukutan sonra, servet de ken· 
Ahmet Halit Yaşaroğlu, A. R. E - - di elinde kalmaz mıydr? Halbuki böy. 

rem, Yaşar Nabi Nayır, Salih Münir Samatyada: Teofilos, Aksarayda: le yapmadı, krzın tedavisi için her 
Çorlu, Hikmet Turhan Dağhoğlu, Sel-

Sarim, Karagümrükte: M. Fuat, Şeh- şeye başvuruyor. Her ~ey dediğim de 
ma Selim Sırrı Tarcan, Ahmet Ek · reminin de: A. Hamdi, Fenerde: Hü - yanlış! Çlinkü ortada tedaviyi belir -
rem, Mehmet Halit Bayrı, doktor Sü- Ü 
heyi Unver, Rifat Doğutan, Nihat Be· samettin, Şehzadebaşıncla: niversi - tecek bir şey yok. Yok amma. gün de. 

te, Çemberli taşta: Sırrı Rasim, Beşik- ğil, saat geçtikçe kızın hayata daha di gibi tanınmış imzaların yazıları 
nrdır. taşta: AliRıza, Gedikpaşada: Asador- ziyade sokulduğunu görüyoruz Nt'zir 

Mezbahadaki l<antarJar 
bir türlü işletilemiyor! 
Mezbahadaki otomatik kantarları 

müteahhit işletemediği i~in belediye 
tarafından müteahhit hakkında kanu· 
nl takibata girişilmişti. Müteahhit 
Romanyadan uzman (mütehassıs) ge
tirtmesine rağmen kantarların üçünü 
de işletememiştir. Bu yüzden mezba· 
ha resminin kilo üzerinden alınması 
yine geri kalmıştır. 

yan, Cibalide: Necati, Yemişte: Ben- bu kurtuluşu her vasrta ile cesaretlen· 
sason, Galatada: Kapıiçi, Beyoğlun - diriyor. Onu durduracak kiiçük bir 
da: Bostan başında: itimat, Tepeba- engeli kestirme bir tedbir il~ mahv~
şında: Kinyoli, Tarlabaşında: Nihat, diyor. Bakınız dün akşam ne yaptı: .. 
Şişlide Şafak sokağında: Nargileci _ Cemil piyano işini, kızı kendisine ne 
yan, Kasım paşada: Merkez, Hasköy- yolda muavin yaptığını anlattı: lJl'~
de: Halk· nii derin bir diişüncede Ul.i. !ln ı.damı 

bir tiirlü t;!!!!H edemiyordu. Doktor 
dtirfist bir adam ise Hacı Yaşar Ağa. 
yı neden meydana çıkarmıyor? Hu 
servetin nereden geldiğini niçin an • 
)atmıyor. Doğru bir adam, zabıtanm 
şüphelerini uyaadJl'an böyle işleri n~-

·uıııımı~ıımıımuııouıııı11ııuunı•mMtH111nıı111111uıuuıum11U1W111uuuıuııı111 

h'\ttlo.ı f•,. .. ~ / .. ,. .~.i! • .1 i~Iıı·j 
lh , 'ü r . ,.,, ""'~' ctı .. Hk. 1n·m1 
iı- ç • e \.' i \ , '1ı ı '~l' '. c, • t" ' ' ~ · ı' \f · ı 
r-,, 

ma orta bir zekaya sahip zannet- ğim. Bir sıcak EylUl günü Kala · 

9' d I• •• I' ı mişti. Şinıdi, herhangi bir bahis mıştan Bebeğe telefon ettiğimi, ... laOy D D il /1111 üzerinde konuşulsa sözü eline a • kanımın çekildiğini, dizlerimin ========= lıyor ve girişiyordu. Eski Yunan- büküldüğünü hatırlıyacağnn. Ne 

~111 11111~1111 B O • a D · ı •' lılarda spor telakkisi... diye baı - acayip, ne aykırı ıeyler yaııyo -
layıp, güzel yontulmuı cümleler rum ! 

Telrika numarası: 40 

Bedriye Kadıköyden, daha doğ
rusu Burhandan kaçmı§tı. Necdet 

ise bu ayrılığa dayanamryor. U • 
tanmasa eski zaman atıkları gibi 
Bebekte sandalla yalının önünde 
piyasa edecek. Nasıl olur, diyor • 
du, ben onu bu ıkadar seveyim, ö

lesiye seveyim de o benim için 
hiç, amma hiçbir şey duymasın. 

Talihin bu saçmalığında ne hik • 
met var? ıBenim sevgim kıymetli, 
manalı bir şeyse neden Bedriye • 

ye tesir yapamıyor? Yok eğer bu 
atk bir kuruntu ise ben onu 
nasıl böyle derin ve güzel duyu -
yorum. Neden, neden? Aksıyan 

nokta nerede? Yoksa kusur be • 

Yazan: Safiye Erol 
nim dimağımda mı? Bu aık pato
lojik bir hastalık mı? Alelade bir 
hevesi ben zihnimde büyütüyor 
muyum? 

Tahlil edemiyordu. Muhakkak 
olan §U ki Bedriyenin onda yap ~ 
tığı tesir her türlü tarifin fevkin
deydi. Bedriyenin yanında batka 

bir adam oluyor, vücudü güzelle
§İyor, çevikleıiyor; ruhu, galeyan 
iç.inde, umulmadık fikirler ihti -

aasler yaratıyordu. O kadar açılı
yor, kudret ke1opediyordu. ki za
man zaman kendine hayran kalı
yordu. Bu ben miyim, diyordu, bu 
&Özleri ben mi ıöyledim, bu jeıt • 
leri ben mi yaptım? K~dini dai-

ıilıilesini en mükemmel bir hatip - Bebek ... 43 ilah ... 
gibi ustalıklı istif ederek hünerli Bir uğultu, bir çıngırak ve hale· 
bir sona bağlıyordu. Zekasında, canlı bir kadın sesi: 
haf ızuında hdrikayı andıran bir - AJo, burası Bebek 43 ... T e • 
genişleme hi.ııl olmuştu. Her §eyi lefonda Bedriye Şerif. 
biliyor, her 'eyi anlıyordu. Necdet hafifçe, "Alo!,, dedi. 

Kızıltoprak çarşısında bir dük· Küçük bir tevakkuftan sonra 
kana girdi: telefon edecekti. E • Bedriye gene: 
vet, ona, Bedriyeye bir telefon. - Alo, burası Bebek... 43... İ· 
Sedef sesini işitmek için. Kim ol - lah ... 
duğunu sezdirmeden Bedriyenin Dedi, cevap alamadı. Dikkoatle 
sesini duyacak; arada bu kadar - kulak verdi, sık sık nefes alındığı· 
cık ollun bir bağlantı kuracaktı. nı duydu. 
Acaba, diyordu, dünyada benden Necdet ahizeyi takmıt ve sırtı • 
başka bunu düşünen olmuı mu - nı duvara vererek gözlerini kapat· 
dur? Sedef bir sesi işitmek İçin mıştı. 

telefonu açan var mıdır? 
Ve gene diyordu ki: 
- Şayet ölmezsem, gün gele -

cek bu hallerimi ibretle dü§ünece· 

OLAGAN ŞEYLER 
Kadık6yde (Yediler) adıyla a

nılmağa başhyan arkadaşlar gru· 
puna nazar değmitti. Bunlar, 

sıl sakhyabilir? Evvelre dotkorla gö· 
ı-üşmek, sorgularile sıkıştırmak la • 
zırndı. Bunu müdürüne de kabul et • 
tirdikten sonra Nezire haber gönder· 
di. Gelen cevap şu idi: 

- Doktor, ikisinin de teşriflerini 
rica ediyor. 

Nezirin çalışma odasma girdiler. 
Doktor ayağa kalkarak: 

- Benimle görüşmek istemişsiniz; 

bugün bende de bu arzu Yardı; pek 
yeı·intle oldu. Dedi. 

Hüsnü, ihtiyat1ı bulunmak Jtizu • 
munu hissetti; oturdular· llkin dok • 
tor söze başladı : 

-· Polis müdürümüze, sivil menrn
run çok değerli bir polis olduğunu 
dii11 akşam söylemiştim i bugün de pek 
içten olarak tekrar edebilirim. Bunun 
içindir ki Hacı Yaşar Ağa ileride o -
lacak işlermiz için kendilerinden yar· 
dım dilemişlerdi. 

Hüsnü dikkatle diı.Jiyor, sözünü 
kesmiyerek sonunu bekliyordu. Nezir 
devam etti: 

- Bur:ıdan g:ttiktuı ~onra bt•ııim 

esirlik hayatlnu az c;ok öğrendiler; 

Süleyman Şefik için foydalı mahlmat 
aldılar; bunların hepsini takdir l•de -
rim. Benim bir takınt gizli bil~:ler 

edindiğimi biliyorlar. Artık bunları 

saklamaya da lüzum kalman115tır. 
Evet, ben, tabiatin önemli kuvvetle -
rinden biri olan telepati ile fikirleri 
öğrenebilirim. Bunu!l içindi ki labora 
tuvarda idrar tahlili ile uğraşırken 
Binnazrn neler düşündüğünü anladım 
ve hemen yanınıza geldim. Yine bir 
türJU fikir kuvvetile bütün düşün -
celerinizi dağı~ır, unutturuı-um. Ni -
tekim dün akşam, yemekten sonra, bir 
.daha )>iyaı\odan söz açmadrmz. Tabi
atın akicı kmcvetl<>rinden birfle dı~r
dan olup bitenleri takip ederim. Na • 
sıl ki, dün sivil memurunuzun kimle
re başvurduğunu. neler öğrendiğini 

noktası noktasrna biliyorum· 
Hüsnü doktorun sözünü kesti: 

- Bunları Hacı Yaşar Ağa bildir 
miyor mu? 

- Hepsini değil, ben o:anlan bili
rim; olacak lan da Hacr ı aşar Ağa 

haber verir. 
- I<ahin demek 1 
- Belki! .. Bu saydığım kunetler 

ve daha baskalar, benim elimde, insan 
lığın pek biçare kısmrnı teşkil eden 
kimsesiz, hasta kadınlarla çocuklara 
hizmet etmekten başka bir yolda kul
lanılmıyor. Şimdi pek güzel biliyor -
sunuz ki bu kuvvetleri öğrendiğim za
man ilk işim, bir Türk zabitinin ka • 
tilini bulmaktı. Araştırınız, sorunuz, 
bu bilgileri başkalannrn zararına o -
tarak kullandığımı söyliyecek bir tek 
adam bulamazsınız. 

(Arkası r•ar) 

bütün bir bahar ve bütün bir yaz 
coşkun neşeleriyle ortalığı velve • 
leye verdikten sonra parti parti 
ayrıldılar. Yazık yazık, köyün ta· 
dı tuzu, köyün yaraşığı gitti. Nea· 
rin, nİ§anlısı Mükerremle Fener • 
yolundan pek uzaklaşmıyordu. 
Bedriye eskisi gibi sık sık konuş • 
muyordu. Hatt.i. hiç konuşmuyor· 
du denebilir. Necdet kendini Nes
rine gÖstermemeğe uğraşıyor; bir 
taraftan Bedriyeyi boş yere isk~ 
lede, gazinoda, piyasa yerlerinde 
arıyordu. Bedriye Bebekten dö .. 
nüşte evine kapanmıı, yalnız Or • 
hanla konuşuyor, başka kimsenin 
yanına sokulamıyordu. Burhanı 
sorarsanız o, daima, herksten ay• 
rıdır. Hala sargtda taııdığı kırılı 

kolu onu hareketsizliğe mahkum 
ettiği için dünyaya küskün. 

Evet, ne diyordum? Kadıköyün 
(Yediler) ine nazar değdi. Şıll 
kotralarla Kalamış koyunu, Ada 
açıklarını karı§ karıı taradılar. 

( Arkcuı var) . ..ı 



Tel Yazıları 

Lava/in sözleri ue 
yabancı gazeteler 
.Uoskova, 28 ( A.A.) - lzvestiya ga· 

zclesi, bay Laval'in günlük gazeteler 
•:öleninde söylediği şu sözü aylıyor: 
. "Berlinde bir antlaşma yapmak 
ı ı:!mkün olursa bunu çekinmeden ya· 
r.rıcağım fakat bunun mümkün olması 
.ill, yalnız iki tarafın değil başka ta
. :fların girmesi lazımdır.,, 

Gazete buna karşı diyor ki: 
"Fransanın 3 şubat tarihinde bil -

rlirdiği gibi, güvenlik sistemine olan 
f>ağlılığını bu sözlerle anlatmaktadır· 
Fransız - Sovyet paktı bu sistemin 
bir parçasıdır. Bunun toptan, yaıayan 
bir realite olması Almanyanın elln • 
dedir.,, 

Berlin, 28 ( A.A.) - Alman yarı 
resmi gazeulerl bay Laval'in Fransız 
- Alman durumu. ve arsıulusal siya· 
sa lıakkında Senatoda yaptığı önem • 
li diyevini yazıyorlar. 

Yarı resmi Korespondans Politik 
gaıetesi, bu diyevin "bütün devletle -
rin bütünlüğünün tanınması ve sayıl-
ması lazım olduğunu,, birkaf kere 
söyliyen kısmına dokunuyor ve bay 
Bitlerin bütünlük prensi.pini hiç boz -
mamak için verdiği aözü hatırlatıyor. 

Gazete, lngiliz - Alman deniz an
laşmasında şimdiki dostlukları boz -
mak ve bunlan11 yerine başka dostluk 
lar kurmak fikrinin bulunmadığını 
yazarak bay Lval'in diyevinin ve ga -
zetelerin bunu onaylamasının iki mem 
leket durumunda bir ilerilik olduğunu 
söylüyor. 

Şiddetli sarsıntı! 
Viyana. 28 (A.A.) - Dün 18,30 da 

bilhas.._~ lnsburk, Bergenz ve Voral -
berg'de üç dakika süren J>ir yer dep
ı·cıni duyulmuştur. 

Bren, 28 (A.A.) - Dün, en çok Bale 
Zii rich ve Bern'de dört saniye süren 
1. ım·etlice bir deprem duyulmuştur. 

'1a lc. Ziirich ye Saint - Gall'deki evl'r 
le~1 lı:!zı ları tehlikeli bir şekilde. sar -
·1' - ıc-h rdır. 

L.ondrada bir anket 
Lan lra, 28 (A. A.) - Albert 

Hali' de di~n yapılan toplantıda 

Lord Ce::il, "Uluslar Kurumuna 
Yardım İngiliz Birliği" tarafından 

yapılan u!usal geneloyun (milli 
reyiamın) sonuçlarını bildirmit -

tir. 

Sorularla bunlara verilen cev· 
vapların say1111 şunlardır: 

"1 - İngiltere Uluslar Kuru · 
mu üyesi olarak kalmalı mıdır?, , 

10.470.tffi9 "evet,, ve 862.775 
"hayır". 

2 - Arsıulusal bir andlatma i~ 
le k~ra, deniz ve hava kuvvetleri
nin kaldırılmasına eğgin misiniz? 
(mütemayil). 

9.533.558 "evet", 1.689. 786 "ha
yır,,. 

3 - Özel ıasığlar için silı3h yapı 
ve ıatı§ı yasak edilmeli midir? 

10.417.329 "evet", 775.505 "ha
yır,,. 

4 - Bir ulusun ıalduımına en
~<?l olmak için öteki uluslar bera • 
;:>er çalıımalı mıdır? Bu, ıüel ol • 
1:ryan ekonomik tedbirlerle mi ol

malıdır.? 

10.027.608 "evet", 635.074 "ha-
· ı ru. 

5 - Gerektiği takdirde, süel 
dbirlerle mi olmalıdır? 

6.784.368 "evet", 2.351.981 
'hayrr,,. 

BEYOGLUNDA 
lsak kızt bayan Bakiye ile komis -

yoncu bay Mak Singer, Yorgi kızı ba
yan irini ile boyacı bay Petro, Aris -
toleti kızı bayan Evanitya ile bay Le
onida, Yusuf kızı bayan Fatma Nezi
he ile daktilo tamircisi bay Nizamet
tin, S:ımuel kızı bayan Rahe! ile tene
keci bay SamueJ, Osman krzı bayan 
Ayet iJe ticarethane kA.tibi bıty Osman, 

Marko kızı bayan Miryam ile ko . 
misyoncu bay Yako, Nikolaki kızı ba
yan Florandiya ile şoför bay Hristo 

' Şaba:ı kızı bayan Şerife ile ı·essam B. 
Hasan Basri, Simeon kızı bRyan Enis 
ile marangoz bay Kostantin, Yako 
kızı bayan Ref eka ile bakkal çırağı 
Yasef, lsak kızı bayan Sultan ile ma
ğaza müstahdemlreiden bay Yako, 
Ahliyes kızı bayan Eleni ile saatçi B. 
Anastas, lsmail kızı bayan Maksude 
ile ebniye kalfası bay Mehmet, Andon 
kızı bayan Vasilki ile bakkal' çırağı 
Bay Minasyan· 

EMİN ÖNÜNDE: 
Mariya kızı bayan Pisyol ile maki

nist bay Vlademir, Hatice kızı bayan 
Rukiye ile makinist bay Saim, Bohor 
kızı bayan Roza ile elektrikçi bay Av
ram, Marya kızı bayan Marika ile li
moncu bay lstanıat, İfakat kızı ba -
yan Mesrure Muazzez ile esnaf bay 
Recep, Elmas kızı bayan Ayşe ile si
gortacı bay Mehmet Rakım, Saim kızı 
bayan Sara ile esnaf bay Bohor Av -
ram, Naibe kızı bayan Nazire ile esnaf 
bay Nasrettin, Meryem kızı bayan Gü 
Jizar iJe şoför bay Halil Saim. Nefise 
kızı bayan Hatice ile amele bay Nus
ret, Sinorik kızı bayan Ahsabi ile ci
lacı bay Levan, Odoksiya kızı bayan 
Eftik ile çırak bay Gabriyel, Naznur 
kızı bayan ülfet ile kunduracı bay 
Hakkı, Hatice kızı bayan Lutfiye ile 
hukuk talabesinden bay Ahmet Ad -
nan Ercan, Fatma Saadet kızı bayan 
.Nimet ile muhafaza memuru bay 
Mehmet Nizamettin, Mukaddes kızı ba 
yan Gülsüm ile mütekait bay H. Ke -
mal, Loscpe kızı bayan Latenik ile 
kundı,ıracı bay Vartan, Onnik krzı ba
yan Takuhi ile amele bay- Mihran, Du
du kızı bayan Eskinazi ile bay Hayim, 
Feride kızı bayan Sıdıka ile rençper 
bay Raşit. 

Himazant kızı bayan İzure iJe terzi 
bay Kirkor, Vasfiye kızı bayan Adile 
ile Süleymaniye camiinde çalışan bay 
Azahya, Bedyie kızı bayan Sabriye 
ile ihtiyat zabiti bay Eşref, Mariya 
kızr bayan Arşalos ile duvarcı bay A
gop, Hatice kız1 bayan Fahriye ile 
esnaf tan bay Malik, Mardiros kızı ba
yan Anna ile aşçı bay Armanak. Lon
na kızı bayan Rcf eka ile terzi bay Ra
fa il, Huda kızı bayan Faliha Yungül 
ile askeri doktor bay Mehmet Saa -
dettin Tosun, Zehra kızı bayan Hati
ce ile terlikçi bay Halil. 

Hava kurumuna 
yardım işleri 

Her kazada hava kurumu kaza 
heyetleri kurulmaktadır. Bu maksatJa 
dün Eminönü kaymakamı bay Raifin 
başkanlığı altında bir toplaııtı yapıl
mış, tayyare şubesinin kurulması et
rafında görüşülmüştür. Kaza yönetim 
(idare) heyeti başkanlığına Su1tanah
met askerlik şubesi başkanı kayma • 
kam bay Rıza, ikinci reisliğile, kitapçı 
bay Ahmet Halit, muhasipliğe bay 
Yekta Rağıp seçilmiştir. Şube yakın
da çalışmalarına başlıyacakttr. 

Yeni üyeler ve armağanlar 
Yeniden üye yazılan vatandaşlar 

şunlardır: 

Nejat 22,20, Şakir Abdüssamet 
20,52, Ali 2000, Ahmet Sabri 2000. lb
rahim 2000 kuruı vernıeği taahhüt et 
mişlerdir. 

Bundan başka Fenerler genel yö. 
netim kurulu 750, Salamon Yuda Le. 
vi 100 lira armağan etmişlerdir. 

~11111111111111,,. Kuponlarımızı toplayınız ""'nımıırını' 

-
1 Yabancı Memleketler Postası 

Almanya ateşe tapıyor! 
törenleri yapıldı . Güneş ve Alev mezhebi 

Cermen mezhebi an'anes~. yenileştirildi 
Eski 

Berlinden Pöti Parizyen gaze
te•ine yazılıyor: 

Yirmi bir Haziran, güne§İn hat
tı istivadan en çok uzakla§tığı ve 
kuzey (§İmal) yarım küresine 
yakla§tığı bir gündür. 

Almanlar hunu bir yaz hayra· 
mı olarak kutluladılar. Bütün Al
manyada bu münasebetle büyiik 
putperest törenleri (merasimi) ya. 
pılmıf, bu arada bakanlık söylev
leri de dinlenmiştir. 

Haydelberg' de propaganda ha. 
kanı doktor Göbbels bir "Thing,,in 
açılma töreninde bulunmuştur. 
Thing, eski Cermenlerin Siteyi il
gileyeıi (alakalandıran) meselele
ri aytı§mak (münakaşa etmek) j. 

çin toplandıkları bir alandır (sa
hadır.). 

Daha tanyeri ağaru ağarmaz 
önl'..e·inde bayraklar ve Nazi ıarkı
ları söyliyenler bulunan alaylar, 
güzel sözler dinlemek için, topla 
nacak yere doğru gidiyorlardı. 

Tambur ve boru sesleri ile ya7 
bayramı başladı. 

Yukanya kalkmış yirmi bin kol 
geçen bayrakları selamlıyordu. 

Önemsiz (ehemmiyetsiz) aytaç -
)ardan (hatiplerden) sonra Göb . 
beis, rejimi övmek ve rejimin ce • 
saretini anlatmak için söze batla· 
dı. 

·- , ... 
Almanyada yapılan bir ate§ töreni 

etti: Uyanmı§ olan Almanyada r 
fırkanın ve ordunun karşılıklı ro· · 
lü. Fırka, ihtilalin zaferlerini sağ· 
hyor (temin ediyor); ordu, dı, ha· 
rıtı yükeniyor (taahhüt ediyor). 

Sözlerine tunları ekledi: 

"Biz nerede bulunuyorsak, Al
manya oradadır.,, 

Cermen gençliğini, Almanya ve 
Hitler içinde kalplerinde inanış a· 
leşi yakmaya davet etmiştir. 

Tayyareciler Generali Göring: 
de boş d,urmadı. Gene yaz bay • 
ramı dolayısiyle söylevlerini yap • 
tı. Yirmi bin kız ve erkek çocuk
tan teşekkül eden Hitler gençlikle. 
ri, bir gün öncedenberi kampta 
bulunuyor, geceleri çadırlarda ya· 
tıyorlardı. Onlar da Frenklerin 
mukaddis dağı olan Hesselberg' do! 
ateşler yaktılar, "Güne~ v_e Alev., 
mezhebi törenini yaptılar. 

Sonra, yabancılarm, cumurluk 
Almanyasına esirgedikleri özel 
(hususi) bir hürmette bulunduk 4 

!arını sağladı. Bu sözler üzerine 
farkılar, alkışlar, Hitlere sadakat 
yeminleri biribirini takip etti. Ay· 
ni zamanda metale ta§ı~;!lnlar o. 

Birçok sözler araunda Thingiı:> dunları tututturdular, Halk eski 
~iman memleketleri parlamento · Cermenlerin esrarengiz sözlerini 

Antisemitler önderi Strayherin 
"Ateş söylevi,, nden sonra, bay • 
raklar ve metale arasında, Göring, 
bugünkü törenin eski Cermen mez 
hebi an'anesini yenilendirdiğin\ , 

1 ları olduğ\ınü~e Alman milletfo,11 'tekrar ediyordu. Kuzey (timal) 
bir gün bunun bir mezhep olarak gençliği bayramını kutlulamak i 
kutlulayacağını anlattı. Bundan çin Lübek' de de buna J>enzer tö -
sonra Hitlerin yaphğı mücizeleri ren yapılmıştır. Hitler gençliği 
anlatan propaganda başkanı, bu· hatkanı Bal dür von Şirah, ateıle
~ünün iki meselesi üzerinde İsra::- rin karşısında, atetli bir söylevle, 

yeni Almanyayı müşriklikle şeref. 
lendirdiğini, yeni imanın Alman-

yaya ve Hitlere karşı olduğun"u 
söylemittir. 

Kuyruğu olmıyan \ 
kuyruklu yıldızlar 

Deyli Meyi gazetesine bildiril
diğine göre, Güney Afrikaaında 
(cenubi Afrikada) görülen, kuy 
ruğu olmıyan bir kuyruklu yıldı -
zın, Birletik Amerika devletlerin 
de iki fotorafisi alınınışbr. 

Y erke rasathanesi direktörü 
Otto Strüv, Y ahansburg rasatha . 
nesi direktörü Siril Yakson' dan 

Jran dili Moskovada Ozbekler için 
Tahrandan Mmr gazetelerine Bir stüdyo açıldı 

yazılıyor: Moskova konservatuvarı ya · 

Tetekkül eden bir komisyonun nında, . Özbek rejisörleriyle kom· 

Iran dilinin temizlenmesi için açı- pozitörlerine musiki dersleri ver -
lacak olan akademi hakkındaki mek için bir stüdyo açılmıştır. Bıı 

yaptığı nizamname bakanlar mec rada otuz Özbek talebesi çalışa
lisince kabul edilmiıtir. Dilin te- caldır. 
mizlenmesinden önce bir Iran ke
limeleri için tam bir lugat yapıl

ması kararlattırılmıştır. 

Bunların arasında Özbek cu -
murluğu artisti Kari Jakibov, de • 

bir mektup almıştır. Bu mektupta '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ğerli artistlerden Muzaffer Mali • 
dof ile başka Özbek artistleri; 

bunun bugüne kadar görünmiyen 
ve yeni keıfedilen kuyruğu olmı· 
yan bir kuyruklu yıldız olduğu 
bildirilmektedir. 

KURUN~ 
Gündelik myast gazete 

İstanbul Ankara caddesi, (VAKiT) yurdu 
TELEFON NU!IARALA.RI: 
Yazı itleri telefonu: 24379 

tclare telefonu: 24870 
Telgraf adresi: latanbul - (KURUN) 

Posta kutusu No. 46 

----~---------------------Gazetcınlze gönderilen yazılar, gazete-
ye girmek için ise, zarfının kö§eslne (ga
zete) kelimesi yazılmalıdır. 

Kar§ılık istiyen okurlar, mektuplarına 
10 kuru§luk pul koymalıdı:rlar. 

Basılmıyan yazıları geri göndermekten, 
kıymetsiz yollanmı§ mektupla.mı içine 
konulan paraların kaybolmasından, ua.n 
olarak çıkan yazılardan dolayı, direktör • 
!Uk, üstüne soru sorgu almaz. 

İstanbul asliye mahkemesi Bi
rinci hukuk dairesinden: 

Mithat tarafından müddeaa • 
leyh Cibalide Ü&küplü mahalle • 
sinde Haydar caddesinde 128 No. 

da mukime iken elyevm ikamet • 
gahı meçhul bulunan eski Anka-

ra Belediyesi sıhhiye memurla • 

rından İbrahim Hakkı aleyhine 
açılan ve 950 lira alacağa ait bu
lunan tasdiki haciz davası lstan -
bul Birinci Yenileme Bürosunca 
müddeaaleyhin gıyabında intaç e· 
dilerek mahkemeye tevdi edilmit 

ve emri muhakeme de 17 - 7 -
935 saat 14 de muallak bulunmuş 
olduğundan müddeaaleyh ibra • 
him Hakkının tayin edilen işbu 
gün ve saatte mahkemede hazır 

şarkı söyliyenlerden Gani Miza • 

rev ve diğerleri vardır. 

Dersler dört yıl için hazırlan -
mıştır. Bu zamanda talebeler tam 

bir edebiyat ve musiki eğtimi (ta· 
lim ve terbiyesi) alacaklardır. 

Böylece Özbek ulusal operalarını 
başarabilecek yolda çalışabilecek

lerdir. 

Moskova konservatuvarı pro • 
fesörlerinden başka, Sovyet Rus • 

yanın en büyük kompozitörleri ve 
orkestra şefleri dersleri yönete • 

ceklerdir {idare edeceklerdir.) 

Berlinde Yahudi dükkan
larına yapılan boykot 

( •'KURUN,, okurları Temmuzdan bcqlamak üzere gazete- "" 
~- mı"•de bı"r YARDIM KUPONU bulacaklardır • Bu kuponlann Gazetemizde çıkan yaZllarla reıılmlerln 

.., her hakkı ııalt kendisi içindir, 
~ herbiri gazetemize verilecek küçük ilanların bir satırının ücreti _ ı•r.--.;;;;;;;;;;;;;;;;._iiiiiiiiiiiiiiiiiiôiiii;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıl• 

bulunmadığı veya bir vekil gön -
dermediği surette hakkındaki mu
hakemeye gıyaben devam edile -
ceği hukuk usulü muhakemeleri 

kanununun 141 inci maddesi mu -
cibince bu bc-.ota tast1r kılınan da
vetiyenin tebliği makamına kaim 

Berlin, 28 (A.A.) -· Ekonomi 
bakanlığı bugün çıkardığı bir bil· 

diriğde Berlinin büyük Yahudi 
dükkanlarına karşı halkın boykot -i olmak üzere ay içinde para gibi kabul olunacaktır. ~ Yıldırım bir kadını öldürdü 

~ K.ü~ük ilanlar i§, i§çi, kiracı veya kiralık yer arama, tecim ~ Çankırı, 28 (A.A.) _ Ilgazm J (tkaret) mak•acliyle olmıyarak öteberi satma veya alma gibi ~ Çindir köyünden otuz yaşlarında 
s ilanlardır. ~ Osman kızı Şehriye tarlada çalı . 

\.~-~ııı~~nHNlllU111111111tUlllllUt111ııuı1Hlllll1111ıııııPllllllllllU../ ~ırken yıldırım çarparak ölmü§ 
tiAr. 

olmak üzere ilan olunur. (7886) 

yapmamasını ve bir dükkan sahi-
binin Yahudi olup olmadığının 

resmiğ bir komisyon tarafından 

kestirileceğini bildirmektedir. 
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•• !lfil:ıv~. D~NS, R~MA~l I 
Endülüste Kemal R~is ·ı 

...... ~~-.ı11111 ..... ~llitllm----lllm----------__, Tefrika No: 148 1 1 Yazan: l•hak FERDi 

lstanbul 4 iincii icra memurluğun· 
dan: 

Tamamına yeminli 3 ehli vukuf 
tarafından üç yUz doksan yedi lıin iiç 
yüz otuz be~ lira kıymet takdir e • 
dilen Beyoğlunda Hüseyin a~a ma -
halJesinin e•dd ve yeni Caddci Kebir 
ve Tiyatro sokaklarında ve Tokatlı · 

1lür~ ~onanması su~i!~en uvrılır~eu. gemiciler 
un~tan oeıen 8inanı ınn1 mı~lor~ı ! 

yan oteli ittisa linc!c yeni 170,17:!.171.176 
4, 6. 8, 16 hususi 2-2, :J-1, -ı-:> ve es· 
ki 15, 16, 20, 21, I ila 6, 17, 18, 19, 25, 
22;1 ila 6-~3 211-190 1-2 3--4 5-6 
7-8 9-10 11-12 1::ı-14 numaralarla 
murakkam kayden ve seneden srrf 
mülk odalarile beraber dekakin ve 

Endülüsten hazin bir 
ayrılış .• ! 

Kemal reis, düşmanın Garnata
yı i~linden sonra da Sinanın 
gelmediğini görünce donanmaya 
emir verdi: 

Zaten on beş gündenberi kabur
gaları temizlenen gemiler, bütün 
eksiklerini tamamlamışlardı. 

O gün gittikçe artan meltemi 
arkalarına alarak yola çıkacaklar
dı. 

Kemal Reis, Endülüslülere aon 
bir iyilik olmak üzere şu haberi 
göndermişti: 

"Size yardım için gelen Türk 
donanmasına sığınmak istiyenleri, 
memnuniyetle, arzu ettikleri yere 
götürtneğe hazırız.,, 

Bu haberi Garnataya götüren 
sai üç gün sonra Garnatadan dön· 
düğü zaman, Kemal Reise şu ma· 
lumatı verdi: 
"- Endülüs hanedanı Elhamra 

aarayına kapanmış .. Hepsi ele ken· 
düerinin İspanyol devleti tarafın· 
dan büyük oe samimi bir himayıJ 
göret:eğine inanmıılardır. Hiç 
kimıe yerinden kımıldamadı. Za· 
ten şehir kapıları düıman askeri 
t 1rafından tutulmuştur.,, 

Kemal Reis bu haberi aldıktan 
sonra, İ:ıpanyol sularında kalma. 
~•l'T manasız bulmuştu. 

Bütün reisler gemilerinin de -
:nirlerini çekiyorlar; gemiciler ye~
kenlerini indiriyorlardı. 

Kemal Reisin hastalığı gün geç
tikçe hafifliyordu. O, zaten sihir
bazların yardımiyle iyileşmişti. 

Kemal Reis Endülüs devletinin, 
gözü önünde yıkıldığını, bütiio 
müsfümanların İspanyollara esir 
düştüğünü yakmdnn görünce büs

bütün muztarip oluyor, kederin. 
den yüzü gülmüyordu. 

• 
Uzaktan tozu dumana katarak 

sahile doğru koşan birkaç atlmın 
sesini işiten gemici~er. amiral ge· 
misinin güvertesinde toplanmı§ -
)ardı. 

Kargılı iki lspanyol atlıaının a· 
rasmda görünen bir atlı daha var· 
dı .. 

Gemiciler bu atlıyı uzaktan ta-
nıyarak, hep bir ağızdan: 

- Sinan Reis.. Hoş geldin! 

Diye bağrışmağa başladılar. 
Kemal Reis başta olmak üzere 

bütün gemiciler, biribirini iterek 
giiverteye dolmuşlardı. 

Kral F erdinand nihayet sözün· 
de durmuştu .. 

Sinanı Garnatada çaciITcmm e
vinde bularak derhal sahile getir 
mişlerdi. 

lsp3nyol askerleri Don Petro • 
nun selimını söyliyerck, KemaJ 
Reisten özür dilediler: 

- Sizi fazla beklettik.. fakat, 
elimizde bir şey yoktu. Garnata· 
da kanalı kalan bir adamı alıp ge· 
tiremezdik. 

Dediler. Kalkmak üzere olan 
gemiler hiribiri üzerine rampa e
derek sahile kayık indiriyorlardı. 
Sinan çok bitkin bir haldeydi. Ba
caktan ve kolları çöp gibi zayıfla
mı§tı. 

Sinanı amiral gemisine getir-

dikleri zaman, arkadaşları onu mağazaları ve halen gerek Caddei 
güçlükle tanımışlardı. Kebir ve gerek Tiyatro sokağında ve 

Pasaj dahilinde diikkan ve mağaza ve 
Sinanın açlıktan avurtları çök- odaları ve bunların üstünde apartı -

müş, gözleri çuJ,urla~mış ve geniş manları mü~temil elektrik ve su tesi· 
omuzları dütmüştü. satı mevcut (Hiristaki han Ye Pasajı) 

Kemal Reis: na.mı diğer (Sita dö Pera) denilen 
- Tanl'ınm talili kulu imissin hanm on hisse itibarile bor~lu Aliye 

S. ı a· t I • ~ 1' Saidin mutasarrıf olduğu bir hissesi ipo 
... ınan. ır saa sonra ge mıt o - . . . . tckborçtan dolayc açıkartırmaıle satışa 
saydın, b1:ı1 burada bulamıyacak· konoumu~ olup şartnamesi ıı Tem -
tın! muz 9:3.3 tarihinde divanhaneye talik 

Diyerek boynuna sarılmış, göz- edilerek 93:> senesi Temmuz ayımn 30 
bebeği kadar sevdiği bu kahra . uncu salt günü saat U den 16 ya ka· 
man gemiciyi alnından öpmüştü. dar İstanbul 1 iincü icra dairesinde a· 

Sinanı bütün gemici arkada~la- ~ık arttırma ile sattlaacktır. Arttırma 
giinü menkul hissesi muhammen kıy

rı kucakladılar: metinin yi.izde yetmiş beşini bulduğu 
- Senin arkandan çok gözyaşı takdirde ihalc...,i yapılacak ve bu kıy· 

döktük, Sinan! Seni burada hıra- meti bulmadığı takdirde arttırmaya 
kıp giderken, içimiz sızlıyordu. en fazla iştirak edenin taahhüdü baki 

Sinan, Kemal Reise aylardan- kalmak üzere arttırma on beş gün da
berj çektiği ıztrrapları kısaca an- ha uzatılarak 9:3;) senesi Ağustosunun 

14 üncü çarşamba günü gene saat 14 
latrrken, gözleri kapanıyordu. den 16 ya kadar ikinci ve son artbr -

At üstünde beli ve dizleri yo- ması yapılarak gayl'i menkul hissct-<i 
rulmuştu .. Ayakta duramıyacak, kıymetinin yüzde yetmiş beşini buldu
konuşamıyacak kadar bitkindi. ğu takdirde en son arttırana ihalesi 

yapılacaktır. Aksi takdirde satı~ 2280 
numaralı kanuna tevfikan geri hıra · 
kılacaktır. Arttırmaya gireceklerin 

Kemal Reis tekrar gemicilere 
haykırdı: 

- Haydi yelkenleri 
Yola çıkıyoruz. 

geriniz.. mezkur hisseye isabet eden muham -

Sinanı geminin bir köşesine ya
tırdılar ve enginlere doğru dümen 
kırarak, sahilden ayrıldılar. 

Kemal Reis, Sinanm ani oJarak 
gelişinden çok sevinmişti. Bu se
vinçle ceminin baştarafma geçt! . 
Gözünden uzakia,an şirin !ahillt' 
re bakarak: 

- Üç .milyon müslümanrn me· 
zarı olan zavallı, hamisiz Endü
lüs! 

Diye mırıldandı .. Kemal Reisin 
gözlerinden kanlı yaşlar akıyor
du. O, yüzlerini görmediği üç mi~
yon müslüman eıirinin arkasında-:1 
saatlerce ağladı .. Enginlerde co

şan dalgaların hı~ırtTları arasında. 

ortalık kararıncıya kadar ağ 

ladı. 

O ıaatte, tarihin karanlıkları
na gömülen bir ulusun matemini 
tutan, ondan başka bir kimse yok· 
tu denebilirdi. 

Sinan, yolda. başucunda oturar 
Salih Reu1 yavaş yavaı anlatıyor · 

du: 
- Garnatada çektiğimiz sıkın

tılardan ve açlıktan o kadar müte
essir değilim. Orada büyük bir 
ölüyü mezarsız bıraktım, Salihçi
yim ! Ona yanıyorum. GarnatadH 
güz'!) bir kadm sevmiştim. Bu ki\· 
dın benim uğrumda. lapanyollarla 
çarpışarak öldü. O ne mert, ne 
cesur, ne fedakar bir kadındı .. 

Ve gözlerini kapatarak, aylar
danberi hasretini çektiği vatan e
§iğinde ilk defa tatlı bir uykuy;\ 
dalarken, dudaklarının arasından 
fısıltr halinde şu sözler İf'itiliy01·· 

du: 

men krymetin yiizdc yedi buçuğu nis· 
betinde pey parası vermeleri veya 
milli bankaların teminat mektuplarını 
te,·di eylemeleri laırmdır. Satış peşin 
para ile olup vergi ye rüsumu beledi· 
ye müşterisine aittir. icra ve iflas ka· 
nununun 126 ıncı maddesine teYfikan 
hakları tapu sicilleriJe sabit 
olmıyan ipotekli alacalilılar 

ile i f t i r a k hakkt S'3.hiple -
rinin ,.e diı'?er alakaclar1ann i~bu hak· 
larınr n hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını ilan tarihinden itiba· 
ren 20 gün i~inde evrakr müsbitelerilc 
birlikte memuriyctimize miiracaatla 
kaydettirr.teleri liizımdır. Aksi takdir· 
de hakları tapu sicilleri1e sabit olmı
yanlar satış bedelinin paylaı-tırılma· 
sından hariç kalırlar- Ahikadarlann 
işbu nıaddi kanuniye ahkamına gö -
re hareket etmeleri ve mahalli mez -
kurun evsaf ve sairesi hakkmda daha 
fazla mali'ımat almak istiyenlerin 
9:l3/ 127 dosya No. sile mcmuriyetimize 
müracaatları ilan olunur .. (12707) 

Sultan.ıhmet 3 üncü sulh hukuk ha -
kimliğinden: 

Eaki§ehjrde t~yare pilotu Seyfettin 

tarafından Beyazıt Mimar KemaleHin 
mahallesi Cümhuriyet caddesi börekçi 

Ali sokak 4 N o. da 1 smail Hakkı aley _ 

hine açılan hacz:in rePi davaaınm icra e. 
dilen duruşrnaamda: Müddeaaleyh ls · 
mail Hakkı bulunamadığından 10 - 6--
935 tarihli celsede mahkemede bulunma· 

sı zımnında ilanen tebligat yapılmışsa 

da gelmediğinden müddeialeyh ilnnen 
giyap karan tebliğini istemiş ve mahke

mece tapudan cevap ıelmiı ve muhake. 

me son safhada bulunduğundan bahisle 
15 gün müddetle ilanen gıyap kararı 

tebliğine karar verilmiş olduğundan 

muhakeme günü olan 15 - 7 - 935 sa. 
at 14 de mahkemeye gelmeniz veya bir 
vekHi kanuni göudermeniz ve işbu gi • 
yap kararının tebliğinden beş gün zaı
fınd• mahkemeye itiraz ctır.eniz, aksi 
takdirde vakıaları kabul etmiı addolu -
nac3ğınız tebHğ makamına kainı olmak 

- Ayte .. ! Seni bir kere bile Ö· üzere ilan olunur. (7903) 
pemedim... Hayatını bana siper "''""""""'""""''"""' ... .., __ ,,, ... ," ... ""'"''-,_" ........ _,11_ 

yaparak, göğaünü düşmana ger.e- yen silinmez bir kitabe gibi, asa . 
rek, heni korudun! Bana riyasız, letin, fedakarlığın, cesaretin ve 
gösteritsiz bir sevgi ile bağlanmı~· ı a~kın timsali olarak yaşıyacaktır 
tın! Ben de &eni unutmıyacağım. O kadın benim sevgilimdi.. Ben, 
Ayş~ ! İstanbul dilberlerine # sen-~ kendime ondan başka bir eş bula. 
den bahsederken: ''Garnatada tu~-ı madım. Çünkü o, benim için öl
sakhktan kurtulmak için, ölümü dü !,, diyeceğim ... 
tercih eden bir kadın vardı. Bu 
kadın, Endülüs tarihinde ebedi - ..:...SON-

lstanbul 4 üncü icra Memurluğundan ı 

Emniyet Sandığı 
namına birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli vukuf tarafm· 
dan tamamına 472 lira kıymet takdir edilen Boğaziçinde Anadoluh1· 
sarında Göksu mahall~ıi ve sok'.l ğmda eski 7 mükerrP.r yeni 44 No . 
lu maa bahçe bir hane açık arttı:maya vazedilmiş olduğundan 5 -
8 ~ 935 tarihin"? müsadif pazartesı günü saat 14 den 16 ya kadar da· 
irede birinci arttırması icra edilect~ktir. Arttırma bedeli kıymeti mu· 
hammenenin ~'o 75 ni bulduğu tak~lirde müşterisi üzerinde bırakılacak· 
tır. Aksi takdirde en son artbranır- teabhüdü bakı kalmak üzere art
tırma 15 gün mddetle temdit edi:nek 20 - 8 - 935 tarihine müsadıf 
Sah günü saat 14 den 16 ya kadar heza dairemizde yapılacak ikinci 
açık arttırmasında arttırma bedel i kıymeti muhammenenin % 75 ni 
bulmadığı takdirde satış 2280 N .... lu kanun ahkamına tevfikan geri 
bırakılır. Satı~ peşindir. Arttırmay-1 jştirak etmek isteyenlerin kıymeti 
muhammenenin % 7,5 nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu hamil bulunm'\ ları lazımdır. Hakları Tapu sicilli 
ile sabit olmiyan ipotekli alacakla; da diğer ali.kadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 
20 gföı zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır.Aksi takdirde 
haklar;; Tapu sicilli ile sabit olmi~· alar satış bedelinin payla~masın· 

dan hariç kalırlar. Müterakim ver gi, tenviriye, tenzifiyeden mütevel -
lit belediye rüsumu ve vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 
Daha fazla malumat almak istiyen1 er 22-7-935 tarihinden itibaren her· 
kesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma şartna . 
mesi ile 914 - 2468 No. lu dosyı>. ya müracaatla mezkUr dosyada 
mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (3628) 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Silahdar ağada Paşa pare çeyı rı denilen 459650 metre murabbaı 

arazi üç sene müddet ve senevi 550 lira kira üzerinden açık arttırma 
usuli!e kiraya verilecektir. lsteklile rin 10/ 7 ; 935 Çarşamba günü saat 
on dörtte yüzde 7,5 pey akçelerile müracaatları. (M) (3508) 

Emaye numarataj levhalaları yaptırılıyor 

Adana belediye riyasetinden: 
Belediyemiz hududu dahilind" ki binalar için 27240 tane emaye 

numara levhası yaptırılması açık f! ksiltmeye konulmuştur. 
A - İhalesi Temmuzun dokuzuncu salı günü saat on beıte bele-

diye daimi encümeninde yapılacaktır. 
B - iğreti tutum parası yapıl3 cak teklifin yüzde yedi buçuğudur. 
C - Şartnamesi yazı İ§leri kı\ leminden para.sız verilir. 
isteklilerin ihale günü iğreti tutum parası makbuzlariyle beledi· 

ye encümenine gelmeleri ilan olunur. (3482) 

T. B. M. Meclisi idare Heyetinden: 
1 - Eksiltmeye konulan İ§ (Ankarada T. B. M. M. binasının van· 

tilasiyon tesisatı.) 
Tsiaabn keşif bedeli 50.000 it radır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
a Eksiltme şartnamesi 
b : Mukavele projesi 
c : Nafıa İ§leri ıeraiti umumi yesi 
e : Hususi şartname 
f : Keşif cetveli 
g : Proje 
İstiyenler bu !ertnameleri ve evrakı (250) kuru§ l>edel mukah~

linde T. 8. M. M. idare heyetinden alabilirler. 
3 - Ek:ıiltme 12 - 8 - 1935 pazartesi günü saat 15 de T. B. 

M. M. idare heyetinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapah zarf usu tiyle yapılacakbr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek ~çin isteklinin (3750) lira muvakkat 

teminat vermesi, bundan batka aşağıdaki vesikaları hai:ı olup ek
siltm~ komisyonuna göıtermeıi la zımdIT. 

Eksiltmeye en azı, bir parçada (20000) liralık vantilasiyon teıİ· 
satı yapmış o1duğuna dair Nafıa Vekiletinden vesika alanlar s=ıre

bilir. 

6 - Teklif mektupları yukarı da (3) cü maddede yazıh saatte.n 
bir saat evveline kadar T. B. M. M. idare heyetine getirilerek eksilt
me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta il~ 
gönderilecek mektupların nihayet (3) ncü maddede yazılı saata ka
dar gelmiş olması ve dış zarfın mü hür mumu ile iyice kapatılmış ol
ması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3616) 

I stanbul döı·düncü icra memurlu
ğundan: 

Tamamına (:>22) lira kıymet kesi· 
len Tophanede Firuzağa mahallesin
de Hacı Kılıç çıkmazında eski 33 nu· 
nıarnlı evvl'lce ev iken bugün .'}2 met
re murabbaı arsa ile tamamına (1030) 
lirn kıymet kesilen ayni semt ve ma · 
hallenin Terlikçi sokağında 2.5 num:ı -
ralr evvelce ev iken şimdi 103 
metre 4 desimetre murabbaı a -
lamndaki arsa dairemiz tara -
frndan açrk attrrmaya çıka.t·dmrş 

olup şartnameleri 22-7-93:5 giinle -
mecinden itibaren divanhaneye asıla
rak 5--8-935 günlemeclne rastlryan 
par.artesi günü saat 14 ten 16 ya kl'l • 
cfar darirnizcle satılacakttr. Arttırma
ya girebilmek için yüzde 7,5 teminat 

akçesi alınır. Birikmiş vergi, belediye 
resimleri ve Vakıf icaresi mü:;:teriye 
aittir. Arttırmada arsalara ke:silcn 
kıymetlerin bulunmasr ~rt olup akf'i 
halde ikinci arttırmaya konulacaktır. 

929 tarihli icra ve iflas kanununun 
119 uncu maddesi mucibince ipotek 
sahibi alacaklılar diğer alakadarlar 
ve iftirak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki husm;ile faiz , .• 
nıasarife dair olan iddialarım miisbit 
evraklarile birlik1e 20 gün içinde da
İl'emize biJdirmeleri lazımdrr. Aksi 
halde hakları tapu ı-icillJerile sahit ot 
madıkça satış bedelinin P:\.flaşmasın
dan hariç kalırlar. Daha genis bilgi 
edinmek isteyenlerin 931/ 4246 docya 
numaraı;;ile dairemize müracaatları 

ilan olunur. <12699) 



Kapalı zarf uaulite ek•·ııaıe Denizyolla" 
Nafia V ekiletinden : ı Ş L e T M E S ı Mub··=en a.c&ell 3&m lira 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı l2 T-m•uz 1'35 cuma sini IUt 11,30 da kapah wf UtUli,le An. 
ı - rı __ ·aıtmeve konulan it "K ocaeAi Viliyetiacle Jtılırpasan Hen- Tel. 42.382 • Sirkeci MBhUrdar zad al __ ..... _ 

ı:.aa ' ı•-• Han telefon: 22740 --illi' 'mrada Ware W. ..... a u&ıD maw. Bili .. ,; .. ılı 11ti,.aleria 
cltlfyolunda Betonarme,, Adapazarı - Sakarya köpriiıü inıaatıdır. liralık _,_._ • . 1 •--~-- • -aaı • ·L-la 

1 da •ıersin Yolu 2646,11 • muTIUlil\•t temınat ı • .......... ta1•• •ui• ve11 .. n, 
lntaatın keıif bedeli 79000 ira r.,, ırıı ttan11nn 4 Ü8CÜ -.we.i muctMace ite ıinaeie ı.aaal .... ı.ri ı.. 

f - a.,. iıe ait p.rtıwneler ve ev rak flllllardırı KONYA vapuru 38 Haziran 
A _ Eluiltme ..,tnam•i, PAZAR pnü ıaat ıo da Mer- lu~rlma dair bepnnı·ı •• teldiflerhli •1111aiiltIUt1,,30 a b-
8 - l'luk•ele pNjai, ıine kadar. (3588) dar komieron reialiiine vermeleri ll~ımtlır. • 
C - Nafia itleri ıeraiti umumi yeai, Bu ife ait pıtmmeler 175 ku 1111 aıukalailbaM Aabra, Eakitebir 
D _ Te'.!Jyei türai?iye, fOle ve kiıir inp.ataf dair fenni ıartnamc Agvalık Yolu ve Ha,da.....- ••••leriade labl 1811tedır. (3111) 
E - Betonarme biiJiitr köpriile r beklnnda enni ıartname, MERSiN vapuru 29 Haziran 
F - Ketif hüli1U1 cetveli CUMARTESi itini saat ı 7 de ilk ekliltmai feehulilea ve •••ı·wen be4eli ile aa:ktan ..... 
G- Proje Dikili'ye kadar. (3589) ğıda ,..dı wnar telı,•f makineleri 1-1- 1935 ...-rtai ~ 
~enler ba prtnameleri ve e vrakı 395 kurut bedel mukabilin · aaat US de lrapab. zarf uaulü ile An karada idare binuında u.bn aba .. 

ia'fJVeklleti malzeme müdü rliiiiiad• alabilirler. 1rabzon Yolıı caktır. Bu ite airmek iıtiyenlerin 393,71 liralık muvslckat te•iaat 
3 - Ebiltiae 3-7-935 tarihi nele çarpaba ıünü aaat on altıda KARADENiZ ••a.nt 30 Ha· venmleri ve --- ı.sia etıiii veıikalar ve ite ıinnei• manii ka-

cl& N· V. binada Ş.o1eler re iıliii daireıinde yapılacaktır. ziran PAZAR günü aaat 20 dE n\lnl bulaameckima dair befamıaıue ve teklifler ile ayu. aün aaat 
4 - Eliiiltme kapalı zarf uıuliy le yapılacaktır. Rizeye kadar. (3611) 14 e kadar koıaiıyon realiiine vermeleri ll:mg4tr. Bu ite ait tartna. 
ı _ "' illbaeye sireWlmek için iıteldiain SIOO lira muvakkat te- ..-eler Haydarpatada teaellüm ve aevk ~e Ankaran mal· 

mlıliU"f;=~· bwitlaa q&iıdaki vesikt.lan Ws olup ıöMet'llllMli ._ zeme daireainde per .. ıs olarak da iıtılnaaktatlır. ..... 
1 - ~ etluma bJrt)ı ki unduiuna dair 935 vesika. 
2 -'dmllu1\. Y'IP"'f oldulrJan itlere ait vesikaları göıtererek ek· 

:ıiltmeye •aiiaiik için Nafia Vekil etinden ehliyet veıikuı alacaklar· 
dır. 

t - Teklif mektuplan yukarJd a ijçüılcil macldMe. yasılı uatten 
bi, ~ eneline kadar peler re isliii claireaine •etirilerek ekıilt • 
rıı,a reWftine maWMar amttailll ver6*eİtir. Poıta ile 
:ıWent~ nihayet üçüne& maddede yazılı saate lla • 
!w ,_.,,"' dııt~ ıpü hiir mumu ilo iy~ ~apatrlaııt ol • r._ ı . Poada e1-ak pcikmel• ktbul ediltsıez:. (1171) 

Istanbul 7 inci icra Memurluğunda•: 

Emniyet 

Okunacak 
en güzel kitaplar 

Dün 11e Yarın Külliyatımladır. 

Okunacak 
en fay dalı kitaplar 

Dün 11e Yarın KülliyfJfmJadır. 

En llolay çarelerle 
alınabilecek kitaplar 

Dün 11e Yarın KüllıyatıntlaJır. 

Tevzi yeri: 
VAKiT Matbaası - lıtanbul 

) lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup para!a çe~il ı ••t. L•V•~ım Amlrllll Satın 
._.)..,...-ilen .. tamamına (SOIO) in iıtlDlt taMır emı,n A meK01t1ıe,onu lllnları 

· 0-•••la .... ...._ı acı. Söiüd.-,.,.. Celili ..ı-1tac1a. =----------... • 
18 mükerrer 78İ 180, 182, ı3 numaralarla munkkam iki dükka Harbi7e Yll ıae1"tıı •vldı;a.-

•üt'-•il bir eYin ta••mı açık Ntbnlla,. qze'clil•iflir· igin 350 bia kil~~ 3 T .. mm 
Arttırma petiadiı'. Artbnu.ya iıtirak edeçek müttvilerin kıy•e· 935_ sarı~ba l\ID'U aaat 14 de ~k 

t1...,_.,,pıenenba % 7,5 uit'betiPd" pey "'"i ve1a uıilb bir b•nk• ektıl~e ıle ~ınacaktır. Tal~11nn 
teminat ektubunu hamil olma lan jçap eder. Milterakim verı· bed~ı 3ı45 lıradır. Şartnameıı her 

tanzifl te:lrb'e ve vakıf borçlan 1>orç uya altt&. '.Arttırma,ıarfna ıün ilriilebiHt. lıhddile~n belH 
5 re, 7 _ 935 tarihine muaa&Uf cuma günü dairele ilniliaflf ma~ w•. Dl1tta 81 lttiüf ılk 1-1· 

&UlllSI& talik ediı.cektir. Birinci ar tbrmaıı ı - 8 - 935 tvihiııo mü aatl~ıyle Tophanede. .atmalma 
........... tlnü dairemim saat 14 den Uf ya kadar icra edilecek- komısyonuna gelmelerı. (22) 

bltllııli _. .... ela bedel, la,...d .uha-.aenin o 75 ini bulclui'.ı {3287) tU•• ... ıe IArakılır. AlrR taluli•de MtB arttırmanın teahhüdü balcı • • • 
kalmak üzere ..uın- ...... lin ... temcit ıdilerelt 16 - 8 - Harbiye ve DMrbutu mektep • 
935 tarihine müaadif cuma günü ~t 14 den 16 ya kadır dairede J•- ler için ıl ton m• köaıürü 3 T ~!O· 
pılacak ikiMi utlffma nett.e.iıule en goll .,._anın Ülliütde bı .... la- muz 935 çarpaba günü saat 14,30 
caktır. 20M 1H1111aralı icra H•i-i lillnununmı ı26 ncı maddesine da açık eklilbne ile alınacaktır. 
tev~n hakları tapu ticilleriyle sabit etı.ıyan ipot~kli alacakhlar1a Tahmin bedeli 455 liradır. Şartaa. 
aııer al&kadaranm ve irtifak hakkı ahiplerinin b'J haklarını ve hu- meıi her sün görülebilir lıteldi! .. 
1111iyle faiz ve muarife dair olan iddialarını ilin tarihinde11 itibare:t rin belli 1Qtte 34 lira 13 kurut ilk 
20 sün zarfmda enala ıaiabiteleri yl~ birlikte dairenıizı: bildirmeleri teminatlariyle Tophanede wmat· 
llnadD'. Abi takdirde haldan tapu ıicilleriyle Mbit obn•J&•l.r aa· ma komiıyonuna ıelmeleri. (21) 

bf bedelinin paylqmaaından hariç kalırlar. Müler.akim ._,i, \envı· • • • (3288) 

35 adet aeyyar telpaJ- 1Pakinesi muhammen bedeli; 525l1 lira 
(3469) 

Muluar•en bedeli ı 1250 lira olan ıso ton mazot 9 - 7 - ı 935 
salı a&nU ... t J&,30 da kapali zarf uaulü ile Anlcaracla idan bin .. n• 
da atın almec•ktır. 

S. ite sirmek iıtiyenlerin 843. 75 liralık muvakkat teminat ile 
lc,lnuaua • eltili w.ikaları ke u kamuuuı 4 iincii maddesi mac:i· 
blnce ite airmeıe kanun! manileri bulunmadıj1na dair beyanname 
~ t.Wifleftai a7fti IÜll saat 14,30 a kadar komisyon reiılijtne venn• 
leri lazımdır. 

BuM alt ıam.n.eler parasız olarak Aallt.rada aaalzeme daire • 
ıinden ve Haydarpatada teaellüm 1 e sevk müdürlüiünden alınabilir. 

(3470) 

Cimi Mikdan Tahmin .tlleaa 
Kilo ıranı Jurm9' 

Muvakkat temi
nat miktarı 
L. K. • 

Emek 48000 1 l 371 ZS 
Süt 38000 13 370 50 
Yoiwt 27000 15 30J 75 
Sade yai 3500 80 zıo 00 

~~~ ı= 2: ı~; 
Makarna 1800 24 32 40 
Şehriye 800 24 14. 40 
T _,.pirinci 12000 ZS 225 00 
Şeker toz ılOOO 28 231 00 
Vakıf Gureba battaneıine bir sene içinde alı~ yukarıda yaıı· 

lı e>n kalem erzak açık ekailtineye Jlonpıutıw• Temmumn on befinci 
pazartesi günü aaat on dörtte lıtan bul EYkaf müdUriyetinde idare en. 
cümeninde ibaleıi yapılacaktır. Is teldil•rin levazım idaretine ıelerek 
tartname ve nümunelerini ıörmele ri. (3607) 

Kapabzarf usuli!e ek•iltme ilinı 

Nafıa Vekiletinden: 
rit~ n: tanzifiyeden ibaret olan be lodi1e ruauıma ve valaf icareai b~ M.ıtepe Piyade ve atıı melde. ı _ Eı..iltmeye kctnulan it Samaun vili1etlad9 8afra - Ala 
deli müayecleden tenzil olunur. Daha faıl,a maliınat almak iJtiyen bi içia 3000 Jrilo koJUD ve 4500 ki. çun yolunda betonarme Bafra köp riilü iafaatıdır. lnt•atın ketıf beti~ 
lerln 934 8t 10 numaralı deı,.- 111evcat enak ve mahallen hacia lo ıığll' eti 2/Temmuz 935 Salı ıii- li ızs.ooo li,.dır. 
'Ye takdiri kıymet raporunu ıörliP anlıyacaldarı ilin olunur. (3&aı) nü ... t 14,IO da pParhkla alma- 2 - Bu ite ait tutnameler. ,,. enak ıunlud1r. 

caktır. T-...in bedeli 2141 ffra. A - Eksiltme~ .. 

l latanbul eeıedlyeeı ... 
5 1 

1 
Teaıizlik itleri için IU..U ol aa "-.ı238,, kilo upa kapalı zarf. 

la ekailtmeye konulmuıtur.Arpaıu• bir kiloauea S lcuNt 10 aantlm fi • 
llt tünnin olunımıttur. Şaı'r'a••i pPUIS olarak Levazım Müdürlü· 

alınır. lkalltae1e ai,..ıs i · ele l4IO .........tı arttmna ve 
• ... kmuaunda ,..ıı Yeeika •• 249ı liralık maftkkalı t.mlnat 

~.,.. veya mektubu ile beraber ihale ıünü olan le 7 131. Salı 
liid 1Ut ıs de Daimi Encümmul• buhumaalıclır. (8) (3846) 

Şirketi Hayriyeden: 

dır .. lıteklilerin 321 lira 7S lml'llf 8 - Mwvele prejeti, 
son teıninatlarile belli aaau. Top. C - Nafıa itleri ıeralai umv mir•i, 
hanede Satınalma Konaiaycpıaıa• D - TeaYiyei türabiye, fOle ve kirıir inıaata dair fenaf prt. 
ıel111eleıri ( 48) (3111) •me, 

ZAYi E - Betonarme büyük köprij ler bakknula fM ..,...... 
Haydarpaf& Gümrük Batınü • F - K.Pf bülitası c.tveli, 

dürlüiü vesuıiaden aldajaa 20 • G - Proje. 
5 • 934 tarihli ve 35051 No. h 1583 latq...ı. bu f&l'-.ı•ltlri " emala 112& ~ ....ı malsa lia-
lira ıs kmıuıhık nıakbum kay • .. Nafıa VMiJ.ti peler reialiibı ... .wrilirler. 
bettinı. Hükmü )'oktur. (7885) J - llllil-. ıe - 7 - 111 talrihincle çutamba pnti ..at ti 

Z. Aslanyan tla Anlea.a N.fıa Vmileti Mna1111 tla ...-1• ................ ,afi• 
•y•a•t•etk~ik-me-rc ... i.in•d•e1911v111e•y•a•tııiiıemyız-.-ı lilcaktır. 

Boiaaiçi vapurlarına mah1aa JU tarifesi T emmunn birinci veyahut iad•i ._-..,..e ıolu ile 4 - Eı..ilm•i lcapah zari u IUliyle yapılacaktır. 
pazarteai 1&ı.lamda11 iti NreJI tatbik olunacaktır. ait olduiu mahkemeden icranın S - Ellliltmeye sirebilmea için iıteldinin "ıZSOO,, I~ JDUY&k· 

-~----------------------1 ıeri bırakılmaıına dair bir karar a.t teminat ,. .... .... 11t91Jdak~ • P 161-
flfanbul Altmca tcra Memur • edibnit ve tamim obmaa 934 ıetlrilnıedilmçe hakknuzda cebri Wm•İ lbımdır. 

lufundan~ aı No. b İçra emri bera,i telılii icra YattrlMait "" ıene .. mlid' • ı - T" Ocl-. .,.... btal .......... ....., 
Ge,ye Aldüearmda Cedit me • ikametsihmıa ıönderilm._ de de içinde ic:ra ve iflia kanqmıu • 2' - lateldiler ;rapmıı olduklan itlere ait ve1ikalan peterer8's 

•uru Azizin bili numaralı eYİD· icra emri ulmna verilen mqru • nua 74 üacii nıadd•i mucibino. elltnc..,e ıit ıll İfla Nafıa V H,..t ...a..n al••• 
de 9"iltecir Ahmet: .. ttıa91akar illalsı ... ihJ t• tm'lı- mal beyanında lxıl\Ullaaıııs, bu .. l•dır. 

Telefon ve Teı.ru Mü- ettiiiniz ve reni ikanaetplıımzm ı.._,azıanıı hap;,ı, tazyik •dile. •- lldif matupfan J*n iiCIDcil •Mede TUJh •ııttn 
l'Wift tarafından O'aküdar Ali- meçhGI oldujq anlqılmıt oldaı • c:eaıhıiz ve hakikate ..._lif be • bir aut efteliae ..._.. ı•eter reialili daireeine ;.dril....ıc 

cea dainftlnia 31 - tct- ğundan yukarıda yazılı borcu itbu yanda ~ h.pif14t t.eAi- koariaJrem reillliiae maltlJu ...._lllllncht • POlfa aln-
tarilı ve 1112 Ko. lı Ulm mu- ilam tarihinden itibaren bir ay i • ye olunacaiııuz nıezkOr icra e-. derileult ..tduplann nilaayc ilç8atl saate bdar ıel-

~- ....... ,.. elan 7BI Hra 89 ~inde Bdemeniz llzmıdır. ltu mlid- rinin teWiii .-...... a bba ol • mit olmuı ve "'9 111 fm ..ehoı- bpatılmq elmuı fi. 
dairemize tevdi det içinde borcu ödemediiiniz ve mak üzere ilin olunur. (7895) zımdır. Poatada olacak ıeciqeler kaW ••ti~. (3512~ 
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.. 
1 

il 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

uzerinde halisliğin iimsali 

olan EB markasını a rayınız. 

Türk Hava {(urumu 
Büyük p·yangosu 
Şimdiye kadar binlerce kiş iyi 

zengin etmiştir. 
19.cu fert iv 3.cü keşide 11 1 emmuzdadır 

Büyük dkramiye: 50.000 Liradır 
Aynca 20000, 12.000, 10.000 lira lıkikramiye

!. u e ( 20.000 ) liralık mükafat vardır •.. 

Kapalı zar f usuliy le e ks iltme ilanı 

Nafia Vekiletinden: 
1 - Ek:.Htmeye k:>nu!an iş "Malatya vilayetinde Malatya - ı;Ja,. 

ziz yolunda hetonar.me Memikhan köprüsü inşaatıdır. 

lqaatın keşif bedeli 24000 liradır. 
2 - Bu İ §e ait şaı·tnarneler ve e vrak şunlardır: 

3 

ı ~·ııımııııııııııı!ııııııııııııııııırnmıııııııııımıooııııııııııııııııııııııı;mmmııııııımııııımııımııııııııımıııııımııııııııııııııııııımmımıııımııııııııımııııııııııııııımıı111111mıııııııııııı11111111rıııı11111m1111ı~ıı1:1111 illl lıı ,rı mı mr ıııııııııı ıııı ,.ııı ı:ıımımııımııııııııım. 

:sayın Halk " = 
: . i 
F 1 Temmuz 1935 ten başlayarak 
=== 
= 
e:= 
= = 

e= 

= 
E:::! 

~ 
E:; 

~ = 
§§ 
= 
E.'3 

~ 

= = 
~ 

=E 

Yeni kibrit -fi rı 

Büyük kutu : S ara 
Kü'iük kutu : 40 para 

--~ t - Şimdi 60 paraya satılmakta olan büyü k k utu kibrit
:= Jerln 1 11emmuzdan itibaren 50 paraya, küçü k kutu kibrit
:: lerin de 40 paraya satılacağını bildirir ve fa zla isteyen 
~ satıcıların Sosyetemize ve acentalarımıza ha ber ver i lmesini 
- dileriz. 
§§ 

= 2 - Acentalarımız, tialıcıların eHerlnde ki kibritle~i 29 

1 

e:: Haziran tarihine kadar geri alacaklarından, sayın halkın 
:: kibritsiz kalmamaları için birkaç günlük g e reklerini şimdi- · 
~ den almaları rica olunur. 

; ,. -- Türkiye kibrit ve çakmak inhisarı 
-
ES 

es 
~ 

~ 

<:::a 
= 
=::! 

satıcılarına ilin 
§ 1 - 1 Temmuz 1935 t:en başlayarak halka büyük 
~ kutu kibritleri 50 paraya, küçük kutuları 40 paraya ~ 
- satacaksınız. ~ 

= 2 - Eliniztle bulunabilecek· kibritlerden ~arar gör- ~İ 
= memeniz için bunları 29 Haziran Cumartesı ö~le vak-

tine kadar acent:alarımıza geri vermeniz gerektir. Bu 
: "tarihten sont:a hiçbir talep ve iddianın kabul edilmi
~ yeceğini şimdiden bildiririz. 

~ Türkiye kibrit ve çakm2': 
~ımııııı~!ıııııııııııııırıııııııııııııııııımııır.ıınımmııııııııııııııımııııııııııııııımıııııııımıııınıımıımmııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııımııııııııııııımııııııııımımıımıııııııımııııııımııııııııımıııııııııııı ıııı .. 

.:~~isarı 
·· ııııııııııın~oo~ 

Kapalı zarf usulile eksiltme ~ iİanı 

Nafia Vekaletinden : 
~ - J\~kskiltme1 şart~a~esi, ı - Eksiltmeye konulan iş "Muğla vilayetinde Muğ.la Köxceliz 
L - ıu ave e pro1esı, yolunda" Betonarme Nanın.anı köprüsü inşaatıdır. 
C - Nafia işleri şeraiti umumi yesi, inşaatın keşif beledi 23500 lira dır. 
D - Tesviyei türabiye, şose ve kagir in~aata dair fenni ,aı·tname 2 _ Bu İ§e ait şartnameler ve ev rak şunlardır: 
E - Betonarme büyük köprüle r hakkında fenni şar~name, 

A - Eksiltme şartnamesi, 
F - Ke~if hülasası cetveli B _ Mukavele projesi, 
G - Proje 

C - Nafia işleri şeraiti umumi yesi, _ _....,. İsteyenler hu şartnameleri ve e vrakı 120 kuruş bedel muka~ilinde 
D - T esviyei türabiye, şose ve kagir İn§aata dair fenni ıarlname Nafia Vekaleti rna):;::emc müdürlüğünden nlabilir?er. 
E - Betonarme büyük köprüle r hakkında fenni şartname, 

3 - Eksiltme 2-7-935 tarihinde salı giinü saat on altıda AY?ka- F _ Ketif hülasası cetveli 
rada N. V. de Şoseler reisliği dair esinde yapılacaktır. G _ Proje 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuli ylc yapılacaktır. isteyenler hu şartnameleri ve e vra'kı 117,50 k. be.del muliabilinde 
5 - Eksiltmeye gircbi1mck için isteklilerin 1800 Hra muvakkat te- Nafia Vekaleti malzeme müdürlüğünden alabilirler. 

min<A.t tcrmesi bundan başka aş<lğ ıdaki vesikaları haiz olup göster • 3 _ Eksiltme 1- 7- 935 tarihin de pazartesi günü saat on altıda 
mesi lazımdır. Ankarada N. V . de Şoseler reisliği dairesinde yapılacaktır. 

1 - Ticaret odasma kayıtlı bulunduğuna dair vesika. 4 - Eksiltme kapalı zal"f usulil e yapılacaktır. 
2 - istekliler yapmış oldukları işlere ait vesikaları göstererek ek- !'aı;: - - • 5 - Eksiltmeye gireLHmck için istek Jile!in 1 ?62 ~· 50 lira . mu • . 

siltmeye girmek için Nafin vekaletinden ehliyet alacakJa,.dır. Hayatın neşesi vakkat teminat vermesi, bundan b a1ka aşagıdakı vesıkaları haız olup 
6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı satten bir dinç olmakt:ır. ~östermesi lazımdır. ,~ 

saat -evveline kadar şoseler reisliği dairesine getirilerek eksilt.me ko· • 1 - Ticret odasına kayıtlı bulu nduğuna dair vesika. ' 
misyonu reis liğine makbuz mu1<ab ilinde vci·ilecektir. Posta ile gön • H Q R M Q B 1 N 2 - i stekliler yapmıj oldukları işlere ait vesikaları göstererek eK• 
derilecek mektupların nihayet üçii ncü maddede yazı lı saate kadar ;iltıneye girmek için Nafia Vekale tinden ehliyet vesikası alacaklar • 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması Tabletleri d ır. 
lazımdır. Postada olacak gecik.mel er kabul edilmez. (3270) Yorgun vücutları d inçleşt i ri r 6 _ Teklif mektupları yukarıda iiçüncü maddede yazıJ" saatten 

l•ktidarsızhg"" 1 bir saat evveline kadar şoseler rei sliği dairesine getirilerek eksiltme 

Kimya malzemesi 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

ve 
komisyonu ı·eisil ğ in.e makbuz muk abilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate ka • 

Bel ki• ..., • • dar gelmiş olması ve dış zarfın m ühür mumu ile iyice kapatılmı~ ol• 
gevşe ıgını ~ası lazımdır, Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3272) 

giderir, yaşamak neşeıin 
Şartnamesinde tadilat yapr lan ve tahmin edilen bedeli 100000 iade eder. Eczanelerde bu'u D k • J 

lira olan yukarda cinsi yazılı mal zeme askeri fabrikalar umum mü. nur. lstanbulda fiati 150 84----- a tı o aranıyor • - s 
dürlüğü satınalma komisyonunca 10 Temmuz 935 ta rihinde çarşam· Kr. Tafsilat iç·n Galata Posta Denizyolları İdaresine müsaha.ka ile kırk be, lira i1cretli bir 
ba günü saat 14 de paza .. lık ile il ı3 le edilecektir. Şartname "beş,, fi. ku tusu 1255 daktilo alınacaktır. Jstiyenlerin 4 Temmuz 935 per~embe günü 
ra mukabilinde komisy"'ndan veri lir. Taliplerin muvakkat temin~' l u• saat on be~e kad·u levazım ~efliğine müracaatları. (3608) 
o~n 6~0lira" ~OO numaralı bnuoon 2~3maddelerindehl v"a ~~~:AITTMUS - ~KITma~~r ~~~~~~~~~~~~~~~~!&~~~~~~~~ 
ikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (3501 ), Ne;,riyat direktörü: Refik Ahmet Sevengil 


