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Yeni romanımıza başladık 

18·1 inci Yıl• Sayı: 6242·182 idare Telefonu: 24370 Pazartesi, 27 Mayıs (Sinci ay) 1935 Yazı işleri Telefonu: 2.ı:n9 O Sayısı S Huruş 

Biiinci Basın 'Kurultayının ilk 'toolantın 

HükU.metle basın ~rasında bağlantı 
işini görecek bir organ 

Gazetelerde sayfa yarışı salgınının önüne geçilmesi, 
gazete ve kitap yayım işinin devletçe idaresi, bütün 
yazıcıların bir Basın Kurumuna bağlanması isteniliyor 

lzmirin derdi 
lzmirin idaresiy!e yakından il · 

gili (alakadar) 
:>lan bir dostum 
var ki geçen gün 
bana çok icten 

- I 

gelen bir derdi- . 
ni anlattı. Bu öy
le bir dert ki acı
ıını yalnız h.mir
liler değil, bü
fün ~rtdqlar 
uuyar. uera 

. k,ısaca diyemi (i
lznıır Valisı Gc - • culeo() !ndur: 

neral Kazını "lzmirin nülu-
Dirik su •on yıllar için-

Hava tehlikesini sezenler 

Bir liste açtık 
de yazılınız 

• 
sız 

Yurttaşlar! • 
Değerli Ba:;;bakanımızm dediği gibi, güzel yurdumuz bir ıiava 'teh· 

likesi karşısındadır. Yurdumuzu korumak için hiç değilse be;:; ~üz f.a) • 
yareye muhtacız. Bu güzel savaşta bütün yurttaşların Yazife alma.lan 
bir yurt borcudur. 

'I'ürk Hava Kurumunun iki çeşit üyesi olacaktır: 
A - Hava tehlikesini bilen üye. 
B - Yardımcı üye. , 
lfava tehlikesini bilen üye, Türk Hava Kurumuna, bir ~,lda ren az 1 

bir defa 20 lira Yerenlerdir. 
KURUN bu güzel savaşta kendi payına düşen \'azif eyi yapmak 

için bir liste açtı. 
Başyazarımız Asım Us, Genel Müdürümüz '!'arık Us. HABER sa· 

hibi Rasim Us, ldare Ye Matbaa müdürümüz Kemalettin Salih İren, 
~eşriyat Müdürümüz Refik Ah met Sevengil yılda yirmişer lira ,·er
meyi taahhüt ederek bu listenin ba~ına yazrlmıslardır. 

Dün de yirmişer lira vermeyi taahhüt eden listemize yazılanlar 
şunlardır: 

Yazı işleri Müdürümüz A. Sırrı Uzelli, KURUN Yazganlarrndan, 
Öğretmen Hakkı Sühat KURUN Yaroıanlarından Ömer Riza Doğrul. 

niversite eczanesi sahibi Hüseyin Kamil Erim, Erkanı Harbiye Mira
JayJığından mütekait Nuri Baysel 

Devlet Matbaası memur ve lfCjllerinin taahhUtleri 
DC\·Jet .Matbaası memur ve işçileri maaş ve ücretlerinden munta · 

zaman yüzde bir kuruş Yermeyi taahhüt (;ttiklerini dün gazetemize bil· 
dirdiler. ' 

Diğer kurumlann da buna iştirak etmelerini bekliyoruz. 

Yurttaşlar; yılda yirmi lira verirseniz 
hava tehlikesini bilen üye, daha az verirse
niz yardımcı üye olacaksınız. Bu listemize 
yazı.lınız. Adınızı bir mektupla veya telefonla 
bize bildiriniz, yazalım. · · 

Bizi protesto edenler 
de ':kıiliyor . . Hem de çok çabuk, 
~anki ai~r bir haıtalığa uğramı~ 

bir inıanın ayda 

BQ§bakan, Baaın Kurultayında delegelerle görülüyor. Baifcin; Ga· • ı• d ••· ı d 
zetemiz Ban~azanı Aıım ,Ua,. Cümhu_r~yet B_aşya~anı Yuı:ı'"!~ ·Nacli ~k- gız ı ·uşman arımız ır 

· dört, beş kilo 
vücudünden kay
bediıi gibi birse
kilde ekıiliyor.,, 

· şam Baıyazanı Necmettin Sadık •• 
· j · · · · · · 'Avrupa silah fabrikaları . . • 

Ankara', 26 (A.A.) -Ba~ın; ku· ııı-....ı_ ..... __________ 1111!'-t Yunanısta d 
beş yıldır, Habeşistana . n a 

rultayı g~nel toplantısı tarafından , · ·.1935 · 
lzmirin nüfusu 

bir kere ulus:ıl 

aava§tan (milli 
mücadele) son
ra eksildi. Bu, 
Yunanlılarla Lo
zanda yaptığı

mız nüfus müba
de1eai sözletme
sinin bir sonu
cu idi. Bundan 

üyeleri seçilmiş olan üç komisyon 1 savaş malzemesi yığıyor krallık dirilmemeli! 

lznıır Belediye 
Başkanı Doktor 

Behçet Uz 

ASIM US 

toplanarak görüştüler. B •• · • · 
Bunlardan gezetelerle devletin U ~Çe~t · . 

birlik çalışmaları yollarını ara - onayla~dı 
yan komisyon öğleden evvel mü-
zakerelerini bitirmiş ve genel di · 
rektörlük ile gazateler arasında 
sıkı bir çalışma birliği yapılması 

1 
uygun olduğuna karar vermiş, bu 
İf birliğinin pratik bir yoldan ye· I 
rine getirilmesi için hükumetle ba-1 
sın arasında bağlantı işini göre · 

1 

(Sonu 4 cüdc 4 cii sütunda) .,.- (Devamı 9cuda1 ci sütunda) 

~--~------------------~~------------------------~-

Ankara, 26 (Kurun) - B:ı· 
gün Bay Hcuan Sakanın baıkan
lığında toplanan Kamutay top
lantıaında 1935 yılı müva:z:enei 
umumiye kanunun varidat kıs· 
mı üzerindeki görüşmeler ta
mamlanarak kanunun heyeti u· 

mumiyeıi reye kondu ve onay
landı. 

f: r kek kılığında gezen Bayan döğüldü Bütçe hemen bu akşam hü
kumete bildirildi ve Cümhurre
iıinin · ta.dikine mnuldu. 

~~-

crı,.11 llllıte ~iri btl1/an l'Jrri bay, gf!tT~kte 
Remziye, Bqyan (Bay!) 

1 

1 ...... ~~~.::..ı ı 

• 1 

i1.-lsl ele baıımı t ski ntşanlırcn-; Bayur! 

Finanı Bakanlığı, yeni biif· 
·çeyi "bu· aktcim yurdun her kö
§e•ine telgraflarla bildirdi. · · ... 

Bugünkü bütç~ konuşmafo-
rında,. ~a!tılıfıaız borçların ter 
sarrullardan ödenmesini istiyen 
Bay · H Ü•nii Kitapçıya c~vap o

larak .F inanı Bakanı: . 
u_ 928 - 933 yılları arası ya. 

pılmıı tah•iıatsız maarallar, 
. dalgalı borçlar gibi heıap edil~
rek yüzde 5 faizle 7 senede ödP· 
nir.,, 

· Dedi. Ve tahvillerle itlaıı za. 
ruretini anlattı. 

.~fclckzadı döı·mü.'f.' ~ (Dcrnmı 9 cııdn !i c; siifunda) 
~(Yazısı 9 un;u saY.famızda) .. _ lr.--..-. ........ _______ _. 

Roma, 26 (A.A.) - Parlamen
toda dışarı itleri bakanlığı bütçe- , 

ı si görütmelerine son verilirken B. İ 
Musolini bir söylev vermi§tir. 

Oüçe bu söylevinde faşist hü
kfunetin dıtarı ı:.!yasa alanında iı
cenliği (faaliyeti) hakkında ken
disinin 1928 yılı haziranında a
yan meclisinde yapmış olduğu gi
bi genel bir tablo yapması zama. 
nının henüz gelmemi§ olduğunu 
bildirmittir. 

Birçok meseleler henüz bırakıl
mış bir haldedir. Ve çok önemli 
diplomasi görütmeleri hala devam 
etmektedir. 

Türlü devletlerin durumların -
da atışmaya (münaka,a) yol açan 
belli bir takım meselelerle kendi 
özel asığlarınm uygun düşüp dü,-

, memesi bakımından bir takım df!
, ğitiklik?er olmuttur. 

Düçe, İtalyanın icraat ve itcen-
liğinin esasında siyasal bir rea
lizm bulunması lüzumunu kaydet
tikten sonra geçen ikinci kanun 
ayında bağıtlanmıt olan Fransız -
İtalyan anlaşmalarından bahset -
mit ve bu anlatmaların Londra 
paktının 13 üncü maddesine bağlı 
olan b\r takım meseleleri dolayı • 
siyle kotarmıt olduğunu söylemİf· 

ı tir. Heyeti mecmuası itibariyle 

~ (Devamı 10 cuda. ı ci. sütunda) 

Bir · muhalif parti 
başkanı böyle diyor 

Cümhuriyetçi Çiltçi Parti.; 
BCJ§kanı Bay Milona. 

Atian, (Hu~usi muhabirimiz • 
den) - Cümhuriyetçi Çiftçi par
tisi bafkanı Bay Milonaala, Yu -
nanıtanın iç aıyaaal durumu hak
kında konu§tum. Bay Milonaı de
di ki: 

.-:_(Devamı 10 cuda 4 cü siıtuMcı) 
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C. H. P. Kamutay Grupu Hava Kurumundan Müdafaa 
verilen para 

Hava kurumunu ar
kalamaqı kararlaştırdı 

"Hava tehlikesini bilen,, üyelerin 
sayısı 420 yi buldu 

1 Tecim ve endüstri 
Dördiincli Kurultay dün 

aon toplatıaını yaptı 

Ankara, 26 (Karun) - Ka • 
mutaym yarınki toplanbunda ko
mqulacak Jlyiha!ar içinde bulu • 
nan bir l&yihaya söre, hava kuv • 
vetlerine aarfedilmek üzere Hava 
Kurumundan müdafaa emrine ve
rilen para ile Ja]mz uçak motirü, 
yedek malzeme, telaiz, fotoiraf, 
bomba ıibi tdctıizat alınır. Gtim. 

riik reıimleriyle ateki 111&11' 

bu paradan adenir. Bu ta11a• 
bütçenin batka fuıllarma • 
mea. 

1934 ,dmd•ki tahaiMHen 
yahm ha JV1a han:uur. H 
kuvvetleri inpat tahaitatmd 

artanlar IW iap.alta lmllanıbr 

Ankara, 26 (Kurun) - C. H. 
P. Kamutay grupu, Türkiyenin ha· 
va tehlikesine ka111 açık olduiu • 
nu yurttqlara anlatmak için tay · 
yare laırumunu her suretle arkala· 
mayı kararlqtlilülfbr. Türkiye· 
nin hava tehlikesine kartı güven· 
li ve aaYgalı olman için grup, elin· 
den gelen bütün emekleri aarfede
cektir. 

törü 50, Sami ve ailesi, T. H. kuru
mu teftiı tubeıi iıyarlarmdan 50, 

Ankara, 26 (A.A.) - Türk te
cim .e endü.tri odaları dardüacü 
SeneJ kurultayı, IOD toplantıunı, 
bu aabah aut onda bqbn Elm • 
nomi Bakanı ba~ CeW Bayana 
batlranlıiı altmda J&PIDltbr. 

Standardizasyon komisyonu • 
nun raporu okunduktan sonra mü· 
zakere açılmıJ, Tarim Bakanlığı 
adma Saim Atasaıun ıtandardi • 
Z&lyonun tarim alanmdaki yeri ve 
tatbik yolları hakkında izahat ver· 
mittir. Şerif Remzi .(İzmir) ra • 
por hakkında bir takrir vererek 
rapordaki fikirlere tamamen itti • 
rak ettiiini, .tandarc:liaayonun bü 
tün mallara birden ve evvelinden 
verilmit bir kararla delil, ancak 
tetkik neticesinde lazım ve müm· 
küme tatbik edilmesi hU9P•ıında 
standardizasyon komisyonu ile 
hemfikir olduğunu ve burulan bah· 
tiyarlık duyduiunu, takririni bu 
fikirlerin kendiıi tarafından an • 
lqıldıjı gibi anlatılıp anlqılma · 
dığmın belli olmuı için verdifini 
söylemiıtir. 

Kam uta ya verilen layihalar 
Ferit ve ailesi, T. H. teftif ıu· 

besi iıyarlarmdan 50, Kutsi ve a· 
ilesi, T. H. K. teftit f'lbeıi qyar • 
lanndan 50, Hadi Koçak, T. H. K. 
teftit ıubeıi iıyarlanndan 20. 

Ankara, 26 (Kurun - Anka-ı Kanunun neırinden ıelmit 
ra - lıtanbul - Avrupa telefon lanlar Kızılay& terkolunacaktır 
clenelerinin tqıyıcı cereyan ci - Kaçakçılıkta maim deie • 
hazlariyle ıılahına, Uluılararuı göre ceza bet liradan hatlar. 
telefon konıqmalarmm kolay, e • Saıııt fi7atlanm Bakanlık be 

Cemal Ye aileai, Ankara piyan· 
ıo ıubeai iıyarlarmdan 100, Ser· 
ver Ziya Gürevin, Türk bava ku· 
rumu tahrir •ube direktörü 20. 

min, ıüratli ola:bilmesini temini - eder. 
çin yapılacak ıılahata harcanmak Ankara, 26 (Kurun) - Ka 
üzere 200 bin liralık taahhüdata mutayın yarınki ruznamuin 

Grup üyeleri "ha.Ta tehlikeaini :s 
bilenler,, araıında çalıpnaia da Hubi Sargın, T. H. K. tahrir 

ıube direktörü 20, Raı'f Qnonr, aynca karar vermitlerclir. -.-
Ankara, 26 (A.A.) - "Hava T. H. K. muhaaebe tubeai djrek • 

b·ı I • törü 20, Hümü Karan, T. H. K. 
tehlikeıini ı en,, üye erm aayııı h mu aaebe tubeai iJyarlarmdan 20, 
420 yi bu)mUflur. Oyelerden ıe · 
neral İsmet İnönü ve ailesi Türk Hikmet Yenen, T.HJC. mulıaıebe 

inarlanndan 20. 
hava kunmıuna yardım olarak 

1..- -,ka B Halda Koçar, T. H. K. muha • 
1000, Kamutay UCLY nı ay Ab • sebe iıyan 20, Fuat Ganman T. H. 
dülhalik Renda 500 lira, Ankara 

giriıilmesi halabiyetini İltiyen Türk-Bulgar tecim anlaımuının i 
Balya - Karaaydm madenlerin • ay, Türle - İtalya tecim anlqm 
de itletme ıirketinin kullandıiı ımm 20 lkincikinun 935 den i 
Dizel, Sömi Dizel motörlerinin haren dokuz •7. uzatılmuı; ya 
ihtiyacı olan mahrukatm 1935 ten bancılarla imzalanacak muv 
itibaren 3 sene müddetle ıümrük tecim anlapnalarmın tudikini 
remıinden Ye muamele vergiıin • Bakanca yapılmaıı aallhiyetin · 
den muafiyetini iatiJ.en, bilumum 1938 yılma kadar uzatılmuı li 
ııtma, frenai il&çlarmı memleke - yihalariyle ulusal bayram ve g 

tüccarlarmdan bar. Vehbi Koç 
K. muhaeebe iıyan 20, Orhan Ay-

te , aokma, satma, yapma nel tatil liyihuı balumnaktadır 
baklarmm Kızılay kurumana Bu tiyilıada, Dahiliye encümen 

T h 
CM', T. H. K. netriyat tefi. lemail 

5000 lira, ürk avacrlık kurumu Hakkı Batak, T .H.K. latanbul tu· 
Müteakiben birçok liatipler .az 

almıt ve takrir sahibi ile bunlar a· 
rumda 80l'IU ve ceYap teklinde 
konUflllalar o)IDUflur. Bu arada E· 
konomi S.kanlriı ttaadarclizu • 
yon llürotu ,.,...._ ~Alok. 
tor lllda tte Mndaı-~OllllD 
neden zarurt oli1ilüiMi iah et • 
mittir. 

verilmesine dair layihalar "hafta tatili pazar pnüdiir. B 

başkanı bay Fuat Bulca ve çocuk· besi direktörü 20, Şevki Emir, T. 
Jarı 500 lira, Erzincan saylavı bay H. K. İzmir ıubeai d;rektörü 20, 
Saffet Ankan 100, 11 Ba:nka11 ıe- Hakkı Çakmak, T J{.K. Giresun 
nel direktörü Muammer Erit 5000 tabeei maba.ibi 20, Mustafa Ya. 
lttw ~.,nı..-..a ... ••Ylstvı 'b-.:r- N. • yatar, Uzummprüçiftçilerinden20 

Kamulaya verildi. Bu aon tatil 35 saatten ekaik olmamak · 
tiyihaya göre, bu çetit girecek i - zere Cumarteai ıaat 13 de hatlar 
liçlar SıYıat Babnlıiınca teabit demektedir. 
edilecek, Kmlal Kanammd~ Mayn bafmda yapılacak ta • 
pyriaiae 1.9lecek olanlar lllmriik- Bahar bayramı olacaktır. 11 
ıerc1-~ .. 

kiye Elgün 100 lira, •e Kamuta • Ekrem Demiray, T.H.K. Edime 
yın C. H. Paıtiaine _....,bütün tubeli~bafkanı 20, Rıza Akalp, T. 
i.iyeleri 12 liraıı Türk kutu için ol • H. K. Maniaa ş. muhasibi 20, Hay· 
mak üzere aenevt 62 ter lira ver- ri, T JH.K. neıriyat ş. İtyarların . 
meyi taahhüt etmitlerdir. dan 20, Şefik Orbay T.H.K. neıri· 

Batkan general lamet lnönünün yat ıubeai ifyarlarından 20. 
işaret ettikleri hava tehlibai kar Bayanı Saime Yetkin T .H.K. 
§ıımda meleketin her tarafında neıriyat Ş. ityarlarmclan 20, Sü • 
Türk hava kurumuna yardım et • leyman Sırrı T .H.K. netriyat Ş. 
mek üzere "Hava tehlikenni bi • iıyarlarmdan 20, Zekii Akar, T. 
!enler,, üyeliğine kayıt için büyük H. K. muhasebe ityarlanndan 20 
hir hareket vardft'. lbrahim Bqaran, veznedar 20. 

Anadolu ajansı yeni &,elerin Aliattin Tuncok, T.H.K. ha • 
adlannı ve yaptıkları yarclnn mik- va tubeıi iıyarlanndan 20, Hilmi 
darrnı müntazaman neıreclecektir. Aslan, piy:ango umumi mubaaibi, 

Feri dun Dirimi tekin ve aileıi, 20, Bayan Halide, latanbul • Şitli 
Türle bava lmrcaau yarbqkanı, 50, 20, Vedit, Bqbakanlık özel kalem 
Fikri Oran ve ailesi pi)'aDlo di .

1 

direktörü 20, Riiftü, Argun, Ka • 
rektörü 100, Cavit ve aileai, Türk mutay dane direktörü 20 lira ver· 
hava kurumu teftit tubeai direk • mişlerdir. 

Ekonomi ·Bakanı bay Celil Ba 
yar, esas itibarile bir ihtilif mev • 
zuu görmediiini aöyliyerek demiı· 
tir ki: 

Ben kendi hesabıma atandar. 
dizaayon için ıunu aöyliyeceğim 
ki, bu hususta alacağınız karar ku· 
rultayınızın en mühim kararların· 
dan birisi olacaktır. Çünkü mem • 
lekete ekonomik alanda ilk ve mü• 
him bir adım atılmq olcaktır .Stan· 

TORK - YUNAN ncARETI 
Atina, 28 _(Kunm) - Türkiye 

ile Y unanıaan aruınaaKı tıcaret 
anlqmaıının bozulması üzerine 
yeni ticaret anlaımuı müzakere · 
ıine bqlanmak için haziranda bu· 
raya bir Türk heyeti gelecektir. 

ANKARA ILBAYI 
Ankara, 26 (Kurun) - Anka • 

ra llbayı bugün lstanbula doğru 
yola çıktı. 

Fransız Başbakanı istifa mı 

dardizuyonun yapılmuı lüzumu· ruz. Teknik esulan, ancak mem. 
na kaniiz. Bunu ifade etmit bulu• leketin ulusal ekonomiıine hldim 
nuyoruz. Ancak standardizasyonu olmak pıtile ele almak iltiyonız. 
yapmak için amatörce fikirlerden Kurultay buna kanaat ıetirmeli • 
de çok uzağız. Ba,ka memleketler dir ve bu aailam lnmaatini mu • 
yapıyor veya yapmıyor, biz böyle hitinde yaymalıdır. (Alkıılar). 
bir fikrin peıinde koşmuyoruz. Bundan aonra Turpt (Mani. 
Memleketin hakiki menfaatlerini sa), Nazmi Topçuoila, aöz abmt· 

edecek? bu yoldll wördüğümm içindir ki, lardrr, ve raponna kahulünü teklif 
bmıun ciddi 1UTette tetkiki ile uğ • etmqlerdir. Müzakerenin kifayeti 

Berlin, 26 (A.A.) - Alman is- te, Maten gazetesi iıe bükUmet i- ratıyoruz. hakkındaki takrirler üzerine rapor 
tibbarat bürom Pariıten öfreni- çin de görüt birliğini ve bunun Beyhude kaybedilmit zamanla· aynen kabul edilmit, takririn de 

h n teli.fi etmek istiyor. Standardi • raporla ber~ber -ri muvafık gö-yor: bu ranı olmayacağım ıöıterdiği- ··-'!' 
Fraıuacla hafta tonu tam•men ni kaydetmektedir. zaayonu, birdenbire bütün malla· rülmüflür. 

dahili güçlükler tesiri altında ıeç- rınuza Mmil bir ıekilde yapmayı Tecim ve enclüıtri odaları ka · 
• ...:.. B frankm '---ti . . Pöti Parizyen gazeteıi, kabine- iddia etmek lrimaenin aklından nun ve nizamnamesinde yapılacak 

mıs-. u .. , _ ıçın • • ::. .. • · aalih · ı 
yapılmakta olan mücadelenin tid- Din iatı,ecegı ıenıt ıyt er geçmemiftir. Yahu fU muhakkak· tadilit hakkındaki nponm mü • 
detJemnui sebebiJ)e ıittikçe da- plim hakkmda malOmat veriyor. br ki, bütün iatihaal maddelerimi· zakeresine ıeçilmit ve rapor ay. 

Bu plin puutui ıünü batbakan zi birer birer geçirecejiz. nen kabul olunmufbn'. Kurultay, 
ha ciddi bir teldl almaktadır. Bu- tarafından bakan arka-1--Janna Hepsı'nı'n h .. •usi -raı'tı'nı' tetkı'k '---nanla henmer durWiiWi nasıl in- _, - :r Reriaicümura Kumtay bataau • 
kipf edecelini laalen derpif et· verilecektir. Plina ıöre hükOme- edeceğiz. Ayni zamanda rakip Iıima, Bqbakana çekilen •Yll 
mek süçtiir. tin: memleketlerde tibi oldukları fe · telyamlarma ıelen b.rtıhklan bü-

Puar puteleri, kabine azası 1 - Finamm düzeltilmeai, raiti de tetkik ettirdikten aonra, yük bir tezalrürle karfılamqtır. 

da • --•a.L:-aı.;._ 2 - Ekonominin kalkmmuı. varacağımız neticenin ulusal eko- Müteakiben bafkan bay Celll 
arum lenlf __..,..._. bnu- . . • . f d 1 1 Ba 
nu meseleai hakkında tam bir bir- 3-Frankm müdafaası için ka- nomımız ıçın ay a ı o acağma yar fU tazlerle koapeyi ka • 
lik mevcut oldutunu kaydediyor- rarnıameler ile tedbirler almaya 1&· ~~aat getri~.s~~ on~ ü~rin.de pamqtır: 

lar Fakat Ek de p · t lihiyeti olacaktır. ırkilmeden yunıyecegız. Boylece Ruznamede bqka it kalına. 
• 0 ant gaze e • _. t'k f k k t'• b" t• ... ....._. Cı"ddt --1--1••la --rthim . Ba Fi d ,. • ~f iht" Gueet bütün bakanların Bay gay ... ,. pra: ı ' a at a ı ır ne ı • ~· '\4U•puaa- una 

ıı y an en ın ı.". uı ıma- ... . 
1. d L-L-----ekted" B tak- Flandenle birl---'-1erinin mu- ceye varmq olacagız. Bınaenaleyb kararlara vardmız. Kararlarmızm 
ın en UIUIMHlll ır. u ~ b" " • b" .. il ul h 

d. d ba bak 1 ~ Ba L" 1 hakkak olduiunu bildiriyor. ıze sız utün ma arımızı itan • UI için daima oldulu ıff>i a • 
ır e f--Jn_ı •• ya Y ava ' d d. k d' • b 1-- - d"I 1 keti • 
yahut mec1· ba k Ba F ar ıze etemye arar ver ınız yır Oaauqmr ı •, mem e en· 

ve B • d• __ 1.. ı •ndı ktir'· er- Göring Sofyada mi?,, cibi bir sual tevcih edilme· ne dönecek üye arkadqlara ae • 
aan ulllOn eruote e ece • Badapefte, 26 (A.A.) - Gene- melidir. Böyle bir ... ıe muhatap, · lametler dilerim. 

Popüler ıazeteai kabinenin ral Goerinı özel uçafı ile Sofya •• ancak amatör inaanlar olabilir. Dördüncü kurultal kaP.Bnmıı • 
aıuhtemel iatifuma tamu etpıir. ya aitmiftir. Biz, ciddi esularla uirqıyo • tır. 

f 

TAHUSlYE UMUM MODORO • 
NON AYLICI 

Ankara, 26 (Kurun) - Evvel· 
ce bir kammla maaıları indirilmit 
olan tahlisiye umum müdürü aylı• 
iınm 100, mubuebe müdürünüıı 
65 liraya çıkarılmuını bütçe en • 
cümeni onayladı. 

lran - Irak sınır 
anlaşmazlığı 

Cenevre, 26 (A.A.) - Konıetı 
lran l>lf itleri Bakanı Bay Ki.si
mi ve Irak delegeıi Nuri Pata bll" 
lundukları halde lran ile lrak ara• 
aındaki anlqmazlıjı incelemiıtir• 

Raportör Bay Aloisi iki tara • 
fm henüz bir ~latma1a Yarama• 
dddannı, fakat aon aydınlatma • 
!ardan IODl"a pratik bir aonuça u• 
lqrlacaiı ümidi beılendiiini söY" 
lemiıtir. 

Bay Aloiıi meıelenin konıeyio 
gelecek toplantuına bırakılması ., 
nı teklif etmiftir. 

Bmıunla beraber her iki tara .. 
fın doğrudan dojruya konuflllA • ,..... 
lara ıiripbilmeleri~Ye uzlatabil • 
meleri için çalıımaya devam edi• 
lecektir. 

lran ve Irak, anlatnıazlıiı art
brmamak için hiçbir hareketti 
balamnamaya aiz venniılerdir. 

Liv-1, Litvinofu Parise 
çatırdı 

Cenevre, 2! (A.A.) -Bay L'-
valin Bay Litvipofa Parbe ~ 
dıiı Ye ıeleceil tarihi de kendit1" 

nin Mli etmesini Litrinofclall ri
ca -.it oldala haber v~ 
tedir. 

Ba1 LitviDof, Bay Beneii b • 
bul ederek kmcliai ile U1ID .... ; 

dıya a&lipı•littlr· ., ..... 
/ Hazil'&Dda Molkovaya ıid~ " 
tir. Bay Tıtüleakonun da Haz~ 
10nunda Moakonya ıideceii -~ 
lenmektedir. 



e 
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SiYASA 

lngilterenin hava 
kuvvetleri 

lngilterenin eıki baıbakanı ve 
bugün baıbakan yardımcuı Bay 
Btıldvin son günlerde verdiği ıöy. 
leude lngiltere hükumetinin hava 
kuvuetini ıağlamlamak için ala· 
bildiğine yürüyeceğini ve ileri.le· 
l'eceğini anlattı. 

icrada olan iş, hakyerinde 

2,819 lira vezneden nasıl çekilmiş?. 

Anlatıldığına göre lngilterenin 
ilk hat döğüı uçakları üç miıline 
vardırılarak 1500 uçak olacak, ha. 

Adliye yangınından sonra .... 
Suçlular, ikisi alıkonulmuş olarak, altı kişi! 

va kuvvetlerine 2500 pÜot ile 20 Geçenlerde İstanbul icra daire· 
bin uçakçı alınacaktır. ıinde bir memurun dışardan da 

Bay Baldvin bu ıöylevinde bir- bazı kimselerin ittirakile sahtekar
kaç ay önce verdiği ıöylevi hatır- hk yaparak vezneden para çekti
latarak o zaman lngilterenin hat'a ği ve suç ortaklarile paylaştığı 
kuuvetini Almanyadan üıtün göı- noktasından araştırma yapılmış -
terdiğini, çünkü Almanların ~- tı. Bu itten dolayı muhakemeleri· 
kıllara durgunluk verecek hızını ne karar verilenler, dün lstanbul 
lıeıap edemediğini de söyleme}'; ağır ceza hakyerinde sorguya çe • 
U11utmadı. kilmişlerdir. 

lngilterenin hava bakanı Lord Hakyerine verilenlerden ikinci 
Landonderri de Lordlar Kamar.:ı· icra katibi Kadri ile komisyoncu 
•ında hükumetin her neye mal :>· Herant Dikran Manavyan, alıkon
lursa olıun, komıularından geri mut olarak durutamaya çıkarıl • 
/~almayacağını anlattı. dılar. "Orozdibak,, mağazasında 

lngiliz sosyalistleri buna kart• tezgahtar Viçen, "Osman Bey,, 
gelir gibi davranarak, bu hava matbaasında itçi lstavri, avukat 
llanıının durdurulması için silah- Salahaddin ve icra muhasebesin· 
IQrı azaltmanın yolunu bulmayı de katip Kadri, alıkonulmuş ol -
dcıha muvafık ıaydığını ileri sür- mıyarak hakyerine geldiler. 
dii ve bu yolda tutulacak siyasa· Hakyeri heyeti, Kemal, Sakıp 
rtın "tecavüze karfı her tarafın ve Abdürrahman Şerefti. Müddei
birleıik hareketi olduğunu,, an · umumi Ahmet Muhlisti. Suçlula -
IQttı. rın avukatları da gelmiş olarak 

Onun için sosyalistlerin muhr· duruımaya başlandı, hüviyP.tler 
lif halmalarına rağmen liberallf!r belirtildi ve muh~keme kararna · ı 
de hükumete yardım ettikleri için mesi okundu. Adhye sarayı yan -
l11giltere 1937 de yeni programını gınında dosyaların yanmış olması 
Rerçekleitirmi~ olacaktır. ~=============· =========== 

,.·. R. Do§ruı Gürültücüler 
Uydurma tı plomalar 

yapmalt sucluları 
11 •• ..J •• -- ..ı• , __ ,_ --·-

koydukları ve bazı resmi yerlerin 

fırsat bilinerek, bazı kimseler aslı muhasebe yardımcı defterini layı· 
olmadığı halde borçlu ve alacaklı kı üzere gözönünde tutmamak 
gibi gösterilip, kısmen uydurma mahiyetinde görülüyor. 2,819 lira· 
dosyalar yapılıp ve kısmen de asıl nın mesela 5 rakamının 14 ilave -
dosyalar üzerinde kalem oynatı • sile 145 yapılması yolunda ıahte-
1 · • d 1 knrhk1arla dıtarıya akrtılmıt oldu-ıp, ıcra veznesın en ayrı ayrı za· k · 

. ğu yazılıyor. Kadri ceza anunu· 
manlarda parça parça hepsı 2,819 b dd l · del;.letile 339 
. . ·~· b d nun azıma .eerı " lıra tutan para çekıldıgı, un a 

202 
· 203 ··ncu·· Ma -. . k . uncu ncı ve u ı 

memur Kadrının ve sonra omıs • ' 
339 

y· lstavri 
navyan uncu, ıçen, , 

yonc~ Manavyan~n rol oy~dık~a • Salahaddin 339 uncu, Refet 230 
rı, Vıçen, lstavrı, Salahaddıne dd 1 · ·· hakyerı"ne . uncu ma e erme gore 
gelince bunların da hareketlerıle .1 . l d' A B m"'an 

verı mış er ır. gop araa J • 

bu işi kolaylaştırdıkları anlatılı • l S k' d h k d 
a er ıs e mu a eme en men yor, katip Refetin suçu ise, yalnız 

ElmaslJanı öldürenler 

Bunlar mı?! 
Şüphelenildi, Zonguldak· 

ta iki kişi yakalandı 

kararı almıılardır. 

Başkan Kemal, önce Kadriyi 
sorguya çekti. Kadri, inkar yollu 
söz söyledi. Müddeiumumi Ahmet 
Muhlis, araştırmayı kendisinin 
yaptığını, o zaman suçunu ikrar 
ettiğini ileri sürdü. Suçlunun ev -
velce alman suçu kabullenit yol · 
lu ifadeleri okundu. · 

Sonra ötekilerin sorgusuna ge • 
çildi. Hepsi de ıuç işlemedikleri 
:eklinde cevaplar verdiler. Duru§· 
na, bazı !eylerin araştırılmasına 

ve şahit çağmlmasına kaldı. 

Öğretmen okulları 

Yeni imtihan talimatna
mesi tamamlandı 

Kültür Bakanlığı . tarafından 
hazırlanmakta olan öğretmen o • 

kullarının imtihan talimatnamesi 
! tnmamlanarak bütün öğretmen o
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1Gezintiler1 

Açık •• soz 
ismet lnönü, devlet adamların

da seyrek görülen bir açık yürek
lilikle, yurdun kanayan bir yanını 
göıterdi. Söylevinde, havada dıı. 
ğılıp giden kelebek kanadı gihi 
ıüılü ve yaldızlı sözler değil, <ıcı 
ıesli rakamlar var. 

Aıkerler, gelecek savaılarda en 
korkunç ate§in uçaklardan yağa
cağını söyliyeli çok oldu. Bu du
yum sınırlardan aftı Cl§alı, her rı· 
lus bir karınca yuvaıı halini aldı. 
Orslerden kıvılcım lııkırıyor, ağır 
çekiçlerle yer ıarıılıyor. Motör ve 
pervane uğultuıundan gökler in
liyor. Öyle ülkeler var ki tayya
re bulutları günqi kaplıyor. 

Fransızların ııtmalı çalıımaları 

harıııında lngiliz; tela§ını gör
dükten ıonra, ben, bizdeki dur
gunluğa faımııtım. Dört yüz; mil
yonluk zavallı (Çin) İn tükenmez 
adam cephaneıini, Japon uçakla
rı hiçe indirmedi mi? Kilometre
leri adım yapan uçak, uzaklıklarltı 
birlikte gönül gücünü de yendi. 

Dünyada hiçbir ıilah, onun ka· 
dar çok ve çeıidi bol ateıli değil
dir. Ağır makineliden, küçük çap
lı toptan tutunuz, gazın her türlü· 
ıünü, mikrop ve ateıin her çeıicli
ni yağdıran odur. 

Yağıyı önler, geriyi korurı 

topçuyu beıler, yolları kerilmiı da. 
marlara döndürür. Havada onlar 
homurdanmağa btlflayınca, toı>

rakta inmeli bir durgunluk bar
lar. 

Çağımızın uçağı, eıatirin, ma
sal çağlarının binleri birle karııla
:;. .= • ., tl~mi~ ben:er. O!!!l~ ~ 
tün yeni bir ıilah bulunacağı gü
ne kadar ıöz onun, hak onun, 
ln.;yruli onanJur. 

lımet lnönü, bugünkü uçakları· 
mızın bize gereken sayıdan beı 
kere az olduğunu açıkça söyledi . 

ba§hklarını taklit darak kağıt ü -
~erinde belirttikleri noktasından 
Bedroı, Jirayir ve Leva iıimlerin
cfe üç kiti, Beyoğlu ıulh ceza hak
Yerince alıkonulma kararına bağ
lanınıtlar ve dün müddeiumumili
ğe gönderilmişlerdir. Araştırmayı 
altıncı müstantik derinleştirecek -
lir. 

~ehirde gürültü yap~n 
esnaf srene çoğaldı 
Şehirde gürültü yapan esna • 

f ın cezalandırılacağı ilan edilmiş 
.,..., 5c9on "'l' )T:\J:\ll;tn h~.- toEti!r GO 

nunda pek çok esnaf gürültü ile 
halkı rahatsız ederken yakalana • 
rak üçer lira cezaya mahkum o · 
lunmuıtu. 

Meyva mevsiminin gelmesi do
layısile, gürültü yapan esnaf ço • 
ğaldığından belediye bu ay içinde 
de bir teftiş yaparak talimatna -
meyi dinlemeyenleri cezalandıra· 
caktır. 

Sarıyerde parası ve elmasları 
için öldürülen T akohi Elmaıyan 

kullarına• gönderilmittir. 
Yurtdaıları yeni bir vicdan 

vergiıi karıııında bırakan bu a.:ı 
gerçek, hiç ıüphe etmiyorum, ki 
en uzak, en kuytu köıelerimizde 

bile canlı çalkanmalar yapacak· 

l Yeni imtihan talimatnamesine 
göre, okulun ilk sınıflarında iki ya· 
zılı bir sözlü olmak üzere üç imti -
han, son sınıflarda ise biri yazılı 1 

tır. 
diğeri de sözlii olmak üzere iki im- Bayrakıtı, topraksız para, yüz-
tihan yapılacaktır. Yazılı imtihan· karcuından baıka nedir? içi paı 
lar mayıs sonuna kadar yapılmış tutmamı§ kimıe böyle bir zengin· 
bulunacaktır. Sözlü imtihanlara /iğin bekçiliğine katlanamaz. 

Kayıkçının ölümünden 
suçlu baba, oğul 

Küçükpazarda kayıkçı Durau
nu öldürmekten suçlu Cemalle 
be.bası lbrahim, dün poliıçe adli -
>'eye getirilmiıler, oraca alıkonul· 
"1uılardır. Araıtırma genitletili -
:tor. 

Hırsızlıktan suçlu 
b' ~oınak Ali oğlu Rasim isminde 
•rı, hıraızhk yaptığı ileri sürüle • 

tek Ya.kalanmıftı. Dün adliyeye 
l~irilmif, yedinci istintaka veril
llııtlir. 

Bugün 12 den sonra 
terkos yok! 

Buıün ıaat on ikiden itibaren 
:ltın öğleye kadar bütün tehirde 
. ehtko, ıuyu kesilecektir. Yangın 
• r 
t 'lllaline kartı itfaiye tarafından 
~dbir alınmıttır. Suyun kesilme • 
:~~e •ebep, ana boruların değişti· 
'ıtıeıidir. 
0NıvERstTEDE İMTiHANLAR 

BUGÜN BAŞLIY AR 
ı Onİ\•eraitede imtihan hazıdık • 
ltı d"• 1 Ji un aktam tamam na mııtır. 

h.er fakültenin imtihan proğramı 
biJ~•.rl.annııt, ali.kadar talebeye 
~h •tılnıittir. İmtihanlar, bu 1& • 

ltt. J ...... t sekiz buçukta baılıyacak
d~ lbtıhlUla, devamsızlık yüzün -
lllırh_ltı Yüz talebe girmiyecektir. 
~>& 1 

nlar on bet hazirana kadar 
'L~kt• • 

ır. 

Gürültü yapan esnaf en ziyade 
meyva, yoğurt, süt ve sebze satan
lardır. Mahalle aralarında saba -
hın erke,1 sa.atinde ve akşam geç 
·ıakitlere kadar bağırarak dola -
şanlar her yaıkalandıkça artan bir 
ceza vereceklerdir. 

KANALiZASYON SOSYETESi 
LE BELEDİYE ARASINDA AN -

LAŞAMAMAZLIK 

Sarıyer de bir aydan fazla bir 
zaman önce on yedi yerinden bı · 
çaklanarak öldürülen parası ve el
masları, çalınan Takohi Elmasya
mn öldürülmesi itindeki araştır -

ma, cinayetten sonra ortadan kay· 
bolan Mehmet oğlu Mehmetle Sa
lih oğlu Mehmet, §Üphe üzerine 
Zonguldakta yakalanmışlardır. 

Müddeiumumi Fer hat Dömeke, 
bunların derhal lstanbula gönde -
rilmeleri gerek olduğunu Zongul -
dağa telyazısı ile bildirmiştir. 

Çimento fiatları Ekonomi Ba -
kanlığı tarafından indirilmişti. Bu- Polisin tahkikine göre, bunlar 
nun üzerine belediye, kanalizas - ihtiyar ve zengin dul kadını hnır· 
yon sosyetesine bir mektup yaza . larmış. Hatta arada sırada evine 
rak bundan sonraki çimento he . uğrarlarmış. Öldürüşten sonra hiç 
saplarının bu fiat1ar üzerinden tu- ortada görünmemeleri, §Üpheleri 

1 b"ld' · t" S t be Üzerlerine c_ekmi~tir. tu maıını ı ırmış ır. osye e, • _ 

lediyeye cevap vermif, kendisinin Bununla beraber, kadını bunla· 
mukavele ile bağlı olduğunu, bu nn öldürüp öldürmedikleri daha 
fiatı nazara dikkata almıyacağını bellideğildir.Bugünlerde lstanbula 
bildirmiştir. getirilerek, sorguya bağlı tutula-

Belediye ile sosyete arasında bu caklardır. Sonunda işin içyüzü 
yüzden çıkan anlaşamamazlık in - anlaşılacağı umuluyor. 
celenmektedir · ............................. "''"''1.....,........,;..,.... ............................. ............... 

KADI KOY-GAZHANE HA TII ~embe günü Atatürk köprüsünün 
Kadıköy tramvay hattının Gaz- ihalesi yapılacamı yazıyord~. Bu 

h k d t l 1 haber doğru değildir. Köprü daha aneye a ar uza ı masına yaı\:ın· .. . 
d b 1 kt P . . h henuz eksıltmeye konmuştur. Iha· a aı anaca ır. roJesı aı.ır -
1 akt d · H t l l .... 1 le altı ay sonradır. anm a rr. a atı yo agzm · 
dan Söğütlüçeşme yolile Gazha -
neye gidecektir. 

ATATÜRK KÖPRÜSÜNÜN 
iHALESi 

Dünkü gazetelerden biri per • 

TAZE PEYNİRLER 

Belediye taze peynirlerden sık 
sık nümune alarak kimyahaneye 
gönderilmesini suhelere bildirmiş
tir. 

da lise ve orta okulların imtihan - s. Gezgin 
larile beraber on haziranda başla- -----·--·· ... ·-·•..,,,,., __ ,.Q ___ _ 

nacaktır. 

llk sınıflarda iki yıl üstüste 
ayni ımıfta kalan talebe okuldan 
çıkarılacak eline bir belge verile· 
cektir. Talebe bu belge ile resmi 
orta, ve liselerden başka sınıf san' 
at okullarında ve hususi okullara 
girebilecextir. 

Son sınıfların i~tihanma ge -
lince; bu sınıfta okuyan öğretmen 
namzetlerinin imtihanları fU tekil
de yapılacaktır. Bu talebe onma· 
yıstan yirmi beş mayısa kadar ev • 
vela tatbikat imtihanına tutulacak 
ve her talebe bir ilk okulda kendi
sine verilen bir mevzu üzerinde 
ders verecektir. Talebe dersi ve · 
rirken terbiye ve usulü tedris öğ -
retmenleri bulunacak ve kendile
rine not vereceklerdir. Tatbikat 
imtihanlarında iyi numara alamı -
yan talebe diğer imtihanlara alın· 
mıyacaktır. 

Diğer imtihanlarda talebenin al
dığı notun üçten aşağıya düşme -
mesi lazımdır. Haziran yokla -
masıncla muvaffak olamıyan tale · 
be engel yoklamasına kalır ve en
gel yoklamaaında muvaffak ola -
mazsa bir yıl daha yatılı olarak o
kulda kalabilir. Fakat gelecek yıl 
da muvaffak olamıyan talebe o · 
kuldan çıkarılır. Bakanlık bu lale-

beye bir yıl sonra tekrar bir ket'e 
daha imtihana girmek hakkım 
vermektedir. 

Bu okulların tatbikat imtihan
ları bitmittir. Sözlü imtihanlara 
on be, haziranda batlanacaktır. 

ÜNiVERSİTE iKTiSAT PRO· 
FESöRO 

Üniversitenin iktısat profesörü 
M. Neumark tatil aylarında Fran • 
sa, Avusturya ve lsviçreye gide • 
rek orada birer konferans verecek·· 
tir. Profesör dün akşam tehrimiz • 
den hareket etmiıtir. 

T AT1LDE ALMANYA YA Gl • 
DECEK ÜNiVERSiTE T ALE· 

BESi İÇiN 

Alman hükUmeti Üniversite ta· 
lebesinden tatil ayları münasebe -
tile Almanyaya gitmek istiyenler 
için 1 hazirandan 31 birinciteırine 
kadar yüzde 60 tenzilat yapılaca • 
ğmı bildinnittir . 

NAKiLLERiNi İSTIYECEK oa • 
RE TM ENLER 

Bir okuldan diğer bir okula geç
mek iıtiyen öğretmenlerin, bu di • 
ıeklerı.ni o""U?00 mu·· .. d·L-; h .... ;_ .. _ .. _ 

--· -- - -··· ·--·' ...... -- c 
nuna kadaı- kültür direktörlüğüne 
bildirmeleri lazımdır. Bu aydan 
sonra istenecek değiımeler kabul 
edilmiyecektir. 
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Dil itleri 

Kılavuz için 
dersler 

1 Ş EH -i DE c Jzmirin derdi 
-- (Başmakalenin devamı). 

Kısa 
--Şehir __ _ 

Haberle Saçsaça haşhaşa! 
-18 · Beş kadın döğüştü; ikisi 

Methur = l - Ünlü, angın. 2 • ., ti l d 

Kizılay 
Bu akşam üç cami 

mahya kuracak 

TÜRK - HlNT TiCARET 
lstanbul Ticaret odası, Türkiye 
Hindistana. ihracat yapmasının k '(Mahut anlamına) herkesce bi. agır sure e yara an ı 

linen hep b'ld'ğ' · h · b Odunkapıda Siyavuş pafa , ı ı ımız, anı §U, a-
ni §U bildigwimiz. 3 • (M f ) medreıesinde oturan kadınlar ara· 

aru an. d b. k l 'k' k tanınmıt sın a ır avga o mut, ı ı adın 

MPrh l -· ı B·ı· k 2 e· ağırca yaralanmrıtır. -:r u - • ı ınme . • ı-
linmez b ıı· · 3 T Hadiıe şudur: Bu medresenin , e ısız. - anınmamıt b 

Ş .. h t _ ı O 2 T eş numaralı odasında oturan Gü-o re - - n. • anınmıs· . . . 
ı k 3 S d · hzar, bazı kımaelerın çamaşırları-ı . · oya ı 

M h J• t t B ıı· . l"k k nı yıkayarak geçinmektedir. Son eç u ıye = . e ısız 1 ' ;ı. .. ı d c·· . 
1 k 2 T 1 k gun er e uzel adında dığer bir ran ı . - anınmaz ı k ... 

· adın Gulızarın mü•terilerini al-Mütenekkiren = Tanımsız, ta- :ır 
mıf, bu yüzden iki kadın kavgaya mmsız olarak, tanımsızca 

lıtihar etmek = Tanınmak, ün tutuşmuşlaTdrr. Kavgaya Hatice, 
küçük ve büyük Sultan adlarında almak, ün salmak. 

Dün Kızılay haftasının dördün· 
cü günüydü. Dün de yeni üye ya· 
zımına devam edilmi§ ve akşam 

radyoda doktor Bay Şükrü Hazim 
tarafından bir konferans verilmit· 
tir. Bugünden itibaren üç akşam 
Y enicami, Beyurt, Dolmabahçe 
camileri mahya kuracaktır. Mah
yada evvela Kızılay ıekli çizile • 
cek ve altına (Kızılaya üye olu· 
nuz) kelimeleri yazılacaktır. 

nomal (tabii) bir nüfus ek•iliti 
de olamazdı. Fakat hundan ıonra 
lzmirin nüfusu gene eksilmekte 
devam etti. Bunu da gene bir de 
receye kadar nomal bulmak Ja. 
zımdı. Çünkü Yunani<Jtandan mü
badele yoluyla İzmire gelmit o· 
Janların bir kısmı burada yerleı
miı değildi. itleri, zanaatları yer
le§melerine uygun değildi. İster. 
istemez bunlar dağılıp gidecekti. 
Anadolunun içlerine yayılacaklar. 
dı. Nitekim Öyle de oldu. 

Birkaç yıl nüfus eksilitine bir 
du.rgunluk gelir gibi oldu. ·Fakat 

· olup olmadığını araştırmaktadır. 
Piyasadaki bütün gönderilmesi 

hil maddelerimizin hangilerinn H 
dstana gönderilebileceği tayin e 
mektedir. 

GÜMRÜK SERVlSLERl - ls 
bul gümrükleri başmüdürü Bay S 
fi Aydın, dün Paketpostanesini 
Sirkeci gümrüğünü gezerek, yeni 
pıJan senisleri gözden geçirmiştir 

LİMAN MODORLOGONDE 
IstanbuJ Limanı umum müdür]· 
mua\'İnJiğine geçirilen Bay Ha 
Saraçoflu yeni nzif esine ha§lamı 

iki kadın da girmiJleı", sonllnda Nedim divan devrinin ünlü §a· 
irlerindenclir. Gülizar ile Hatice ağır surette ya· 

ralanmıtlardır. 
Herkeı kendi köyünde angın- ARABA ÇARPTI 

dır. Sultanahmette Sadiye hanı ö • 
Siz bu tarallarda iyi yol yap- nünde Mehmedin idaresindeki 

makla tanınmı1sınıztlır. fayton arabası, Altınbakkalda o • 
Bilinmedik ne huyun kaldı? turan kırk bet yaşlarında Kamik'e 
Onun iımi bu taraflarda bilin- çaTpmıı, sol kolundan ağırca ya • 

mez;. ralamıttır. Yaralı hastaneye kal · 
Sonu bilinmez bir İ§e girdi. dırılmış, arabacı yakalanmıştır. 
Eski zaman culamlan, ün alo.t- § B 'k 1 

eşı tşta, mrahor caddesin • 
tır, elerlerdi. 

Sizin kendi ıehrinizcle bile ta
nınmıılığınız yok. 

Bellisizlik içinde yürümekten 
hO§lanmam. 

Çok çalıftı, birçok bQ§anlar el
cle etti, Fakat türlü tanınmazlıkton 
kurtulamadı. 

Avrupacla tanımnz doltZ§maiı 
severim. 

Eski Amerika Finanı Bakanı 
tanımaır. olarak lıtanbula geldi. · 

/z;mirin inciri bütün dünyada ün 
almı~tır. 

Bü,üf1r tarihe ün salan Türk yi· 
'ğitliği •• 

• 

de Dursunun idaresindeki araba. 
çeşmede su dolduran Ayıeye çar· 
parak ağırca yaralamıştır. Araba· 
er yakalanmış, Ayşe hastaneye 
kaldırılmıştır. 

BASMA HIRSIZLARI 
Sabıkalı Acem Ali ile arkada§ı 

Mordehay Sultanhamamında E -
minbey hanında manifaturacı 
Bedrosun dükkinınd~n bir top 
basma çalarlaken yaklanmıtlar • 
dır. 

ASKERLiK KAMPLARI 
Üniversite talebesine bu yıl as

keri kamplar mecburi olduğunu 
yazmı§tık. Oniver~it al he.inin 

Toplamak çok olması münasebetile talebe 
Kavramak dört grupa taksim edilmİ§lİr. Bi -
Kapsamak rinci grup tıp fakültesi 1 - 2 in-
Kavram ,. ci aınıflarile edebiyat faliültesi 10 
Kavrayıf haziran ile 27 haziranda gidecek-
Kapsa tir. 
Kapsal Üniversite son sınıflarında ve 
Cam, cuma, ihtiva, iıtimal, iha- talim taburunda olan talebe 15 

ta gibi 01mC111lıcaların karıılıkla- Temmuz ile lO Ağustos arasında, 
rını böyle tek olarak ya.ıııımızın Hukuk, Mülkiye, Di§çİ, Eczacı, 

Yüksek orman ve lktıaat okuHarı aebebi, oamanlıcacla bunların pek 
karııık kullanılmaıınclandır. Bu talebesi l3 temmuzdan 19 ağuıto· 
kelimeleri misallerle ayırJetmek: ıa, Tıp f akülteainin diğer sın.ıfları 
ve bu kelimeleri oımanlıcaclan çe· ve Mühendis okulu talebesi de 12 
virmiyerek yerinde kullanmak ela- ağuıtostan 5 eylule kadar kampa 

çıkacaklardır. ha doğru olur. __ ... ..,
11 

___ _ 

"Bütün iyilikleri nelıincle top- Cereyan= Akım, yürüm, akın. 
lıyart •• .,, ıözüncle toplamak keli· tı, gidi§, hareket 
mesiyle cemetmek, cami kelimele- Cari = Akar, yürüyen, yürür, 
rini lıarıılıyoruz.. geçer. 

".Sözünüzü iyi kavrıyamaclım!,, "Şu aırcula cereyan eden hcidi-
cümluincle kavramak osmanlıca •eler ... ,, aö::ünün karıılığı "Şu ıı· 
ihatc etmek Jıarıılığıdır. rada ge,mekte olan hadi.eler ... ,, 

O halde kavrayıılı adam, iha· dir. 

talı a4am elemektir. "Bu hadiae dün cereyan etti .•• ,, 
Bfr kelimenin kafJTam~ı demek cümluincleki cereyan etti ıözünii 

oamanlıca melhum'u elemektir. geçti veya oldu diye çevirebiliriz. 

Çarıamba günü ak,amı Ferah 
tiyatrosunda Fatih kaza kolu ta -
rafından bir müsamere verilecek· 
tir. Müsamerede Kızılay piyesi 
oynanacak ve hunu bir konıer ta· 
kip edecektir. 

Yumurtacılar neler 
istiyorlar? 

lstanhul yumurtacıları dün 
Türkofiste toplanmışlardır. Bir 
toplantıda, yumurtacıların, yu -
murta ihraç nizamnamesinde is • 

tedikleri değiımeler konuşulmak
tadır. Yumurtacılara tunları iste· 
mektedirler: 

1 - Dıtarı yumurta göndere· 
cek olanların en atağı iki yıl i · 
çerde yumurta işleri yapması. 

2 - Gönderilecek yumurtala
rın taze, konserve ve çıkma ola • 
rak ayrı ayrı gösterilmesi. 

3 - Yumurta kontrolündeki 
bazı ıartların değittirilmeıi. 

4 - Yumurtaları kontrol eden 
heyetin dizilerine bakmak için bir 
komisyon kurulması. 

Afyon ekilecek yer1,.r 
azaltılacak 

Ankarada bulunan uyutturucu 
maddeler inhisarı genel dir~ktör
rü &y Hilmi Sami birkaç gün ka
dar tehrimize gelecektir. 

Geçen yıl afyon rekoltesi 5000 
sandık iken hu yıl ·bu miktar e • 
kim noktası ayrtldığı halde daha 
çok olmuştur. 

Bu durum, afyon inhiıarının 

ahmını güç bir hale sokmaktadır. 
Bu yıl af yon ekim alanı biraz da
ha azalacaktır. 

Kireçburnunda iki vapur 
çarpıştı 

Dün gece Boğaziçinde Kireç
burnunda iki yabancı vapur ara • 
sında bir çarpı§ma o1mu~tur. Ka
radenizden gelen lngiliz bandıra-

lı, Voreda Alkro bir bir gaz •ilebi, 
manevra yaparken gene Karade· 
nizden gelen Fransız bandırah 

Rom vapuru ile ç.arpıumıılardır. 
lki vapur da burunlarından epey
ce yaralanmıılardır. Arattırma, -
lar yapılmaktadır. Vapurlar ke • 

Kapıa'yı ihtiva karıılığı kulla· "Dünya ekonomisinde yenice· 
nı)IOmZ· Kapıamak oımanlıca reyanlar .. ,, sözündeki cereyanla· KARAYA OTURAN VAPUR 
am ve ıamil olmak, ittimal anla· nn ltarıılığı akımlardır. KURTARILAMADI 

nara çekilmişlerdir. 

mınatlır. "Ôzgenlik, bütün yurt· "lılerin giclqini beğenmiyo
'JQ§ları' kapıayan bir haktır.,, Hür· rum .. ,, cümleıincleki gidif'cle cere· 
riyet, bütün yartcltlflara famil bir yan demektir. 

haktır.,, "lılere iyi bir yürüm vermek.,, 

Y eıilköy feneri önünde ıkara -
ya oturan İtalyan bandıralı Pe • 
gasa vapuru çah§malara rağmen 
henüz kurtarıla.mamıthr. "Bu kanunun içine aldığı lıü- aözünde cereyan'ın türkçeai yü· 

ltümler •• ,, clecliğimiule, oamanlıca rüm'clür. Kazaya uğrayan vapurla-
ilttiva ettiği sözünü karfılryoru%. Cereyanı mouvement ka71ılığı • • • • 
Nitekim içindekiler'de muhteuiyat kullanınca hareket kelimeaini alı. rın yerını bulmak ıçın 
"lemektir. rız. Karadeniz Boğazı için hazırla· 

"Kanunun bu mueleye fÜmu- Yürüyen iıler, umuru cariye ele· nan Radyo • Far aletinin yapıl -

sonra g~ne batladr. Bu da dünya trr. Kendisi Antalya limanı 'Şirk 
ekonomı buhranının İzmir Jimant . milrakiplerindendir. 
üzerindeki etgeainden (tesiri) ile· YÜKLEME VE BOŞALTMA 1 
ri geliyordu. Limandan yabancı LERI - Liman yükleme ve bo~nlt 
ülkelere gönderilen ve getirile ~rifesi bir Hazirandan itibaren 
m il ıd k b .. 1 ... I .. " bık edilecektir. Bu tarif eye göre iJ 

a ar aza ı ça u tur u ıı ~r u· ti d ··h· · d" · d . re er c mu ım ın ırmeler yapılmı 
zerın e geçınemez hale gelenler tır. 

kendilerine baıka yerlerde geçim KADIKÖY SU ŞlRKETlNDE 
arıyorlardı. Kadıköy su şirketinin abonelerin 

Fakat dikkate d w b' k dertlerini dinlemediği, baş vurmala 
. . :ger ır .n.o. ta ce"ap verrnedği şikiiJ et edilmekte i 

§Udur kı lzmırde nufua eksılıııne di. Kadıköyliiler bu işi belediye şi 
yalnız buhran sebep olmadı. Buh- ketler korniserHğine biJdirmi~lerd 
rana kar§ı alınmakta olan ekono- lfomiserlik tahkikat yapmaktadır. 
mik tedbirler de tıpkı buhran gibi TEPERAŞI - Tepebaşı belerli. 
İzmiri sarstı: Sözgelimi Uıakta bahçesi, dünden itibaren açılmıştı 
E k' h. d b" k , f b 'k . Bahçede bazı günlerde şehir orke.s 

s ııe ır e ırer §e er a rı ası trıısr çala<.'ak, sinema gösterflect. 
kuruldu, yahut Anadolunun Ak· temsiller ,·erUecektfr. 
deniz limanları ile Karadeniz li KONSERVATUVARDA _ Ista 
manları demiryolu ile bağlandı, bul kon ervatu,·arının imtihanların 
böylelikle buradaki limanlar lz. başlanmıştır. İmtihan Haziranın o 
mirden ayrı olarak canlanmağa be~ine kadar bitirilecek, Haziran s 
başladı ha§ka yerlerdek' b t"" )"; nund:ı da talebeler Borsaya gidi 

' • • 
1 u ur l! konser1er vereceklerdir. 

bayındırlık ı~lerı de eskiden bü- -~~---------...-t 
tün Anadolunun birjdk tecim (ti- Bir öğretmen daha 
caret) limanı olan İzmirin bayın- kaybettik" 
dırlık durumuna dokundu. Çünkü Vela idman J'urdundan: 
fzmirde it darlığı çekenler ba§ka (Vefa) mızın eski, çok değerli rn 
yerlerde gördükleri yeni bayındır · zunlarında.n yıllarca (Maarife) n' 
lık eserlermden faydalanabilmek fa)a hizmet etmiş olan Cümhuriye' 
• • J ld" J .. ı mİ7 r..-• ...... nl.r+n.1': ..,....::..:ı:; ... :: "R.., .. ,. u:.ı-' ı~uı uıa il&A g ıyur cuuı. 

yet ölmüştür. 
Ancak lzmirdeki nüfuı eksili· 

sinin sebeplerini araıtırırken ara· 
da nomal görülemiyecek bir ta· 
kım sıkıcı idare tedbirlerinin dP. 
yer aldığı göıteriliyor ve itte bu 
türlü tedbirlerdir ki bizi üzüyor. 
Vaktile İzmir en itlek bir tecim 
limanıydı, fakat bu it limanının 
bir yanında da Anadolunun biri. 
cik eğlence ıehri vardı. Anadolu
nun içinden biraz vakit, ho~ça va
kit geçirmek istiyenler buraya ge· 
lirdi. İzmir coğrafi durumu bakı
mından gene böyle bir tehir ola
bilir, olması da lazım gelir. Naııl 
ki Avrupa ülkelerinde, bütün bü
yük limanlarda da böyledir. Hal
buki yukarda İfaret ettiiimiz bir 
takım sıkıcı tedbirlerin huna im
kan bırakmadığı esefle söylen
mektedir. 

Bugün saat 9,30 da bütün YefaJı 
ların <.'ena~e.c;indo bulunmak üztt' 
(Sirkeci Araba Tapuru) iske1estnd1 

hazır bulunmaları V etıı borcudur. 

Florya plijı 
Belediye tarafından aatın alı· 

nan Florya plaji bu yıl kiraya Ye' 

rilecek, plajin, belediye yalnıı 
sağlık bakımından kontroliinü ya· 
pacaktır. 

PJij, gelecek yıldan itibareıı 
belediye tarafından itletilecektir• 
Bunun için §İmdiden hazırlıklar• 
ve modern bir plaj için olan ha • 
zırlıklara baılanmııtır. 

1 Bu gece nöbetçi eczaneler 

Samatya<la: Rıdvan, Aksaray· 
da: Şcrf, Karagümrükte: A. Ke • 
mal, Fener<le: Aı-if, Şehzadeba • 
şmda: İbrahim Halil, Cağaloğlu~: 

Sonra Türkiyenin ekonomik da: Abdi, Eıninönündıe: Hüsni! 
kalkınması için alınacak tedbirler Haydar, Beşiktaşta: Süleyman Re' 
arasmda füphesiz İzmir limanının cep, Lalelide: Sıtkr, Küçükpazar · 
ve civarının da özel ( husuai) b!r da: Hüseyin Hüsnü, Galat.ada Do~ 
yeri olacaktır. Yeni bet yıllık e- ruyoida: l\Ierkez, Tünelde: Mat· 
konomik planını hazırlarken bu koviç, İstiklal caddesinde: Kenııı1 

noktayı biraz dikatle incelemek Rebol, Osman beyde: Şark mer • 
gerektir. Çünkü bu yolda alına- kez, Kasınıp~~dG: Merkez, Has· 
cak tedbirlerin bir iki yıl evvele köyde: Halk. 
veya sonraya atılma11 lzmirin ha. 111ıııııııııııı111111J11Sıınaı1111111J111-.•_.lllıllllll.,.._ 

yındırlığı bakımından çok iyi ve. Geçmiş Kurun/ar: 
ya fena sonuçlar verebilir. 

Sözün kısası, Anadolunun göz. 
bebeği lzmirimiz hastadır. On n 
hastalığını · bir gün ?nce pek iyi 

tanımak ve elden geldiği kadar a 
cılarma merhem vunnalc lazımdır 

ASIM US 

27 Mayıs 1s20 
- Evvelce yazdığımız yeçhile ft : 

halU n ihracat işleıi, Maliye neııl , 
reHnde te~kkül edecek bir iktl5'. 
komisyonu tnrafından tcd,·ir 011111' 
caktır. 

'et' An<.'ak muamelatı idariye ve ti 1" 

lü yoldur.,, .özü "kanun bu meae- mektir. ması ve ilk tecrübesi bitmif, ilet --------~~~------------~ı 
riye ve hususiyeler ekmekler ve hll • 
)ici gıdaiyenin azami fiyatları şe~· 
remaneti tarafından tedVir olun•' f1 
tır. Emanet ayni zamanda plya" ,. 
da tetkik edecektir. Binaenaleyh :_. 
zirandan itibaren iaşenin tefld 
hamaST mUlga addolunacaktır. ~ 

leyi kapaamaz.,, yahut "bu meıe- Yürür (yahut) geçer kural'cla yerine konulmuıtur. 
le kanunun kap1amıncla eleği/- kaidei cariye'nin kar§llığı olur. Telsiz mevcelerle, kazaya uğ-
tlir.,, ıeklincle çevrilebilir. Fakat cari kelime3i türkçeye rayan bir vapurun yerini tayin et-

• • • çevrilmek istemez: Mahıcari doğ- meye yarıyan bu aletin son tecrü-
Cereyan etmek = Akmak, ıeç.. 

mek, geçmekte olmak 
ruJan doğruya bu ay demektiT. heleri iyi netice verirse alet ka • 

- ULUS - bul edilecektir. 

Rumeli F enrinide 
telsiz istasyonu 

Rumeli fenerin.de yapılmakta 
olan telsiz iıtuyonu dünden itiba
ren ite başlamqtır. lataıyon ıon 
tistem makineler ile kurulmuıtur. 

- Möeyö Ma.zaryo ÇekM10'1l 
Reisicümhuru intihap edihniftir· ti 
"'Mıwın• 1 1 1117 b::S PIEH... -
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Endülüste Kemal Reis 1 
• / Tefrika No: 115 1 1 Yazan: /ahalı FERDi 1 

~eneraı ~oozaıue. urensesin elini si~arı~. 
~en~isini coK seu~llini söyle~i ! 

''Seni seviyorum güzel 
Maryana!,, 

( tırarak prensesin yanına oturdu: 
- Siz neden evlenmiyorsunuz, 

Maryana? 

DükdöKent 

(Kara rahip) nihayet dediğini 
Ya.pmı§tı. - Siz de mi buna merak etti • • 

Emir Mehmedin rahip Mella 'ya niz? ! Kimseyi sevmiyonım .. Onun 
t l F d

. _1 için ... 
es imi için kral er ınanu, gen.e· T h f , p d · · · 
1 G 1 . . · ı - u a ıey. e erını~ın ma .. 
~ onza veye emır vermıştı. · t•-.:ı b kı ki b" .. d ıye ıırue unca ya tı ı za ıt var. 

O gunlerde (Kürtaba) lılar an B l d b' · · k d" · k 
1 b. h b d K h'b' un ar an ırını en tnıze oca ae en ır a er e ara ra ı ın 

olarak neden seçmiyorsunuz? 
sok itine yaramıştı. _ Zabitle evlenmek istemiyo • 

(Kurtaba) ahali;i Emir Meh • 
lrıcdin kendilerine teslimini isti · 
Yorlardı. 

Rahip, (Kurta:ba) da baı göste
ren bu kalhınmayı hoş görmediği· 
lli krala söylemek f ıraatmı bul -
ınuıtu. 

General Gonzalve o akıa.m pren 
•eıin kötkünden gelir gelmez, E
lrıir Mehmedin kollarını çözecek 
•e kendisini rahip Mella'ya teı • 
1. • 
ıın edecekti. 

Rahip Melli krala Emir Meh -
lrıetten bahsederken: 

- Hiç merak etmeyin, ha§met· 
ır.up ! ~itti - Kurtabahlara 
Emir Mehrnedin birdenbi~ hasta· 
lanrp öldüğünü söyleriz ve cese · 
dini arzu ederlerse kendilerine 
kÖndeririz. 

Kral: 
- Emir Mehme'Cli nasıl öldüre· 

c:eK.in? Onu zorla öldürdüğümüzü 
Anl~a.rmı? 

uıye sorunca, ara raliip kralın 
bu •ualine de !U cevabı vermİ!ti: 

- Onu kum tcu Lcı..ilo clnv,.rpk 

?ldüreceiha, ha§metmaap ! Arap • 
!&r muayene ederlerse, hi~bir da· 
Yak ve iıkence izi bulamıyacak • 
lar! 

* * * 
Rahip Mella, kendi adamlarile 

birlikte Emir Mehmedi almağa gi· 
derken, gmwre.l Gonzalve prense· 
•in kötkünde Maryana ile konu .. 
tuyordu: 

- Dün babamın çadırına git · 
tiğiniz zaman, (Zamora) ya raat· 
l~admıznu? 

- Evet .• Rasti.adım. Kral haz • 
!'etlerinin uykudan kalkmasını 
l>eJdiyordu. 

Prense! genit bir nefeı alarak 
Riilümsedi. · 

General tüphe ve tereddüt için· 
de aordu: 

- Zamora'yı tanıyor musunuz? 
- Küçükken tanımıftım. 
- Pederinizi ziyarete gidece · 

tini nereden biliyonunuz? 
- Bu rece rüyamda gördüm ..• 
General manalı bir bakıtla 

Prensesi süzdü: 
.. - Siz bugünlerde ne,, kadar çok 

t\İ)oa rörüyorıunuz? ! 
cf• - Rüya görmek de kabahat mi· 

tr? Ben gönlünü Allaha bağla • 
"1ıı, temiz yürekli bir kızım. Haz· 
~eti Mesihi bile sık ark görüyorum. 
~'ba Zamora babamla ne konu · 

ıacak ... ? 

1 - Bunu bilmek için Mesihin oğ
\1 °lınalıyım ! 

rum. 
- O halde daha büyük rütbe· 

li kumandanlarla evleniniz! Bazı 
kadınlar yakıııklı delikanlılardan 

ziyade, ıerefli kumandanlarla ev· 
lenmek isterler. Acaba siz de .. 

Maryana, generalin eözünü kes· 
ti: 

- Şerefli ve tanınmıf bir ku • 
mandanla evlenınek istiyenler, 
füphesiz ki çok iyi düıünenler · 
dir. Fakat, ben ... 

General, prensesin elini tuta -
rak: 

- Siz de belki böyle dütünü • 
yorsunuz, değil mi? Dedi - Hay
di, itiraf ediniz! Ve bu mes'ut ku· 
mandanın kim olduğunu bana söy· 
leyiniz ! Biliyonunuz ki, ben dai • 
ma sizin iyiliğinizi iatiyen, sizin 
saadetiniz için çalı,an bir baba 
dostuyum! 

Maryana düşünüyordu. 

r.--1 r.---·-- . ,.. ......... ,n 

çok yumıak davrandığını göri.in • 
ce, aylardanberi içinde, damarla· 
• ... .ı .. •• 1'1 ıuhiJr •••t; :rnoycla.na. '!r' • 

karmak ve genç kıza bütün duy • 
gularını açmak istedi: 

- Güzel Mal'>:aııa ! Ben sizi çok . 
aevıyorum ... 

Prenses derhal abldı: 
- Şüphesiz kızınız gibi.. De • 

ğil mi? 
Gonzalve önüne bakıyordu: 

- Hayır, dedi, hayır Maryana! 
Ben sizi, genç i.tıklarınız, içi ya · 
nık tutkunlarmız gibi seviyorum! 
Benimle evlenmek istem~z miıi • 
niz? 

Maryana bu aözleri dinlerken, 
kulaiın.a inanamıyordu. Gülme -
mek için kendini güç tuttu: 

- Siz çok takacı bir adamsı • 
nız, Gonzalve ! Beni muztarip sa· 
ati erimde net' elendirmekten zevk 
duyarsınız! Bu iyiliklerinizi ölün
ceye kadar unutmıyacaiım. Siz 
bana annemden daha çok teselli 
ve cesaret veriyonumn ! Bana: 
" Kardeılerinizin hiçbirine 
benzemiyen meziyetleriniz var!,, 
diyen 11iz değil misiniz? Siz, be • 
nim evlenmekten nefret ettiğimi, 
otuz yaı1na kadar bekar yafamak 
istediğimi pekala bilininiz ! Beni 
bu gülünç sözlerle, bu neı'e verici 
takalarla evlenmeie teşvik ettiği
ni anlıyorum! Fakat, ben hiç kim· 
se ile evlemniyeceğim, Gonzalve ! 

General Gonzalvenin canı 11 .. 

kılmı§tr.. Söylediği sözleri pren • 
ses ıaka telakki edince, Gonzalve, 
bu bah11i birden kapamak istedi. 

- Pederiniz evlenmenizi çok 
ikisi de susmuıtu. arzu ediyor da .. 

., ~aryana o gün kendisini ziya- Diyerek ayağa kalktı. 
ete 1 

aQ l g~ en Generalin tavrından ve Prenses sordu: 
lCerınden füpheye düımüıtü. - Niçin çabuk gidiyorsunuz? 

le enera lin ni~in geldiği, ne ıöy· Güzel giizel konuıuyorduk. .. 
llı~k istediğ i belli değildi. 1 - Yarın yine gelirim, pren • 

Conzalve ıivri sakalını kırıt · ses ! Yarın sizi yine güldürüriim. 

~ Dük ilö Kent 
Yunan kralının tekrar Yum~' 

nistana geleceği ve fakat tahtın 

İngiliz kralının dördüncü oğlu 
Dük dö Kent' e bırakacağı hakkın
da evvelce bir havadis yazılmıştı. 
Lö Jur gazetesi, lngiltere sara 
yınd~ki an'aneleri ve bilhassa Yu ' 
nanistan ahvalini çok iyi bilen Siı 
Ba-ıil Tomson'dan bu meseleye 
dair fikrini sormuı ve tu cevabı 

almıttır: 

.,_Hayır, bu hayali hikayede 
hiçbir hakikat yoktur. Her §ey . 
den önce 1830 Şubahnda Ruaya 
lngiltere, Fran•a arasında imza 
edilen protolrolün üçüncü madde
aine ,$Öre Yunan tahtı bu üç mem· 
le/ret kral ailelerinden hiçbir pren· 
ıe ıJerilemez. 1862 de bu proto
kole rağmen Yunaniatanda yapı

lan bir plebisit Üe Kraliçe Viktor-
,,,,. .. ,n_;ı.;n.cf ~1- .Ali--~ ı..,.,,,ı ·~ 

çilmi§ti. O zaman lngiltere bunu 
reddetti. 

Diğer taraltan aile an'aneleri
ne olan atulakati dillere deıtan ol
muş bulunan lngiltere Kralı Be
finci Jorjun böyle bir ıeyi kabul 
edeceğine IJe kendi öz yeğeninin 

yerine oğlunu geçireceğine imkan 
tasavvur edilbilir mi?,, 

•tt1•• ....... •ammttt11tt11111mı1111AıııttHIUUttllllJHHUllUIUlfflllll'lwt:um111111ım111tt 

Bugün erken döneceğim. Batımda· 
ki belayı defettikten sonra, ıizin
le her gün uzun uzadıya göriiJü • 
rüz. 

- Baııruzdaki beladan kimi 
kasted İyorsunuz? 

General pelerinini omuzuna a
tarak kapıya doğru yürüdü: 

- Emir Mehmetten. Malum ya, 
Endülüs prensi çoktanberi benim 
evimin bodrumunda yatıyordu. 
Bu gün kral hazretleri onu rahip 
(Melli) ya teslim etmemi emir 
buyurmu§. Zavallı gence ecel e • 
riıti. Benim yapamadığım iti, ra· 
hip (Mellıi) bitirecek. 

Prenses Maryanan.ın birdenbire 
çeneleri tutulmuıtu .. Gonzalvenin 
kolundan çekerek: 

- Biraz daha oturunuz, rica e· 
derim! Beni yalnız bırakmayrn.ız ! 

Diye bağırdı. 
Gonzalve f&§aladı .• 

- Ne oldunuz? Rahatsızlandı · 
nız mı? 

Maryana elini alnına koydu: 
- HayIT .. Şey .. Biraz daha otu· 

nmuz, dedim ya! Bugün içimde 
garip bir korku var .. Beni boğa · 
caklar sanıyorum. Geliniz... Git • 
meyiniz! 

Gonzalve pelerinini çıkardı ... 
Şa,kın !aşkm bakınarak, tekrar1 

kalktığı y~e oturdu. 
- Ne olduiunu, Maryana? Ren

giniz birdenbire balmumu gibi 
sarardı ... 

(Devamı var) 1 
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KURUn'un Romanı : 1 Yazan : A. ismet Ul~kut 

Hacı Yaşar Ağanın ne yüzünü 
gördüm, ne sesini . ~~ttim ! __ _ 

._ufi 

?OLIS MODORLOCONDE 1 
Gn yıl önce bir gün .. 
Doktor Nezir, polis müdürünün 

g j.,terdiği koltuğa otunnuıtu. Du. 
cl:ıklarmda alaycı bir gülümseme, 
aözlerinde ıeytanca bir parlaklık 
vardı. 

Polis müdürü Cemil onu dikkat· 
katle süzdü; ıonra sözlerinin her· 
birini ayrı ayrı düşünüryormuı g!
bi, ağır ağır söylemeğe ba,Iadı: 

- Doktor, bizce anlaşılmasına 
lüzum görülen bazı şeyler için siz
den istifade etmeyi düıünerek te~
rır1aı1:.ı.ı ı l""a. ... , ... ;, ,:.... Du d\::Amı 

lütfen kabul ettiniz, buna teşek
kür eder ve sizi rahatsız ettiğim
den dolayı affınızı dilerim. 

- Estağfurullah, ıize faydalı O· 

laacksam kendimi bahtiyar saya. 
rım; fakat bunu pek de ümit etmi
yorum. Ben, iki yıldanberi, umu
mi hayattan uzak, hastanenin bir 
köşesinde vazifemi yapmağa çalı
§ıyorum. Polisi alakalandıran i~
lerde ne gibi faydam olabilir? 

Doktorun bu sözü, polis müdü -
rüne kartı pek açık bir ihtar gi · 
biydi. 

Hatta müdür Cemili bir iki da
kika dütündürdü bile! Görünütte 
malômatına müracaat tarznıda ne. 
zaketli sözlerin arkasına saklan
mı§ bir istiçvapta bulunmağa pek 
de hakkı yoktu. Yoktu amma, 
1ıastanenni uyandırdığı fÜpheleri 
aydınlatmadan bırakm~k da doğ
ru değildi. Bunun için metanetini 
mu haf aza etmeye çalııtı. 

- Lütfedeceğiniz izahabn bi
ze faydası olacağından eminim, 

doktor. 
- Böyle olursa pek memnun o

lacağım. 

- Müdürü bulunduğunuz has
tanenin kimin tarafından kurul
duğunu söyler misiniz? 

Doktor Nezir, pek manalı b;r 
gülümaemeyle cevap verdi: 

- Bendeniz tarafından .. 

Anf&§ılan poliı müdürü bu ce · 
vabı beklemiyordu. Şatkmlıkla 
doktbrun yüzüne baktı: 

- Y aaa ... Demekki fakir, kim • 
• 

seıiz kadınlarla çocuklan, bet pa-
ra almadan, tedavi etmek İçin bii
yük bir servet feda ediyorsunuz? 

Doktor alaycı bir bakıtla poliı 
müdürünü süzdü ve biraz doğru
larak dedi ki: 

- Hanıi servet? Ben bet para-

sız bir a'damım, liaİtane.den aldt
ğım maaıla geçiniyorum. "Be11 

kurdum,, demekten maksadım o 
değildi; benim planlarım ve neza
retim altında kurulmuıtur, demek 
istedim. 

- Öyleyse parayı kim verdi 
- Hacı Yatar Ağa. 
- O halde bu dediğiniz zat, 

çok hamiyetli, çok zengin olmalı. 
- Çok yüksek bir hamiyeti oJ. 

duğu şüphesizdir; fakat serveti.. 
Bu bilinemez .. 

- Siz kendisiyle görü§ilyorsu-

Doktor, polis müdürünün sözü· 
nü kesti: 

- Kiminle gÖrÜ§Üyorum? 
- Hacı Ya§ar Ağa, dedifiniz 

zatla .. 

- Ne münasebet! 
- Anlamadım. 

- Anlatılmıyacak bir §ey yok. 
Ben Hacı Y aıar Ağanın ne yüzü
nü gördüm, ne sesini iıittim. 

- Peki amma, bu nasıl olur? 
Bu zat sizi hastanenin kurulması
na memur etmedi mi? 

- Etti. 
- İdaresini size vermedi mi? 
-Verdi. 

- Bütün bu itler için görüıüp 
anlatmak lazım değil miydi? 

- Tabii lazımdı; amma Hacı 
Yatar Ağa görüımeden anlaımayı 
daha uygun bulmutaa ben ne di
yebilirim. 

-Ne gibi? 
-Mektupla .• 
- Fakat doktor, t;u nasıl olur? 

O size mektup yazıyor, siz kar,ı
hk veriyorsunuz, böylece anlat· 
mıı oluyorsunuz. Böyle mühim 
bir müeueseyi idarenize veren a · 
dam, bir defa olsun kendiıini glt
termek zahmetini ihtiyar etmeye 
lüzum görmüyor. Bu, bir latife de
ğilıe pek garip! 

Doktor aülümaedi. Garip parıl
tılarla yanan gözleri polis müdü
rünü 11üzüyordu. Düıünceli bir 
löyleyiıle dedi ki: 

- Hakkımz var, bu ıerçekten 
garip! Fakat siz yalnız bu kadarı· 

m biliyorsunuz; halbuki ben, has 
tanenin kuruluıunda ve idare itle· 
rinde ne üzücü vaziyetlerde kal 
dmı, arzumun, ahlaki inanııları
mın aksine ne mecburiyetlerle 
karıılaıtmı ! 

rDevamı oor J. 
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1 ULKEMiZDE 1 
Bartın köylerinde iki 

feci cinayet oldu 
Bir amele 

yapan 
çavuşu karanlıkta şaka 
bir çocuğu öldürdü 

Bartın, 25 (Hususi) - iki gün 
evvel kazamız köylerinde iki ci -
nayet olmuıtur. Birinci cinayet 
ıece ıaat yirmi birde Kazpınar 

köyü civarında itlenmiıtir. 
Ölen 13 yaıında Receptir. Öl

düren ise Mezeci köyünden ame· 

le çavuıu Ramazan Mevliittur. 
Ramazan Mev)ut çalııtığı maden 
ocağına amele bulmak üzere 
Kazpınarı köyüne gitmektedir. 

Ramazan Mevlut bir tarla ke
narından geçerken arkuından 
toprak parçaları atıldığını anla • 
mıf, arka11na dönüp bakmt, ka -
ranlkta bir tey göremeyince f e
na halde korkmuıtur. Ramazan 
seı aada çıkmayınca tabancasını 

çekmit, toprak parçalarının atıl • 
dığı tarafa doğru alet elmiftir. 

Kurtunun çdmıasiyle beraber 
bir çocuğun feryadı ititilmittir. 
Bu aeı üzerine Ramaazn Mevlut 
sesin geldiği tarafa kotmuf, ayak· 
ta duran br çocukla kartılatmış -
tır. Bunun ayakları dibinde de 
bir çocuk ölü olarak yatmakta • 
dır. hin iç yüzü şudur: 

Receple arkada§ı eve gelmi • 
yen sığırları aramak üzere dışarı 

l zmirde yazlık çocuk 
yurt /arı açılıyor 

lzmir, (Hususi) - Geçen yıl 
olduğu gibi bu yıl okul tatillerin
de de ilbayiığın muhtelif yerle · 
rinde yoksul, s:aka ve bakımsız 
çocuklar için Kinderhaymlar (Ço
cuk yı;rtları) açılacaktır. 

Geç.en yıl, dağlarda, orman -
larda, deniz kenarlarında açılan 
bu yurtlar, müsbet neticeler ver · 
mittir. Fakir ailelere mensup o • 
lup bakımaız kalmıt, ııdasını ala
mamıt, hastalanıp çürümeğe nam· 
zet birçok yavrular Kinderhaym. 
larda, muntazam bir progmıala 
bakılmııtır. Ve çocuklar beter, o
nar kilo alarak kurtulmutlardır. 

Bu yurtlarda y:iyecek, içecek, 
yatacak ve aaire ı;bi bütün leva· 
zım, o civardaki köyler tarafın • 
dan hazırlanmaktadır. Fakat 
yurt, tamamen terbiyevi ve ııhhi 
bir programa tabi tutulmakta, 
kaymakam ve doktorların müra -
kabeıi altında bulundurulmakta· 
dır. 

Gıda, kuvvetli ve beıi verici o-

çıkmıılar ve Ramazanın ayak 
seılerini duyunca kendi köylerin
den birisi zannederek şaka yap • 
mak istemişlerdir. Şaka, sonunrfa 
böyle fena netice vermittir. 

İkinci vak'a Hasanlar köyün • 
de olmuştur. Bir düğün münase -
betiyle köylüler rakı içip davul 
çaldırarak eğlenmektedirler. Ge • 
bet oğlu Ali adında bir delikanlı 

iyice sarhot olmut ve davulları 
kendi emrinde çaldırmak istiye • 
rek davulcuları tehdit için taban-

cası elinde olduğu halde ortalığa 
kafa tutmağa i>aılamıştır, 

Rurunlu köyü muhtarı Ali Os
man, ıarho§ delikanlının bir kaza 
çıkaracağını anlayınca tabanca • 
aını elinden almak istemiş; fakat 
Ali, bu sefer tabancasını muhta
ra çevirerek ateşlemiş ve onu ya • 
ralamıştır. 

Ortalık karışırken, öteden 
muhtarın oğlu Memmet gelmiş. 

Babasının vurulduğunu anlayın · 
ca tabancasını çekmiş ve Aliyi 
yere sermiştir. Ali ölmüş; yaralı 
muhtar hastahaneye kaldırılmı§, 

oğlu da tevkif edilmiştir. 

Filyostan Eskipazara 
tren 

Zonguldak demiryolu köprü -
ler.inden Ballıktıık köprüsü tan1İı
edilmiştir. Tren doğrudan doğru
ya Filyostan Eskipazara gitmek · 
tedir. 

1 Haziranda Ballıkmk ile Es
kipazar arasındaki, inşaatı biten 
64 kilometrelik kısmın da kati ka
bulü yapılacaktır. 

Ayni tarihte, Karabük dura • 
ğı civarında yapılması kararlaş -
mıt olan demir fabrikasının da 
temel atma merasimi yapılacağı 

söylenmektedir. 

Pek yakında, Cebeciler ve B.1-
lıkısık duraklarında da birer is -
taıyon binasının yapılmasna baı
lanacaktır. 

larak seçilmektedir. birer gramo
fon bulunmakta, terbiyevi oyun • 
lar verilmektedir. Uyku, yemek, 
günet ve hava alımı ve her teY 
program dairesindedir. 

Bu yıl 825 kadar çocuk alına
bilecektir. 

KURUtl'un edebi tefrlkaaı : 88 

Kendimi toplıyorum. Herke • 
ıe gülünç olanlara ne kadar ıü • 
lerdim. 

- Hayır, hayır diyorum. Bu 
bir gönül davası değil. 

Şöyle bir dütünce.. Evlenmek 
fikri üzerine yani. 

F azd gülüyor: 
- Yani ekzeraiz değil mi? Za

ten hepimiz böyle gönüllü olduk 

?· 
Maide konuıma mevzuunu 

deiittirdi. Nitantqı, Şiıli alemi • 

nin o bayat, çürük dedikoduları • 
nı anlattı. Bunlar arasında taze 
havadisler var. Fakat netiie ola -
rak hepıi bir kökten geldiği ve 
bir yolda yürüdüiü için bence 
bayat. 

Bütün bu süs ve tatafat içinde, 
aile hayatları altında geçen sev -
gi, flört adı verilen bayağı oros • 
puluklar beni öyle sinirlendirdi 
ki, likırdısına bile tahammül e -
demiyorum. 

Kafam ve ruhum gittikçe sık· 

Sıhhat Bakanı anlatıyor 
Frenği, sıtma, 

açılan 
trahom hastalıklarına 
savaş ve sonuçları 

karşı 

Ankara, 26 (A.A.) - Dün Kurul. 
tayda sıhhat ,.e sosyal yardım bütçe
si konuşulurken Muğla S~ylavı ~üs
nü kitapçı bütçenin heyetı umumıye
si hakkında söz alarak Cümhuriyetin 
sıhhate nrdiği önemi ve Sıhhat Ba • 
kanının hayırlı ve verimli çalışmala
rını tebarüz ettirmiş ''e Bakandan ba
zı 5orularda bulunmuştur. 

nu sorular sıtma, frengi ,.e tra • 
hum gibi hastah'klara karşı yapılan 
savaş teşkilatı ile alınan sonuçlara, 
verem pavyonlarına, Ankarada bir 
Tıp fakültesi kurulmaşına, mektep · 
)erdeki diş muayenesine ve memleke· 
tin her tarafında doktor bulundurul
ması işine temas etmekte idi. 

Bunun üzerine Şailık ,.e Sosyal 
Yardım Bakanı doktor Refik ~ay • 
dam kürsüye gelerek Muğla saylavı · 
nm hakkındaki teveccühlerine teşek · 
kür etmis ve üste alınan nzifenin 

~ -
) apılmasının bir borç olduğunu sor-
ledikten sonra sorulara ce,·ap ver · 
mic:;tir. 

• SITMA MÜCADELESİ 
Sıtma ile mücadele)'e 19:?·1 yılında 

ha~lanıp bunun yavaş yavas geni!;'le
tildiğini söyliyen Bakan bugünkü du
nım' hakkında demiştir ki: 

"Bugün, S kazada, _iki milyon 416 
hin kisinin oturduğu bir mmtakada 

"' .. t sıtma mücadelesi yapılmaktadır. ::51 • 
ma mücarlelesi yapılan $aha hu su • 
retle nüfuzumuzun yü:ıdc beşine te
kabiil etmektedir. 

Bu mikıclrlc )apıhrken en ziyade 
nüfusu kcı;if o'ırn ve l•kononı;i;: ba · 
ı~ımdan önemli bulunan yerlt>r göz · 
önüne alınmıştır. Sıtma mücadelesi 
bir defa başlanıp da üç beş sene içe
ı·isinde neticesi ahnacak bir mesele 
değildir. Bu senelerce üzerinde çalı
~;ılacak işlerdendir. 

Ankara mıntakasında sıtma mil • 
cadelesine ~landın dnden itiba • 
rt'n ilk fl(lnodo Mıtrfı>tUiJmiz ::.oo kilo 
kinine mukabil bu miktar yavaş ya -
mş azalmı~ ,.e geçen sene ~O kiloya 
J.adar inmiştir. Bu da ch·aı lcii:vler İ· 

çindir. 
Bakan, mücadele sonuçları hak · 

kında şu rakamları ''ermiştir: 
19:U yılı içinde mücadele mıntaka

sı içinde bulunanlar yekunu 2.186.000, 
muavene edilenler yekunu J.096.990, 
dalaklı olarak tesbit edilenler yeku · 
nu 3.'l:J.000, bunun yüzde nisbeti 17,:i 
dir. Yapılan kan muayeneleri !>70,:)70, 
bundan müsbet netice alınanları 48 
bin. Kan endeksi nisbeti 8,:i. 1929 se · 
nesinde kan endeksi 10,2 iken bu a · 
det 33 de dokuza. 34 de s,:; e inmiş 
ve c:;ıtma mücadelesinin müsbet neta
yici hu suretle bizi se"indirecek bir 
rakama düşmüştür. Son senede sarf· 
olunan. dağıtılan kininin miktarı ise 
:i,:JOO kilodur. 

1'ÜRK1YEDE YÜZDE llU 
FRE~Gl YARDIR 

Doktor Refik Saydam bundan 
sonra, frengi mücadelesine geçerek 
bu mücadeleyi üç kısma ayırmış ve 
bunları bilhassa frengi mücadelc::;i 
teşkilatı yapılan yerlerdeki çalışma · 
Jarı anlatarak şunları söylemiştir: 

latan bir ağ içinde hapsoluyor. 
Ve ben bir zavallı böc~k gibi bu 
altıntelli ağda taliimi bekliyorum. 

Maide ve kocası beni geç vak
te kadar mefgul ettiler. 

Birkaç gün önce yalnız kalma
mak için kaldırım kızlarına va • 
rıncaya kadar kendime arkadat 
arıyordum. Bu yol beni büsbütün 
çileden çıkardı. Kadınlığın düt -
kün tiplerini gördükçe onun a • 
zametini daha çok anlıyorum 

ve utanıyorum. 
Utanıyorum, çünkü onu tanı • 

dıktan sonra (Marya) gibi et ve 
keırikten ibaret fuhu, yatakları • 
na düşmenin ne bayağı bir avun
ma olduğunu anlıyorum. 

Yalnız kalmak korkusu gene 
devam ediyor. 

Fakat artık bana dost olacak, 
bana yol gösterecek, yardım ede. 

'' - Frengi hakkında memlekette 
bazı bazı yanlış fikirler cereyan edi
yor. Frengi memlekette zannolundu· 
ğu kadar değildir. Bakanlığın kurul
duğundanberi, denahnan frengililcr
le beraber bizim memlekette tesbit 
ettiğimiz frengili miktarı 192l senesi 
nihayetine kadar 21:3.716 idi. 

Bunlardan '.!l.:~72 si tedaYi edilmi~. 
37.97.> şi ,·efat ve saire dolayısiyle ay
rılmıştır. 

193:1 senesinde elimizde 1:->4.668 
frengili bulunuyordu. Du miktarı 
memleketin genel nüfusuna kıyas e
decek olur.sak yüzde 0.9 eder. Hirta -
kım bilmediklerimizle kendi~ini hu · 
husi surette tedavi ettirenleri - ki 
bize mahrem surette bildirilmekte . 
dir - ,.e hasta olduklarından kendi
lerinin dahi haberdar olmıyanları 
bir misli olarak tesbit ,.e hunu yuka
rıdaki rakama na,·e edersek yüzde 
1. yu,·arlak hesapla yüzde 2 eder. 

Her halde bu ı·akamı hiç biı' za • 
man ge~mez. Kesafet itihariyle yüz • 
de .).6 Ye 7 olan yerJerde mücadele 
te::;i atı yapmışızdır. 

En-ela Sırns, Yıldızeli, Hafik, 
~arkışla kazaları ve miilhakatında 
9:?6 da Orhaneli ''e Bursanın birkaç 
köyü de dahil olmak üzere oralarda, 
9~ de Ordu ve Fatsada 929 da Çar -
şamha ,.e Düzcede, 9:30 da Çaycuma
da hususi teşkilatla frengi mücade · 
lesine başlanmıştır. 

Mücadele mıntakalarında ~u · 
nan yektinlarla beraber bulunan n
kfınun yüzde nisbeti 4,:;' dir. Bun.un 
haricinde frcngiJi olan yerler yok de
ğildir, manasının ~ıkarılmamasını is
terim. F'aka t buralarda \'ekiılet ida
rei hususiye ''e belediye, en çoğu ,·e
kaletten olmak üzere mücadele tah • 
sisah ile yardım edilmektedir. Nite . 
kim 9:ı.t de 1.)0 kilo Neo salvarsan da
ğıtılmıştır. 

FrPngi mfirıulo1oui on mü9lcül ... u 
cadelelerden biridir. Sıtma gibi bir 
hafta kinin ,·erdikten ve ta,-siyeler i
l<he edildikten sonra kendi kendine 
geçecek nasıaul\. ut:xııuu. Ancak üç 
senelik tedavi neticesinde geçebilir. 

TRAHOM MÜCADELESİ 
Trahom, en eski zamanlardanberi 

Türkiyeııin cenup mıntakalarında 

me,·cut olan bir hastalıktır. 
Bu, büyüklerden ziyade çocukla -

ra musalJat olan ve tedavi edilmezse 
kör eden bir hastalıktır. Bu hastalı -
ğa karşı Vekaletin a~mış oldağu mü
cadele şimdiye kadar, Adanada, Ga . 
ziantepte, .Malatyada. Urfada, Ma -
raşda devam edilmiştir. Buna son za
manda Nezif kasabası ''e ch·arı da il
hak edilmistir. 

füsa bir zamanda bu gü~ müca • 
deleyi yapmak lüzumu olduğundan 
dolayı 241 bin nüfusluk bir saha da
hilinde bugün mücadeleye devam et . 
mektedir. 

Bakan, aranacak olursa memleke
tin her tarafında büyük nL-.bette tra
hom me\'cut olduğunu, bunun harp 1 
neticesinde büyük insan kütlelerinin 
bir taraftan öbür tarafa nakli ile mü
haceretler dolayısiyle yayılmış bu -

cek, insanların arkadaılığını arı -
yorum. 

Vakit geç oldu. 
Maide halimi takdir ediyor. 

Onun fikri bu davanın gene Nilü
ferle tar.ıtmamıza vesile olan ba
ba dostuna, Kaptana açılmak. 

Ona nasıl açılırım. 
Er geç öğrenecek. Fakat ben 

istiyorum ki, hertey olup bittik • 
ten aonra öğrensin. içimde öyle 
bir korku var ki, Kaptana böyle 
bir teklifte bulunsam ilk önce §a
ka ettiğime hükmedecek. Eğer sa
hi olduğuna inanırsa beni üzeri • 
ne en kuvvetli fikirlerimizi ekti • 
ğimiz felsefemize, kadını yemek, 
içmek, otomobil muzik gibi zevk 
ve keyif vaııtası olduğunu isbat 
eden felsefemize döndürmek için 
çalışacak... Kim bilir belki de 
muvaffak olacak! 

lunduğunu söylemiş \'e şunları n 
Ye etmiştir: 

Bu mücadele mıntakası dahili 
<>lycvm muhtelif yerlerde 1:!0 ya 
h trahom hastahaneleri vardır. l 
senesi i~inde müracaat edenlerin 
künu 87 bin, yapılan i~lerin tu 
:.?.0:>9.000 dir. :.?21:> tedavi ' 'e 4318 a 
Jiyat yapılmı~tır. . 

HASTANELER \'E YATAK 
ADEDİ 

Bakan, bundan sonra İstanbul 
Ye diğer yerlcl'de )atak adedinin 
ğ·aıtılması Ye payyonlar yapılm 

hakkındaki soruya ce,·ap ,·ererek 
miştir ki: 

"Memlekette yatak adedi daha 11 
zun seneler arzu ettiğimiz yekflna 
sıl olamıyacaktır. Size bu hususta 
fak bir statistik arzedec:eğim. 

1928 senesinde memlekette muva 
zenei umumiyeye ait 800 yataklı 
hastane, "ilayetlere ait 24:>0 yatak 
4:> hastane, belediyelere ait 6.'J;) ya 
takh 6 hastane, evkafa ait 150 yat 
lı hir hastane, ' 'e ,·ilayetlerle belecl 
.relere ait ıs:; yataklı 22 dispanser 
lstanhulda llaydarpaşada 375 yatak 
lı Tıp fakültesi kliniği olmak üze 
memlekette 77 müessesede 4;;9;; yata 
me\'cuttur. 

1923 den ,930 a kadar yapılan me
sai bu yatak adedini tazyik etti. Me
sela 193-l de Yekalete ait 36 hastane
de 3990 yatak, hususi idarelere ait 70 
hastanede :3:J02 yatak, belediyelere ai& 
20 hastanede 1277 yatak n e\·kafa a· 
it 2.>0 yatak vardır. Bu suretle ade
di 8819 a ~ıkmıştır. 

Bu suretle memlekette 92.3 deJd 
yatağa nazaran bugün 9966 yatalı 
menuttur. 

Bu rakamlar hiç bir zaman arzd• 
muzu H :lrzunuzu tatmin edecek de
ğildir. 

BİR '"ATAKTA lKl HASTA 
lstanbulda mevcut idarei umumi• 

ye, belediye ve evkafa ait hastane ' 
deki yatak adedi 2.~:uı dir. 

Hıttabi mütekasif bir şehir ve bil• 
hassa senelerdenberi alışılmış, bir • 
çok sahilJerimizden hastalar bura)_, 
gider. Bu noktai nazardan bu yatal' 
adedi hiçbir zaman maksadı temin• 
kafi değildir. 

Dünyanın kabul etmiş olduğu va· 
hit nisbetlere nazaran hiç olmazsJ 
1stanbulda şehir i~erisinde oturall 
nüfuzu nazarı itibare alarak bund 
600.000 farzedersek yüzde 2 den 12 
hin, \'İhtyet itibariyle nisbetini al • 
mak lazım gelirse 800 bin nüfuslu şe
hirde yüzde ikiden 16 bin yatağa ihti• 
yaç vardır. 

Bir yatakta iki hasta atması me • 
selesine gelince, lstanbulda me,·cut 
$ıhhi müesse elerin yatak adedi bd 
kadar az olduktan sonra buraya ge
len hastaların ne büyük müşküJii& 
karşısında kalacaklarını siz de tak • 
dir edersiniz. 

Jt'akat bundan bazı çok daha feci· 
leri vardır. Hasekinisa hastane~inİll 
doğum kısmında bir yatakta iki has" 

..,.. (Dctıanıı w cııda ,, cii siitwıda) 

Kaptan benim için tehlikeli " 
dir. Nilüfere onun yolundan ıo " 
kulmağa imkan yok. Onunla a " 
ramızdaki ya§ farkı ancak dütiiO
celerimizin bir yerde toplanıtı İ • 
le kapanıyor. Kaptanla bizi bir • 
lettiren r..okta kadın hakkında1'İ 
fikirlerimiz.. Onunla kadınfll 
dün, bugün ve yarın her zanısl' 
erkek için eğlence olduğunu ko • 
nuşur ve bu fikirde birle,irkell 
ona: 

- Kaptan ne tu, ne bu. IJell 
Nilüferi seviyorum. Eğer baJ1• 
sahiden bir baba dostluğu yaP • 
mak istersen o mağrur kıza, b11 .. 
nu aç ve benimle evlenmesine ~ .. 
lıt ! 

Demek adeta hakaret oloı•• 
mıydı? 



J 

"ilahi 1'.a"clın,, ın en çok muiJallali o1Juğu 'lilmler"clen ".it'nna Kdıin,, filmi, ıim"Ji ıali ve "9özlü 
olarak çevriliyor. T anınmıı Ruı edibi Kont Leon Lolıoyun mqhur eıerinden mevzu alınarak yapılan 
bu filmlerden ıe.,~zinJe Gr~ta Gar bon~n. ef~ ~on Cilliertti. Con Cil bert, hiç muvalfalt olamamqtır. 
Bu ıele~ on~n yenne Frednk Marı geçırılmııtır. Bu Jeiiftirif, umumiyetle pek iıabetli görülüyor. Yu
~ard~ı reı.ım, Gr~t~ ?arbo ~le F reclrik Marıın k~rıı~aıtıkları bir ıahneye aittir. Ve bu, yeni filmin 
ılk renmlerınden bındır. 

' ... <Wy"1 °n!!'E.'2 •l!J ~- l ·~· "J:' "I' "'iJJ!1l... .. • -;-:.--. 1 s . m arıRa noııı'n nım yııaızı o araR oanıea &ffını lııç qıttiıı:::. 1 
Jtti?. Bu güz.el Macar kadını, §Önr etli bir danıöulür. Fakat, danııö• • 
olmakla kalmadı. Son zamanlarda film çevirmeie bCl§ladı. Mari# 1 8 • 
l'tök, lilm yıldızı olarak da çok be yeniliyor. Onda lilm yıldızı ·•uı 

1 
fi 

ltttbiiiyetinin ıeziliıi, ıevinilecek bir keıif olarak anlatılıyor. Film 
hldız.ı olarak ıöhreti, kııa bir ;z;a man içeriıinde Macaristan hudutla
rı,., Qftı. 'Almanyadaki büyük bir film •oıyetai kendiıini -çağı;Jı. 
f(eıımcte, bu alımlı Macar ailberı ni#·4itafit suvarı,, tilmliilie danıe-
i iti göz.önüne getiriliyor. Sinema ıoıyetelerinin en büyükleri arcuın
C:a pek yakında bu yepyeni Macar yıldızını ele geçirmek üzere kartt· 
lt.~lı uğraımalar b"fgÖıtereceği )·o lunda keıenkeı tahminler yürütül
mektedir. Amerikalıların, onu Av rupalıların elinden almaıı gecik
'nİyeceğini yüz.Jeyü:r. iıabetli çıkacak bir tahmin mahiyetinde ıayan-
lar da var. Lilyan Harveyi ıimdi geriye almıı bulunmalarına rağ
men, Almanların o eıki kaptırı§ın acııını çıkarmak için, bu yeni yıl
dızı bir an önce benimıemeği göz. ettikleri,!Ö_Yl:.JJiy_or. YılJız, tabii bu 

Paylaıılamayııtan ıevin~ du~~-or!. -
, . - - ... 

Bilhaııa "Kraliçe 1'.rimn,, • 'lilminileki muvallakiyetıizliğinden 
•orıra bir kat daha göz.den diifen Con Cilbert, ıon zamanlarda boyu-

:Q •eyahat ediyor. V aktile "ilahi Kaduı,, la birlikte oynadığı ".Şeh
& et Ve feytan,, #ilminde ıöhret kazanan Con Cilbert, Duglaı Fer
;""• gibi arhk ıon kozunu oynıyanlar araıında anılıyor. Grela 
cl~rbo ile tekrar birarada oynatıf denemesi de onu kurtaramadı. Şim
Jı •eyahatle avunan Con Cilbert, iıte, bindiği bir vapurun lomboz 
"'el'fi 1 nden bakıyor. Gerçi gülüyorıa da içi kan ağlıyor, diyebiliriz! 

N.E.~ 
M.A. . 'Saçl~ j,litin reniinCle tılağu -.~ylen1nee irim ôlluiu "Jer1ial hi

lınen güzel yıldız Cin Harlov, ·orta 'cla.. Solunda Klark Geybl, ıağında 
V alaı Biyri. Biri kadın, ikiıi er kek bu ür yıldız "Çin denizleri • ;r , ,, 

wmli lilmde birleıtiler. ReJimCie onları ıimJi ,evrilen bu fümin 
iiiiiiıiıiiiiiiiiiiiiiiN; iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bir. Hbnnind e rörüy.Qr.JMnJJZ. 

Yeni yılJızlar· 
dan Cin Parlrer, 
bu yaz için plaj 
moiaıı olarak 

reıimde gördü
ğünüz. fU kıyale

ti bulmuıtur. 
Daha doğrum 

ıeçmiftir, de
mek gerek! Çün

kü bu kıyalet, 

T ahiti adaların· 
da yaııyan yerli 
kadınların giyi-

niıinden bCl§ka 
bir fey değildir. 

Bu ekzotik plaj 
kıya/etinin tık 

olduğunu, hele 
Cin Parkere pek 

yakııtığını da 
bah.e katmak, 

herhalde yerin- · 

dedir! 

'"'! •• 
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AY ite 
Yazan: Ling Pu 

Çin köylülerinden biri, öte be
ri satn almak üzere şehre iniyor
du. & köylü köyün en ucunda • 
ki evinde insanlardan hemen he
men uzak yaşardı. Karl'Sı, kay -
nanası, kızı ve oğlu da, yaşayışta 
ona uyğundular. Köylünün şehre 
inişi, çoeukluğundanberi ilk defa 
oluyordu! 

Köyden hayli uzak olan şehre 
inmeğe 'hazırlanan köyiü, sene -
lerce bir arada yaşadığı karısına 
oradan ibir hediye getirmeği dü • 
§Ünüyordu. \Aca:ba ne getirirse 
makbule :geçerdi? işte bunu iyice 
kestiremediğinden, karıaına &<>r • 
du: 

- Dönüşte sana ne getirmemi 
istersin, benim hoş kokulu çiçe -
v• ? 1 
:gım. 

'Karısı, ellerini göğsü üzerinde 
çaprazlıyarak, §U cevabı verdi: 

- Benim an gibi çalı§kan ko· 
ca.cığım, getirdiğin !hediye, ite ya
rıyacak bir 1ey olsun. Öyle bir şey 
seç ki, o kaç yıldır emekle elde 
ettiğin para, bo§ yere harcanma -
sm! 

- Peki, amma böyle bir bedi· 
ye, nasıl bir hediye olmak gerek
tir?. Onu sen söyle! 

Kadm, derin dütünceye dal -
mndan, ne istediğini .söyledi. :An· 
laşrlan zthninde .tasarlamııtı: 

- Bir tareL: getir. Fil ditinden 
: • <Cı'"' , ... 

hır taraıK. 
" i~ABir ~tarak mı?. Pekai" ! 
Yalnız ben §ehirde bir sürü it gö
receğim. Şuraya, buraya epi yere 
ağrıyacağııaı. Bir sürü ahşveri!le 
zihnim durmasa bile, her halde 
sersemliyeceğim. Bu arada olur, 
ki sana getimıeği vadettiğim he -
diyenin ne olduğunu unuturum. 
Bunun ne olduğunu lhatırlıyabil • 
mem için de bir çare bulmak ge -
rek !. Eğer o çareyi de bulursan, 
hediyen binde bin gelir, benim 
ihoş kokulu çiçeğim ! 

Kadın, gözlerini kapadı. Son
' ra açtı ve kocaaırun kulağına doğ· 

ru eğilip, cilveli bir kımıldanışla 
fısıldadı: 

- Benim tatlı özlü, tatlı sözlü 
arım! Gece vakti göke bak, ne ıs· 
marladığımı ihemen hatırlarsın. 
Sen şehirde iken ayın biçimi be -
nim ısmarladığım şeyin biçimin · 
de görünecek. Aya baktın mı, fil. 
dişi tarak gözlerinin önüne gele
cek! 

- Jşte bu unutmamak için 
bine bin çare, benim hoş kokusu 
peşimden rüzgarla gelecek çiçe -
ğim! 

Köylü~ü; k';i~ı, iyi hesapla -
mrştr. Kocası şehre vardığı zaman 
ay ıgökte !hilal şek1inde görünerek 
fildişinden tarağa benziyccekti. 
Gelgelelim, ki !köylünün şehre va· 
rıfr, umduğu zaman içerisinde ol· 
madr. 

Yol üstü umulmadık bazı en -
geHer çıktı ve varış ıgeçikti. Bu 
gecikmenin Hmarlanan §eyi ha -
tirlayışa tesiri olacak mı idi?. U· 
n.utmamak için, bire ıbir değil de 
bine bin çare bulunduğu halde! 

Köy{ü, şehirdeki bütün işini 
gücünü başarıp köye döneceği sı
rada, kansına hediye olmak üze
re pazardaki bir dükkana girdi. 
Dükkanc1J:a şö,Y.le dedı:, 

TAKViM 

+ 
Pazartesi 
27 Mayıs 

24 SEtoER 

SALI 
2 l\layıs 

2 SEFER 

Yazan: Niyazi Ahmed Okan Tefrika No. -144-

Al'J\IA 1 • Hyasofyanın önün~eki ~ e y k e 1 
Çeviren: H. V. 

- Sefalar getirdin, benim iyi 
huylu kocam! Benim özü de, sö
zü de bal gibi arım! ı 

- Sana tekrar kavutmakla 
sefalara ulaştım, hoş kokusu be -
ni şehirde de yalnız bırakmıyan, 
her nefes ah!ta burnuma değen 
zarif çiçeğim ! 

- Getirdin mi hediyeyi? 

- .Hem en seçmesini!. Al, do-
ya doya bak! Artık gökteki ay e
vimizin içerisine aoku1du, demek· 
tir! 

Kadın, bohçayı açar açmaz a
f alladı. Şaşkın şakm eline aldığı 
aynada bir kadın yüzü görür gör· 
mez, gözleri dolu dolu oldu. Son· 
ra hrçkırarak ağlamağa koyul -
du. 

Meşhur Plütark'm eseri. Dilimize 
çeviren Haydar Rifat. 'l'arih sevenle-
ri, okuyanları candan bağhyan, bu • 
günün tazeliği, canlılığı ile beliren 
eser. 

Dün ve Yarın 'l'ercüme Külliya -
tının 33 üncü kitabını tc~kil eden bu 
eser VAKiT Matbaası tarafından ha· 

admış, satrşa çıkarılmıştrr. 60 kuruşa 
satılıyor. 

lstanbul icrasında tahsilat 
ve tediyat 

lstanbul Müddeiumumiliğinden: 
İstanbul icra muhasibi mesullüğü 

hesap muamelatının yeni seneye dev-
ri dolayısiylc haczi ihtiyati gibi müs
tacel mevat müstesna olmak üzere 
bilcümle tahsilat ve tediyatın Hazi • 
ranm 1 inci, 2 inci, 3 üncü ve 4 üncü 
günleıi yapılmıyacağı ilan olunur. 

Koca, bu hal liarıısı~da ıatkı- -------------
na döndü. Kızının hıç:kırıtmı işi • 
ten anne, koşa kop. yeti,ti. Kızı
nı ko1ları arasına alırken, ayakta 
put gibi duran damadına, tam bir 
kaynana haliyle katÇatıp, hı,ımla 
gözattı. 

- Ne var, kızım, söyle? Sana 
ne yaptı bu herif? 

- Anneciğim, kocam eve baı
ka bir kadın getirdi. Esir paze: -
rından başka bir kadın satın al • 
mış! 

- Ne?. Nerede o kadın?. 

- işte! 
- Kaynana, süılü aynayı alıp 

da bakınca, hiddetini yendi. K! -
zının omuzunu okıiyarak, mırıl -
dandı: 

- Ağlama, kızım, ağlama! 

,.KURUN 
GUndellk Slyast Gazete 

latnnbul Ankara caddcsl, (V AKIT) yurdu 

TELEFON NUMARALARI: 
Yan l&fcrl telefonu: 24379 
idare telefonu : 218'70 

Ttlpat adres!: İstanbul - (KURUN) 

ABONE BEDELLER! 

Posta kutusu No. 46 
Türkiye Ecnebi 

Sencllk 1400 lir. :!700 Kr. 
6 aylık 730 .. 1450 .. 
S Dllılc 400 .. 800 .. 
l Dllık 150 • soo " 

l1Ao Ocretıcrt: 
Tlcıırl lll!.nlarm ll!Uı sayıfalarmda aan • 

tlm1 80 kunl§tan başlar. tik sayı!ada 260 
kunı§:ı kadar çılmr. 

BUyUk, fazla devamlı Ua.D verenlere? 
ald ayn tenzll!t vardır. 

"'.c:;imli ilanların bir satın 10 kuruştuı 
KUçllk UAnlar: 

Dinsin gözyaşların!. Ne de olsa, B1r defa 30, lkl defası r;o, Uç defası 65. 

"Bu eşkalden maada kubbei 
azimin d6rt payei azimlerinin 
tabakai alisi nihayetinde dört kö
şede birer melek sureti vardır. la· 
te~bih biri Cibıil, biri Mikail, biri 
İsrafil, biri Azrail suretleridir ki, 
hala kanatlarım ~c;ade edip du -
rurlar ki kaddü kametleri perübal
lerile ellişer zirad~r. Ta Hazreti 
Risalet vücuda gelince bu f eriş · 
teh suretleıi göbeğinde olan ağ -
zm<fun kelimat ile Cibril sureti o
lacak alaim ve vakayii beyan eder
miş. Mikail sureti canibi garpte 
olup düşman zuhur ve kahtü gala 
olur deyu haber verirmiş ve İsrafil 
sureti canibi şimalde olacak va -
kayiden haber verirmiş ve Azrail 
timsali hühiimdaranın iıtihalini 
haber verirmiş. Hala zikrolunan 
dört sureti mchip rayekandır. 

Kraliçe Sof yanın gömülü oldu
ğu demir sanduka da şöyle anlatıl· 
makta idi: Orta kapısı üzerine 
konulmu~ sandukada kraliçe Sof • 
yanın na~ı gömülüdür. Çok kimse· 
ler sandukaya el sUrmek istemi~ · 
ler fakat birdenbire camide büyük 
bir zelzele olmuş, kimse el sürtne
ğe muvaffak olamamı§tır, 

JÜST1N1YEN SÜTUNU 
kocanın gönlü sendedir. Çünkü dl.lrt defası 76 ve on dctru;: ıoo kuruştur. 1 Ayasofya meydanının ortasın -

Uç aylık UIUı verenlerin bir defası beda· 
senin üstüne aldığı kadın, hem vadrr. Dört satırı geçen fl!nlarm tazıa da kurulmuf olan bu sütun ve hey· 
ihtiyar, hem de ~irkin. Gudubet -s.atı•r•ıa•r•ı •be•' ... k•u•ru•ş111tan_h.,eııı:ıM•p•e•dll-lr•. _ _.: kel, Bizans kurunun en değerli bir 
bir kocakarı! • eseri idi. Bu heykel hakkında bir· 

Bu sütunun uzunluğu da kat'i 
olarak tesbit edilmit değildir. Kırk 
ÜÇ, kırk bir ve otuz bir metre u • 
zunluğunda olduğunu ayrı ayrı ya
zanlar vardır. 

Bu uzunluğu bulmak için bat 
vurulan vesikalardan biri 1450 yı
lında ceza olarak aütun üstünde 

" bırakılan lğnatiyos'un sütundan 
~nmek için kı°ıllandığı iple iç ça -
mafırlandır. lğnatiyus, sütunun 
üstüne konduğu vakit hir ip bul • 
muş, çamaşırlarım da İpe ekliye .. 
rek sütundan inmİf, i~te bu İp ve 
çamafırlarının uzunluğundan sü .. 
tunun kırk üç metre yüksekliğinde 
olduğu oranlanmı§ . 

Bu sütunda daha önce Kostan· 
tinin annesi Helena'nın heykeli 
bulunuyordu. İmparator T eodoı, 
tahta geçince, Helena heykelinin 
yerine kurşun-:lan bir gövde üze · 
rine kendi heykelini kur " 
durmuştu. S o n r a Jüstini .. 
yen de Teodos'un heykelini yık -
tırmış, kurşun krnrmları ile su yol· 
lan yaptırmış, heyhelin gümüşünü 
de, kendisinin at üzerindeki hey • 
kelini yaptırmak için kullanmııtı. 

Teodos, kendi heykelini yaptır· 
dığı vakit Ayairini (askeri müze" . 
de) de de imparatoriçe Evdolui • 
ya'nın bir heykelini yaptırm~tı· 
Jüstin.iyen bu heykelin yerine de 
kendi karısı Teodora'mn heykeli· 
ni koydurdu. 

Bu heykeller uzun kuronlar 
muhafaza edildi. 1650 yılında Ja .. 
tanbula seyahat eden Spon heyke• 
lin kabartma resimlerini çıknırna1' 
istediğini, fakat Türklerin hun• 
kızacaklarını düşünerek vazgeçti• 
ğini yazmaktadır. 1453 mayısınıJ1 
otuzuncu günü Bizan.sın son impa· 
ratoru Kostantin Dragozes'in ke" 
sik bafmın heykelin ayak ucunda 
halka gfü;terildiğini yazan tarihçi" 
ler vardrr. 

Sütundan iki parçanın "~tin." 
dıkapı,, nın üzerine çerçeve yerı· 
ne kullanılmış olduğu kaydedil -
mektedir. 

(Devamı var) 

Avukat 
lrlan Emin Köıcmihaloğlcı, Sir: 

k . • k J 1tc-• keCI ecı ıstcuyonu arfısın a ,.,ır 

Palas,, hanında !i - 6 num:ıralartl 
tCZ§.ınmııtır. 



Erl<ek kılığında gezen 
küçük Bayan döğüldü! 

ı~'"'"tt;'~ Dün ve 
~(~4~\ 

Yarın 
Melekzat isminde erkek elbiaesf 

liyen bir kız1a Bayan Remziye ara · 
lllldaJd bir tehdit dava11nın tiçilncti 
eeza mahkemesinde ıtzll olarak ıö . 
rilltlQtinü enelee JUlllıttlk. Bilin · j 
..,, sibl, Bayan Remsfye, Bayan 
&lelekzat tarafından ölilmle tehdit e
clildijini iddia ederek bir dava aç · 
lltıftı. 

Öfrendltlmize söre, dün Melek -
ıat zabdaya mlraeaat etmft, Bayan 
leaıziyenin keaüdni dlldutlntl id
dia etmiftir. 

Polis istihbaratının verdiii rapor 
IÖJledir: 

.,Pangaltula Balıkhane caddaln • 
de oturan Melekzat, Yenilokakta Şe
lfk apartımanıntla oturan lümzige 
tarafından dôtJIUdülinll iddia dmif· 
tir.,. 

Hükumetle basın 
• • • •• 
ışını goren 

Neşriyatı Yaptıtmırz tahkikata gire, Bayan 
Melekzat, dün polise şikayet ettik -
ten sonra başındaki yaralan bağla -
mq, tekrar gezmete çıkmıştır. Erkek • 3üncü • 
kılıfında gezen bu ıenç bayan, bir cYerı· tamamlandı 
akşam pzetesinde çıkan sözlerin A.Jj 
kendisine ait olmackğını, gazete aley-
hine dava açaeafmı etrafmdakilere ~Abone Şartları: 1-
söylemıkte lmff ! 

Dfter taraftan Bayan Remziye de Birinci &eri 10 kitap· 
gazetede çıkan yazılan Melekzadın 288 aı p .. ln ve her a, 
siyledltfne kani olduğu için döğdü · 100 kuru' olmak Uzere 
fünU itiraf etmiş! 838 kuru,tvr 

Melezadm Pk'-1 üzerine hadise ı•------Sal-0·~...;..---·•I polise intikal etmff olduğundan her 
ikisinin fadelerl almauıtır. Yakında A. Dode - Haydar Rifat 100 Kş. 
bu davanın da mahkemeye geçeceği Aile Çemberi 
şüphesizdir. A. M. - J. H. Alişan 100 Kr. 

arasında bağlantı 
bir organ 

Ticaret, Banlıa, Borso 
Muhlis Etem 75 Kr. 

Oeulet ue ihtilôl 
Lenin - H. Rifat 75 Kr. 

So.yalizm 
( Btlf taralı 1 lnclde) ne) direktör, yazıcı, mütercim ve K. Kautsky - S. Zekeriya 7:> Kr. 

tek bir organın yaradılmumı o· aytarlan kurumu vücuda getire • J. Raain Külliyat ı 
""1lamrttır. ceklerdir. A. Reşit - H. Nazım 75 Kr. 

Kültür komiıyonu, ltaanbulda Bunlann dııında tekniıiyenler, lıçi ıınılı ihfilôli 
aalaın olarak ıörülen ıayfa yarı • ıazete ve ajana idarecileri, Len in - H. Rifat 60 Kr. 
1111111 6nüne ıeçilmeıine ve gün· mürettipler, kliteciler, ma • •----R-u_h_i laa_y_a_t.ta·-,-cifuu--,---11ı 
delik ıazetelerin bir aayıfuının kineciler, mecmuacdar ve mec • Dr. Yung _ Dr. Hayrullah 60 Kr. 
lıt.880 aantimetre murabbamdan mua yazıcıları, tabiler, matbaacı-
~k olmamuma lüsum pteril • lar, bayiler. Baılarmda birer tem· IJahana tloiru 
lllittir. Türk ıazeteciliiinde bli • ıil komitesi bulunan kollar halin- ___ r_._ı.o_t_i_-_ı._H_._A_li_şa_n_l_oo_K_r_. _ 
leden ziyade kantiteye mevki ve· de toplanacaklar ve Kurumun go- J. NtUin Külli)ah 11 
rihnekte bulunmaıı komisyonun netil kurulunda münaıip bir te • ı•·-...~--"-·-N_Az_ım_7_5 _K_r_. ----1ıı 
-nıca ıözönünc:le tuttuiu bir nok- kilde temıil olunacaklardır. ikinci &eri 10 kitap 
ı- olmuıtur. Komiıyon buna kar- lıtanbul Matbuat Cemiyeti ye- ı 20 ı U petın ve her a, 
tı ıenel direktörlükçe teklif edi • ni kurum içinde reorıanize edile- 100 kurut olmak Uzere 
len aekiz maddeyi kabul etmittir. cek kurumun lıtanbul tubeıi ola- &S04 kuruıtur 
ltunlar: inkılap ve memleket da· rak çalıpcaktır. •-----G-o_ri_o_B_a_ba-----• 
talarınm halka daha iyi ve canlı Gazetecilijin devrim yolunda· Balzak - H. Rifat 100 Kr. 

rak verilmesi, memleketin ve ki hizmetlerini kuvvetlendirmek •----D-el-il-. ,-.fi-.n-P·11·-.,,-ol-o_j_İll-.--·• -ı~~ yakından bilinerek takip için bilıilerini artırma ödevi ile Dr. B. Hard _ Dr. lzuttin 50 Kr. 
•dihn-i caaitlj .,.ı.·mcri· mj •• Liağ. •••••ec:jl.ri9 iki pjh.,,.t .ü.c 
~ ahenıinin ve manevi inıica- ıene içinde bulundukları yerlerde ilkbahar Selleri 
nımın özel bir tarzda temin edil- yoklanarak kendilerine diploma Türgenyef - S. Z. Süreyya 75 Kr. 
11ıeai, dotru Ye ciddinin aamui • verilmeıi faydalı görülmüttür. En•erelı diijiimii 

Yon ve llübatiliie feda edilme· Komiıyon kurum proıramını F. l\loryak - P. Sefa 60 Kr. 
llleai, cihan meseleleri Ye babuaua yapacak kurula üye ıeçim1erini •---,-.-R-an-·n_K_ül-. l-iya_h_ll __ _ 
lcolDfu memleketler hakkında en C. H. P. nin temıil olunmaaını ve H. Nazım 7:> Kr. 
doiru ve en faydalı tarzda hal· hüldimetle itbirliği yapılarak •----Sam--i,_m_i_aaad __ el ____ _. 

lcın aydmlablmuı, memleket kü • proıramınrn meydana konmasını T ı to t H Ali 50 K 
tiipaneıine ıerek tefrikalar ve ıe· dilemektedir. 

0 8 
Y - • şan r. 

l.ıaldtilı 

1 - KURUN rt MAYIS t• 
Bir borç 1 1935 bütçesi 

1 

Yurtta,ıar Kızılaya onaylandı 
üye olunuz \ ~ <Btlf tara1ı ı incide) 

Memleketimizde iyilik müessesele· ' Brıitlay lıoruma uer6"i luıJt. 
ri altında başlı başına bir sosyal yar lnndalıi madde lıomqulıırlum 
dım evi ve sevgi ocatı olan Hillliah· • Bay Relilı ince: 
mer Cemiyeti, yurttaflanmızm hafla· : "-Bu yardımın ilmi ve zı. 
rına gelen herhanıt bir fellket karşı· 1 1r~--.ı bo _, 
şında yardım elini uzatan Türk er · 1 rai, i "-i '""ara, muhacir 
deminin örneğidir. : ialrGmna taMiai lüzumlu olar ... 

Nerede bir yanğın, bir yer sarsın· 1 Dedi ve '°lr milıtannın bui· 
tısı, bir su baskını, bir dağ yürümesi day alım itine aynlmaını İde. 
olsa oraya çarçabuk koşup gönülleri di. Finana Bakam, 6 milyon o
sevindiren Hillllahmerdir. lan bu gelirin 3 buçuk milyona· 

Bir yerde kuraklık, açlık, bulaşık nan yalnız bu ife tah.Q edileli· 
hastalık, yemeksiz okula çocuklan ğini aöyletli. 
ve ince hastalıklar mı var, Hilaliah · 1 
meri orada bütün bu acılan dindir . G~en toplantıda, taJil edil-
meye, hastalıkları iyi etmeğe, açları melı iisae hiitçe encümenine •i
doyurmağa ve yoksullan koramata ' Jen iatiltlôlr uergüi lıananunun ' 
hazır butunanaz. 1 mavolJıat ilıinci maJduintle, 

Savat mralannda yaralarımızı · encümen, vilayet merkezleriyle 
saran, hasta evleri açan Hilaliallmer· •iınriilı tetlıil&h bulunan yerler-

dir.Hililiahmer Cemiyeti Cümhuriye- de demircililı, balrrr mamulatı 
timizin kurulduğu 29 llkteşrin 1923 

1 
ficaretiyle afratan itlaalatçılar, 

den 16 Nisan 193S e kadar yakanda· toptancılar ue perakenJecileri.., 
' 

ki işler için 3 milyon 717 bin 186 lira beyanname uermelerini lıalnıl 
yardım yapmıştır. J etmif, elinde 10 tona lıaJar itam 

Bütün bu yardımlar, gözbebeği · ı Jemir, 2 tona lıadar balar ue 
miz olan cumhuriyet hükumetimizin hardan balandaranlann beyan
Hilaliahmere vermiş olduğu bir ta · I 
kım gelir kaynaklan ile Aksoy ulu . 1 name uermelıten dtiana etmqti. 
sumuzun bu cemiyete (ÜYE) olarak j Mad4enin müalrereainde Bay 
elinden gelen yardımda bulunmak lamail Sabuncu, "encümen, uer
yolu ile yaptıtı suntalar ve özel ida· giyi uilôyet merkezlerindeki pe
relerle belediyelerin nrdiii paralar· ' ralıenJecilere de t-mil etmif. 
la yapılmıştır. 1 ._ 

Hilaliahmerin biriktirdifi geliri, ' Ben, uerpin yolna toptancıla
bir parasını bile boşa ffidermlyerek, • ra ue ithalatçılara harını telılil 
son derecede tutumlu bulunarak. ite eJiyoram.,, tletli ue teltlili Olltl7• 
dökmesi, kıvançla görülmektedir. lantlı. MaJde yenülen eneime-

HilAliahmerin son on iki yıl için. ne ııitti. 
de yaptığı temel işlerinden bir kaçı· 

1 
.. ______ .... __ ... _ _. 

nı burada sayalım. 
1 - lsClnbulda hastabakıcı kız 

kardeılcr okuluı kurmak. 
2 - Eskişehirdeki Hililiahmer 

ambannın, gerek savaş ve gerek ba • 
rış sıralarında aranacak yalarlı 

nc.,nelerle doldurmak. 
3 - Afyonkarahiaar ma•ea.11711 - - _. .. -- ... 

"I ~·· ., -- -

den üstün kuraklar yapmak, 
4 - lstanbuldaki Hilaliahmer ka· 

dın iş "inin yurdumuzun en ince bir 
İ§ evi biçimine ko) mak ve yoksul 
Tilrk kadınlannı güzel iş ustası ya • 
parak kendi ellerinin emeli ile geçin· 
melerine yol açmak. 

5 - Anupadaki Gençlik Salibi • 
ahmerleri kurumları gibi okulalan • 
mızda Gençlik Hihiliahmeri kurmak. 

Çekoslovak Dışbakanı 
Moakova, 28 (A.A.) - Almaa 

iıtibbarat bürosundan: 
Çekoılovakya Dıtbakanı Bay 

Benesin ziyareti ancak üç gün ıü
recektir. Bay Benea, S.y Lityi • 
~av M.sdolPf _... - ·-

taraflanndan kabul edilecektir. 
Bay Beneae SoYJetler birliğinin 

Pariı ve orta elçiıi Bay Alekaan
drovaki ile SoY}'et atetemllitari 
Bay Jemeljandof refakat edecek· 
tir. Bay Benesin Bay Stali~ tara
fmdan kabulü haklmıda hiçbir k .. 
rar verilmemittir. 

reJc hikayelerle hizmet edilmeai, 
h.ık ve ıençlik üzerine menfi te . Dışarıya meyve konser- Andreles - Dr. s. Nuri 30 Kr. 1 6 - Ankarada Hilaliahmer cemi · Son söylevler ve lngiliz 
•İrler wapacak w•••lara wer -eril· • • • •• d k . . ---~·--,,-d •• iıfu-. -•• -re_nl_e-,·---ı yetinin, ününe yakışır bir genel özeği nazeteleri 

ı ı- ı ,, veSI gon erme JÇID yapısı yapmak ve bu binanın çerçe • 6 
an- - -ı·, ff. ve dıt uw•••da de-le • Y 1 . . d H. G. M. - J. F. Rasim 60 Kr. . L d 28 (A A ) & •-~ •7 ,- ,, &f meyve erımız •--rıya vesınde düzeltti~i O'•nfcı, güzel, -"n-· on ra, . . - "1Dl&D 
ti• -e ul·-un ---~aatı"nm· ...1-ı·ma s- llı"m ••e F-'-~e 6 

.,.. ~ .... -y 
.. ,, - 111C1U ua ıönderilememektedir. Türkofiı ., C1H7 1i parkı büyük ,küçük, kadın, erkek iatihbarat büro.undan: 

IÖZÖnünde tutulmuıdll'. bu durum kartııında, meyve kon- M. Şilk - H. Ziya 30 Kr. herkesin gezip eğlenmesine bırakmak Pazar puteleri Bay Hitler ile 
komisyon üçüncü bir maele senesi ıöndermek inkinlarmı Cemiyetin Anlla" gibi iyilik ve sevgi işleri yapmııtır. Bay Baldvinin aöyleYleri hakkın· 

olarak ıazete, derse ye kitapların arqtumaktadlJ'. F. Engels - Muhittin 100 Kr. Çok bUyUk iyiliklerden birazını bu· da tefıiratla doludur. Gazetelere 
len ııı·-------------1 rada ya_.alda yurdumuzun ıtefkat 

İf ölçüde yayılma11 için konut- Ofiı bu huauata bir rapor ha • Uçüncü &eri 10 kitap . ve insanlık duygularından doğarak ıöre, bu nutuklar aranıluaal ilsi· 
llaıat Ye yayım itlerinin hük6met • zırlamaktadır. bundan 58 yıl önce kurulmuş olan Hi· ler üzerinde bir anlqma İmllll• 

Çe en uypn ıörülecek tekiller 182 •I pe,ın ve her ay lillahmerin ne yapmakta olduğunu ı nını çopltmıtbr. Obaener ıa•e-
....._ .. d-let elı'wle ...::..::.::•up·· ı"I-- r"l-~ al}akiı bı·r lal} 100 kurut olmak Uzere tta 1 h b 1 t l B ;ı-- w• ı 7....-v1oua ~- C.l'r 53'Z kuruftur yur ş ara a r a m1t o ayoruz. u teai diyor ki: 

aitürillmesini faydalı bulmut ve. Bartın - Aidacı köyünün ı•·-----~-~~~---m ülkü ile çalışan, banşta ve savaşta Yeni bir devrenin açılmuı İ· 
L.tıl .--etm• bu dileiı· h!~1..A-ete bı"I· Yeni ilmi zihniyet üzerine aldığı büyük işleri başarma . • bü. .. • ~• la d B 
~ U1U1111 Gaffar mahalleıinden Sarı Veı·ı "ID tun ı-!!lln_r var D' '-'1 
111:~"11 -ın· 

1
• ıenel •---•tawdan ,·. • Bacherlard - H. Ziya 75 Kr. ia uğraşan HilAliahmere bugün sev· T • 7 . .. · . 

-rtllll- AUl"UI , oilu Alinin kıaraiı 3 ayaklı bir------~-------.. gili yurttaşlarımızın 5 kurmıJa (O. BaldYJD, BaJ Hıtlenn aoylevınde 
teı.a-e kar•• -erm:.tır• • d A ald d Hülıii.mdar millet -y f ...ı-•- ı..--·bn h 

-J .,.. " ~ tay ojurmllfhır. Y arın ani· YE) olmak suretiyle arka olmaları ayaau-Ye _.., cı ne vana ep. 
~ü.aıetlek kamia1onu aa· kisi önde, biri arkuındadır. Yav- Rusel - G. Kemali ŞO Kr. yurt borcudur. · ıine tam bir pYen ıöatermiıtir. 
~ toplantwndan maada 61 - ru aaidll'. Komünizm Bay Bitlerin söylevindeki a • 
-.caeıı 10nra da bir toplanb yapa-j-;;:;;:;;;;:;;;;:::;;::;;;;;:;;;:;;;:;;=;-- Lenin - Stalin - Buharin Romanyanın Ankara maç, aebepleri t•m•men anlama-
hL 1 1 H. Rifat.. 50 Kr. -;.,...,.. aaat 20,30 a kadar çallfllllf, TOPLAN flLAR orta elçisi dan önce eöylevi birkaç defa ok11· 
•Grk yazıcılarının, bir Buın Ku- · Günün ilıtuadi İf/m Bükreı, 26 (A.A.) _Roman- mak ve ihtimamla incelemek li· 
~ batlanmaamı -e bu wenı· lıtanbul T1'0lllDGll Şirketi ltÇUeri 1 Prof. Dr. s. Nuri 80 Kr. d D- H"tl • d. uzun 
,...,._ -- " 

1 Tnanüt ve Tedn Cemiyetinden: .-------~~---- yanın Ankara orta elçiıi B. Filot- zım ır. uay 1 er fllD 1 

un &le•ini yapabilecek Cemiyetin 20 - 5 - 935 tarihine 1 Cümlmriyetler ti, dün aktam Ankaraya ıitmittir. bir ıelectrk için barıtm muhafua· 
~la cilıaztandmlmaunı zo - ru•lıyan Per-mbe •UnU ak-mı sa . Ksonefon - H. Rifat 50 Kr. K d. . d kta T ki ıma olan IÜYeni tekrar teaia e~ !'-1 • - • ~ - -----------•ı en ııı ura ür ·yenin Bük-
L_-_olarak içine alacak ve mer • at yirmide konırelli yapılacağından Tercümenin rolü ret elçiıi 8. Tanriöver ile dıtan mittir. 
~ Aakarada olmak Ye lbmı nizamname madbl yazılı azanın Be • H. Ziya Ülken 100 Kr. 
terlercte ıubeleri açılmak üzere §iktaş şubesi 1alo11unda hazır bulun· itleri balcanhiı İtyarlan aiurla-
'ttirJı Buın Kunaunun karulma· malan tıebUI olanur. Deiİfİfler mıılardll'. Ayni trenle clıtan it-

"JANDARMA., MUHARiP 
SINIF SA YILIYOR ..._ Ovid - S. Z. AKTAY 75 Kr. leri bakanlıiı ekonomi tube.i te-

ıereldiiine karar Yermittir. Dr. Hafız Cemal Laolıon fi B. Chriıtu' da Ankaraya gitmiı- Ankara, 26 (KWUll) - Deii • 
la kurumun ödeYleri ertekin DMili,. lfiiteJaaa,.. Lessing _ s. Kemal 30 tir. tiklik yapılacaimı enelce bildir• 

~f •e disiplinini korumak, deY· Cumadan batka aünlerde aaaı Kapitalgmin BalPı.nı Onümüzdeki aalı günü bqba • dilim orclu .-y1ar kanununda 
eıtek memuplan Ye baun (2,1dan8) ya kadar latarabul Di· G Pi A H Ba 50 K kan B. Tatareakonun L--kanlı~ jandarma da muharip ıımf aayd • .... . rov - • • şar r. U99 ,. • 

..:::~•aeleri arumda bailantı yanyolundaki (118) numaralı bu· •----5-A-L~A---ll~""'B..,O~---, altında Ye lçiıleri Bakanı, Tarım mıfbr. 
-..._ OJD&JDak olacaktll'. -'kabinesinde hutalann1 kabut G. F. _ ı. H. Al' ... n 125 Kr. f bakanı ve Türkiye elçiai 8. Suphi ------------

L._ • eder "9- T , DIŞ DOKTORU .....,.......dan aytarlara ka- • 1 Müracaat eri _ V AKIT aıırıöver in ittirakiyle bir konfe-
h-. Ye tercüme iflerincle ça • Muayenehane Ye ev t~lefonv Y • ı ram olacak ve bu konferamta tlbeyt Salt 

~ _.;_, ıazete raaamları, fotoi-ı 22398, yazlık telefonu Kandilli MatbaaıılSTA>;:;:;~ caddell I Dobrice muh~retini kola~lattır· Fatih Karaaümrük tramT&J 
, muaabbihler, aja111 ıe • 38, Beylerbeyi 48. 1 mak meaeleaı ıncelenecektir. daralı, No. 4 



- 10 - KURUN 'J:'/ MAYIS 1935 

Musolini' nin Parlamentodaki Söylevi Yunanislanda kral·'ıı·t. Levazım Amirll§I Satı 
Jık dirilmemeli ! Alma Komisyonu uanıarı 

_.- (Bcı§tarafı Birincide) { üzere diğer bir konferansm top -ı mesele olmadığı gibi 1935 ikinci Tol'V"u at.• mektebinde me 
~ (B"'§tarafl Birincide) ~ ""-s 

'nvanca deier sayılabilecek olan lanmağa çağırdması karar altına kanununda ortaya çıkmıf bir me- 63 Wem köhne eıyamn pazarl 
'>u anlatmalar, savattan evvelki,, alındı. Bu konferans, önce bi ·J sele de değildir. Bu mesele, za- - Şu dakikaya kadar muhalif lerma iatekli çıkmadığından te 
münasebetler sayfasını kaapmıt - !itildiği (ilan edildiği) gibi hazi - manı geldiğinde ortaya çıkarıla- partileri ıeçime İ§tirak edip et • rar pazarlığı 28 Mayıs 935 
ır. ltalya ile Fransa, iki memle • ranın ilk günlerinde toplamaya cak olan belgelerden de anlatılı- miyeceklerine dair bir karar ver· günü saat 14 de yapılacaktır. T 

ket arasında etkin bir çah,ma be. imkan yoktur. Şunu da aöyleyim cağına göre 1925 yılında ortaya memittir. min bedeli 30 liradır. Eıyalar me 
raberliği yapmaya muvaffak ol • ki tezelden hazırlıklar yapılmazsa çıkmı§tır. O zamandanberi bu Temenni ederiz ki, hüku • tep ambarmda görülebilir. lst 
mujlardır. bu konferan11 toplamağa hiç de meseleyi incelemeğe baıladun. Üç met muhalif partilerinin .seçime lilert 4 b~uk lira son teminatl 

Şimdi bu anlaJmaların neden imkan olmıyacaktır. yıl sonra siyasal bir andlaımanın itlirakini kolaylqtıram. HükU • le belli saatte Tophanede sat 
dolayı savaıın bitmeıinden 17 ıe- ltalyanlarla Avusturyalılar ve ilkel cihazı içinde yaıayan ve fa- met bunun için iıyan münaıebe • ma komisyonuna gelmeleri.(2913 
ne sonra yaptlabilmit olduğu ao- Macarlar arasında Venedikte ya • kat büyük ilerleme ihtimalleri va- tiyle almıt olduğu takyit tedbir - 11- :,. • 

rulabilir. pılan görütmeler bu amaca erit • ·deden bu geniı arazide muslihane lerini .kaldırmalıdır. Piyade ve Atq Okulu içi 
Ben buna ıu ıuretle cevap ve- mek vargısiyle tertip edilmit ve bu bir ıurtte genitlememizi kolay- - Rejim meselesi hakkındaki 40,000 kilo koyun ve 30,000 kil 

sığır etinin 15 Haziran 935 cuma 
lesi günü saat 15,30 da kapa1 
zarfla ekailtmeai yapılacakt11' 

Tahmin bedeli 21,700 liradır 
Şartnameaini göreceklerin her ·· 
öğleden evvel ve ekailtmeai iç' 
belli günde saat 14,30 a kada 
1627 buçuk lira ilk teminat melı' 
tup veya makbuzlarile teklif mek• 
tuplarını Tophanede satmalma kO" 
miayonuna vermeleri. (2878) 

ririm: Bu hale sebept bahse konu amaçlara hizmet etmittir. lattıracak gibi göründü. Yapılan düşünceniz nedir 
olan asığlardaki çapraııklık ve Şunu da so"'ylemek 1··terı'm·. A- andla•manın hiçbir kıymeti kal -.. :s - Biz muhalifler o kanaatte-
Franıanın faıist rejimin durluğu- vusturya ile Macarı··tanın 1··tedı'k· madı, yalnız Habe,iıtanın 1934 

.. 0 yiz kit rejim meıeleıi bundan 11 
nu beklemi§ olmasıdır. )eri, Tuna konferansının elde et- ilk kanunundaki saldırımından sene evvel halledilmit ve bu hu -

Objektif davranmak ödevi ba· mek tasavvurunda oldugv·.t amaçhl- sonra sıkı ııkıya yapı§mıf olduğu susta reyiimma da bat vurul -
na ıunu da söylem:-k yükümünü ra engel olacak durumda degvil • beıinci madde ayra (müıtesna) muştur. 
veriyor ki bütün bu hayaller ke- d. Ha\.etistan, 1929 danberi ordusu-
ain olarak ortadan kalkmııtır. Şu- ır. nu yeni ba•tan tevilemeye (tensik Bugünkü hükumet partiıi de 

Almanyaya gelince bu konfe • s • 
nu da önemle kaydetmek isterim etmeğe) ba"ladıt Avrupalı ögvret- reJimi evvelden tanımıştır. Bina· 

ransın toplanmaaına ait hazırlık - :ı ı h 
ki iki ulus arasındaki hava birkaç menler ve subaylar getirtti. 1930 ena ey rejim meseleainin tekrar lardan Berlin hükumetine devam- k ı 
zamandanberi son derece yeg""re • tarihindenheri Avrupa fabrikal:ı- urca anması zarardan baıka biı:· 

lı aurette bilge verdik. 
mittir (salah bulmuttur) ve hu rı Habe,iıtana geni§ öl~üde savl\Ş §ey veremez. 

Bitlerin T eklilleri Ve C havanın yeniden bozulmamasını Muıolini kereçleri vermeğe batladılar. - ümhuıiyet rejimi tehlike- Uzunköprü icra memurluğun• 
dileriz. Ualual'daki Çarpııma de mi? dan: 

ikinci kanunda Fransız • ltal- Avrupa kuvvetlerinin denkli- Ualual'daki çarpıtma yeni bir - Halkın büyük bir çokluğu, Alacaklı: Macar Ziraat maki• 
yuı anlaımalarının bağıtlanma· ğini değiıtinni! olan Fnnıız · durumun ba§ladığını bildirdi. Ren hatta ıimdiki hükumet partisinin neleri anonim tirketi. 
sından sonra ıubat ayın!a lngil· Sovyet ve Sovyet ·Çekoslovak söz bir iıaret idi. Bu durumt faıist bir kıamıt rejim meselesinin kur.. Borilu: Kaaabada Mustafa •• 
tere ve Fransa oruntakları Londra- bağılarmdan (mukavelelerinden) ltalyaya bir takım ödevler Y&5>· calanmaaını iıtemez. Dünyada bu arpacı Haliı. 
da bulu9tular. Ve o zaman da Av- ıonra Alman baıvekilinin söylevi mak yükümünü yükletiyor. Erit- kadar krallıklar olmuı ikent §İm· 
rupa siyasasının yeniden tevilen- sabırsızlıkla bekleniyordu. Alman re ve Somali gibi iki toprak parça.- di Yunaniıtanda krallığın yeni - Satılan mal: Hayrebolu cadde" 
mesine dair bazı eaaalı noktaları ba§vekilinin söylevindeki 13 nok- unı savgamak için son derecede den dirilmeıini istiyenlerin bulu- ıinde motörle müteharrik 3 tatlı 
saptadılar (tespit ettiler) Londra· ta ne toptan kabul edilehilirt ne de karıtık istirateji zorluklarına kar· nuıu acınacak bir haldir. un fabrikuı ve a.lnrm nııfı. 
daki Fransız - lnıiliz konferam:- reddolunabilir. En iyi kural, bun- şı koymak lazım gelecek bütün 1- 3257,83 lira alacaiın temini i-

k F ı 1 d 1 k d · J • k GENERAL KONDILIS • nı Romada i ranaız • ta yan ları ay ın atma , erın eıtırme · talyan ulusut hadisatın geliıimini çın haciz edilen yukarıda tafsilatı 
konferansının bir yanısı aaymak tir. Bu haftalar içinde diplomasi büyük bir sükun içinde bekliyor. Atina, 26 (Kurun) - Harbi • söylenen yeminli 3 ehli vukuf ta' 
mümkündür. yoluyla bu i§İn yapılması ihtimali Bizim aldığımız ve alacağımız sü- ye Bakanı General Kondilist ilk rafından 9000 lira mUhammeO 

Sağduyulu (nikbin) olan bazı vardır. el tedbirleri protesto edenler, iyi seçim söylevini ~öylemek için kıymetli ve borçlu Muıtafa ve H•-
Jhnselert Avrupa durumunun no- ltalyan ·Alman münasebetleri- niyetli olmıyan kimselerle İtalya • dün akf&lll trenle Seli.niğe git _ lis ba tapu uhdei tasarrufunda b&a" 
mal bir surette gelitini ümit etmek ne gelince: Şu nokta belli olmuş- nın gizli ve kapalı düşmanlarıdır. mi~tir. Kondilis hareketinden ev- lunan yukarıda yazılı gayri men -
te oldukları bir ıırada Almanya tur ki bu münasebetleri bozan bi- Bütün bu hallere rağmen yal. vel, bugün Selanikte aöyliyeceği kuller 30--6-935 tarihine müaa • 
16 mart tarihinde Versay andlaf· ricik meıele Avusturya erginliği nız Ualual hadisesine münhasır ol- ıöylevdet dokunacaiı noktaları dif pazar günü saat 15 de icra da
ma.sının ıi!AMarı bırakmaya da"r meselesidir. Yalnız bu mesele, mak üzere yargıç kUralına bas- Ba§hakanla birlikte teabit etmiı· İTeıinde ihale edilmek üzere lo---
olz.n beıinci kısmını bir taraflı O· çok önemlidir. vurmayı kabul ettik. Ve yargıç tir. ~935 tarihinden itibaren ve • • 
tarak bozdu. Dünyat bir olut (em- Dünyanın herhangi bir tarafın· komisyonunda Habe!lilerin Ha - çık arttırma yolile sabta çıkarıl• 

MUHALiF PARTiLER ş · --~-... 
rivaki) karı11mda kaldı. Ve bu- da harekete geçmemize engel ol- be! üye tarafından temsil edil · mrttır. artname ve saır eYl1P" 

nu üç diplomatik proteato kova- mak için bizi Berennero 3ınırına memeai suretiyle görülen anor • Atinat 26 (Kurun) - Muha - müteferriaıını 30-6-935 tari • 
Jadı. saplanıp kalmağa kasamak {mah- malliğe de ıeı çıkarmadıkt fakat lif partilert birçok tavaasutlara hinden itibaren he~esin görebil• 

Bütün dünya, }ju olutun ka}juJ kUın etmek) istiyenlere kartı bir bundan dolayı kimsenin bilhasa:'\ rağmen seçime ittirak etmemek mesi içi:ı açık bulundurulacaktır• 
edilemiyeceği l<:nnaatini gösterdi. iki söz söylemekliğim hiç de ııra- 1talyada hiç kiınaenin fazla haya- husuıundaki kar~rlarında rarar Muhammen kıymetin % 75 iıtİ 
Bu noktada, geriye dönerek A1. sız olmaz. - Alkıtlar - Bu mü- lata kapılmaması lazımdır. Hiç ediyorlar. bulduğu ıurette ihale yapılacak -
manyanın 1934 ikinci kanununda nasebetle hir kere daha kesin ve kimse Habeıistanı devamlı suret- Bununla beraber General Pan- tır. Akıi halde. aon pey aahibiniıt 
kendisinin türe eıitliğini en az bir açık bir lisanla söylemek lazım ge- te bize çevrilmit bir rüvelver ha· galos gazetecilere Cümhuriyetçi taahhüdü baki kalmak üzere art -
derecede kabul etmeie yani 300 lir ki Avusturya erginliği mesele- line getirmek umudunu beılem~- bir muhalefet partisi proıramiyle tırma 15 gün daha temdit edibnİf 

l d f b A t A l'd' B .. d"" b'l l'd' olacağından 15 inci gu'"nüne müıa· bin asker ile yalnız savıa le a üi ıi ir vuı urya ve vrupa meıe- me ı ır. ütun unya 1 me 1 ır intihabata İflirak edeceğini ıöy· 
silahlar bulundurmayı oydam1ş leıidir. Ve Avrupa meselesi ol- ki topraklannJızın güveni ve as- lemittir. dif 15-7-935 tarihinde pazar -

b ı 1 ak · ·L • 1 b' ltal l · k 1 · • · h t b b k l lesi günü ayni saatte ayni --ait olduğunu ve unların ta yan an· m ıtıuarıy e ır ya meae eıı- er erımızın aya ı a se onu o · -···---.;;ırııwow""' ___ ... ,"....,_ :s-· 

dıcmdaki eıulara ıöre kontrole- dir. Ancak ıalt bir ltalyan me- duğu zaman bütün soravları hatta tor bulunduğudur.0 dahilinde ihale olunacaktır. C'1t 
dilmesini gönülsemeie eılim bu- seleıi değildir. - Alkıılar - Ya- en büyük soravları üzerimize al- Bakant Tıp talebe yurdunun bu İŞ· 75 ini bulmadığı takdirde 2280 
lunduğunu amtmak f ayduız "de- ni ıunu demek iıtiyorum ki f •ti5t mağa hazırız.n te ) aptrğı hizmetleri saymışt 926 - No. lı kanuna tevfikan ihale geri 
jildir. Şimdi bahıettiiim olut kal'· ltalya, kendisinin tarihi ödevini 934 senelerinde buradan 188 talebe bırakılacaktır) Satıta o/o iki buçulı 
ıuında silahları bırakma meaeleıi- tek bir tarihi meseleyet tek bir sü- Sıhhat Bakanı çıktığını söylemiş, bu ıııene 42, gele· kuftl!mÜfleriye ait olduğugibi satıl 
ni tekrar ortaya atmanın hiçbir el alana ve meıeli ne kadar önem- cek sene 91, öbür sene 8.1, bunu takip tutarından evvel emirde vergi bor 

faydası olmıyacağını söylemek is· li olursa tek bir sınırın ve mesela anlatıyor ' eden ::~~rd~ 135
' 
1~5• 1~~ olmak ü • cu tahsil edilecektir. Allkadarl•" 

Brennero aınırının ıavgaıına has- zere e çı araca6ını ıldJrmiş ve rın 20 gün içinde iddialarını bil ' 
terim. - Alkqlar - ~ Btı§ tarafı 6 ncı sayılatla ondan sonra Tıp fakültesi talebele . d' l · . k • h ld b dr 

· --' redemez. Çünkü gerek ana vata· rinin he ... ·eti umumi,,·csinln de ınttı"k· .ı~e ennı a sı a e satıı e 
ltalyamn Silaldannı A~tmcuı · · b" t be " " •• 1 ı d h · k 1

- " nın ve gerek sömürgelerin ıınırla- tanın yatırılması emrını ızza n • çe çoğalmakta olduğunu anlatmı§tır. anın pay qtmlsın an araç .... 
Bizim için ıililıların azaltılma· 

sı veyahut bazı ıaTat kutallarınm 
yuak edilmesi imkanından hah -
aetmek çok gUçtür. Bununla be. 
raher eğer müıpet hir fey yapıla. 
cak olurıa buna kartı zorluk çı • 
karacak olanlar bizler o!mıyaea -
ğız. Ulusların zihinleri gibi si -
yasa alanındaki aulann da bula · 
nık olmadıiı bir ıırada yani ni • 
san ayında Stresa konf eran11 top • 
landı. Bu konferansın önemini 
kabnerlqtirıuekaizin diyebilirim 
ki, bu konferans, iiç batı devleti
nin hirçok meseleler önündeki da
yanıtık dunımlannı berkitmek ba
kımından oldukça verimli olmua
tur. Kesin ve sürekli bir dayanıı
ma Avrupa bantına engel olan 
baıhca ,Uçlükleri ortadan kaldu·. 
maya yarayacaktır. 

Stresada ordu mevcutları me • 
seleleri He Tuna bölıeaine dair 
meseleler hakkında ıörütülmek 

h d•niz nrmi•imdir. Bu da •undan ile- cakları ı'l4n olunur (11·~) 
rı farksızdır, kutaaldır ve unların ~ :> :.- B a • ~ ri gelmiştir: una rağmen, demiştir, buradan ----------·------
her türlü hötlemlere (tehditlere) Doğurmak üzere hastaneye gelen ~ıkacak miktar memleketin ihtiyacını 
hatta çok olmıyan hötlemlere kar· fakir bir kadını almamak imkanı ileride temin edecek kadar değildir. 

KiRALIK ve 5.\ TILIK 

§ı savıalanmuı ıerektir. yoktu. Binaenaleyh ya yer yntatı Ancak, ikinci bir Tıp f akültet!l açıl· Kiralık ve satılık yalı - bit 
Arkadqlart beklemekte oldu- yapmak mecburiyetinde kalacağız ''e dıktan sonra ve her mene 700 ki§i a . oda, mutfakt elektrikt au, kayık. 

ğumuza çok inal (emin) bulundu- yahut bulaşıcı hastalığı yoksa doğu. hnmak şartlyle otuz sene sonra dok. hanesile gayet kulanıılı ve ehv•ll 
rulduktan sonra ikisini bir )atakta tor mlktan iki binde bir nfsbetine ~. 1__.._ Jd" fiatla kiralık ve satılıktır. Yeısi -aum noKW.ya ıe ım. yatıracağız ki, bunda mahzur yoktur. çıkacaktır. Bu bakımdan ytikaek Baş· 

ltalya - Habeı Meselesi Arkadaşlar doğurmak için gelen bir bakanlığa bir kanun layihası takdim köy Ayanikola caddeıi poliı ıı-
kadını kapı önünde bırakamam. Bu olunmuştur. Bütçe vaziyeti dolayı . rakolu yakininde No. 185. Haıı' 
~ikiyet edilmiştir, fakat, sizin de ka- siyle hükumet bu sene Kamutaya ve. kartıaın:1a manifaturacı bay t...ıı
bul edeceğiniz gibit doğurmak için remedi. Önümüzdeki sene ,·erecektir. müracaat. 

Size bahsetmit olduium mese
lelerin hepsini Şarki Afrikada o
labilecek ıeylerle ve her Avrupa 
devletinin bize kartı üatüngörü ve 
gevezece değil, müspet bir dostluk 
göıtermek ıuretiyle alacakları tu
tum ile ilgili saymanız lazımdır . 
fakat her ıeyden önce kendimize 
güvenmemiz ıerekir. (Sürekli al
kıtlar) Şarki Afrikadaki sınırları· 
mız hayali deiildirt gerçektir ve 
ltalyan .. Habet meaelai en açık 
ve en cezri deyimlerle bahse ko
nu edilmek llzımdJT. (Alk;9larl 

Bu mesele, buıün çdmııt bir 

g~~ hkirhlrTü~ann~iniha~~ -------~--------~---------~
ne kapısı önünde bırakamam. Gene 
takdir edersiniı ki, milli savaş za • 
rnanlarında hepimiz ileride veya cep
he gerisinde ~ahşmı~ızdır. O ,·akit de 
sıkışık zamanlarrmızda iki yatağı bir
leştirip üç yaralı yatırmışızdır. 

DOKTOR ADEDi VE TIP 
FAKOJ,TESI 

"Dünyada kabul olunan doktor 
niabet~ endüatrisi çok ,.e yüksek o • 
lan memleketlerde daha aşağıya in • 
mek üzere vasati olan iki binde bir • 
dir. Türkiyede ise bugünkü Yaziyet 
1927 tahririne göre 556 kişiye bir dok· 

Satılık Arsa 
Tayyare Cemiyeti lstanbul Şubesinden: 

Cemiyetimizin malı olup Li leli ape.rtmanları arkaıında aaı. " 
ban aja mahalle.inde Fethi bey ca ddeainde 24, 24 mükerrer n ........... 

1422 buçuk metro murabbaındak: arsa "eski çukur çetme hamaıaı .ı
saaı,, toptan satılıktır. 5 Haziran 935 çarf&lllba ıünü aaat on bird' 
pazarlık auretiyle ihalesi yapılacaktır. isteklilerin malCimat al~ 
üzere her gün aaat dokuzdan heıe kadar ve pazarbia ıimıek ~ 
mezkW- gün ve ıaatte •uhemize mü racaatlan. (2712) 

• 
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Devlet Demiryollarının yazhk L_ ••tanbuı aeıedıyesı ııanıar• 1 
tenzilath yOICU tarifeleri 1-6-935 Osküdarda Valide atik camii bahçesinde su bentlerinden çıka· 

t •h• d •t•b t tb•k rılmıt muhtelif boyda· keresteler pazarlıkla aablacaktır. istekli o -
arı ın en 1 1 aren a 1 lanlar ıeraiti anlamak üzere levazım müdürlüiüne müracaat etme. 

edilecektir• lidir. Pazarlık için de 18 lira 7S kurutluk muvakkat teminat mak. 
• buz veya mektubiyle beraber ihale günü olan 10 - 6 - 935 per. • 

Devleı Demiryolları V11 Limanlm Umumi MüdürlQUnıien: .. mbe ıünü saat IS de daimi encümende bulunmalıdır. (B) (2920) 

Muallim ve Talebelere: Senelik Muvakkat 
Muhammen Tenünab 

Umumi tedrisat dereceleri dahilinde bulunan resmi veya maarif 

idarelerince muaaddak hususi bilGmum mektep ve üniTenitelerin mu- Uzun Ç&rtıda elmaruf M. dök· 
•ilim, profesör, asistan, mürebbi muavin ve müdürlerine Mayıs , ba- meciler S. yeni 1 No. üıtünde odayı 
tnıdan Birincitqrin sonuna kadar ve bu mekteplerin tal~belerile ec- havi dükkin. 

Kirası 

60 4,50 
nebi memleketlerdeki ayııi mekteplerin talebelerine her zaman umu- Kale kapısında Abdi au bqı M. 
illi tarife ile uzak mesafelere mahau tenzilli D. D./71 numaralı tar~- Y ıldınm S. 2 No. ahtaP belediye 

f d h ah 
w. 

50 
barakası. S 0,38 

e üzerin en er ıeyy atte ıo tenzillt yapdacakbr. Bu temi- 1 
Edirnekapumda Kale dıtı M. 1 

lattan istifade etmek iıtiyenlerin, menıup olduklan mektep veya Ü· Bayram pqada kulei zemin yeri. 30 _ 2,2S 
niverıitelerden veya maarif vekaletinden ve müdürlüklerinden mu- Yukarda semti, senelik muhammen kirası ve muvakkat teminatı 
•ilim kummda olanlarm aeyyaha~ edilen takvim HDeaİ içinde tanzim yazılı mahaller 936 senesi Mayıs sonuna kadar pazarlıkla kiraya ve
edilmit bir hüviyet varakuım ve talebelerin de keza en çok alb ay rilecektir. Talip olanlar teraiti anlamak üzere levazım müdürlüiii· 
enel tanzim edilmif fotopaflı b\r vesikayı hamil bulunmalan v~ ne müracaat etmeli pazarlığa girmek için de hizalarında yazılı mu
bilet alırken ve yolda biletler kontrol edilirken demiryol memurları· vakkat teminat makbuzu veya mek tubiyle ihale günü olan 10 - 6 -
na .. t el • liz d Mekte l · · b"ti" tal bel d talebe "k 93S pazartesi günü ıaat IS de daimi encümende bulunmalıdır. 

ıos erm en un ır. p erını ı ren e er e~ ı en (B) (2919) 
alchldan veaikalann muteber olduiu müddet içinde bu tenzilattan is-
tifade ederler. 

Umuma Malısusf Gidiş - Döniif tari/eai: 
Tenzilatlı Gidit - Dönüt ta rif•inin yeni tatbik tutlan fiiyle· 

Clir. Gidit - Dönüt biletlerinin mer'iyet müddetleri, aeyahate ba,. 
lanacafı günden itibaren müteakip •Jlll ayni tarihli tününün ıonu o

lan gece yar11ına bdardır. Yolcular aeyahate bqlıyacaklan pnil 

kendileri tayin edecekler ve bunu. biletlerin üzerine yazdıracaklar. 

dır. Yolcular ıeyahate bqlamadan ene) tarifenin mer'iyet müddeti 
dahilinde olmak f&J'tİle, istedikler\ günde biletlerini alabilirler. Biletin, 
bir aylık mer'iyet müddeti bitmeden enel gidif - diSnüt ücretinin 
Yüzde yirmisi verilmek f&J'tİyle bu biletler ilk müddetin bittiii ıün· 
den itibaren müteakip ayın ayni tarihli gününün sonu olan gece ya. 
:-ısına kadar' temdit edilebilir. Bu tarife E7lül 931 tonuna kadar 
:.lzablmıtfır. 

Aile Biletleri: 
En çok sekiz kitilik gruplAr halinde ve aidit - dönüt prtiyle 

herhangi iki iıtuyon arasında 1 Haziran 935 tarihinden Eylül· 935 
::>=ıı:na kaaar seyaliat ecJecelt a1Ielere, amsun - Sıvaı mmtibaın· 
!:ı % 60 ve Alqehir - lzmir - Bandırma mmtakalarmda .% S!> 
.:nzilitlı olan biletlerle diğer mıntakalarda katedilecek mesafeye ıö· 
:e muhtelif niabetlerde tenzilatlı olan biletlerin ücretlerinden aynca 
\'e ırupu teıkil eden yolcuların biriıinden tam ve diğerlerinden % 
20 ücret alınmak suretiyle tenzilat yapılacaktır. Bu tarifeye ıöra 

Haydarpaıa - Ankara arasınd.a seyahat edecek ailelerden gidit -
döııüı ücreti olarak: 

Bet kitilik bir aile grupundan 
Sekiz kitilik bir aile ırupundan 
Kurut alınır. 

1 Mevki 
9306 

12420 

il Mevki 
8735 
8989 

111 Mevki 
4282 
5716 

Senelik muham 
men kirası 

U nkaparunda çöp iskelesi M. · 
marangoz fabrikası yanında 100 
metre murabbaı arsa. 

Unkapanında Elvazade M. Ye· 
tiltulumba S. yeni 24 No. h 10 o
dalı evin 1/ 2 hissesi. 

Kapalı çarııda sandal bedeı • 
teni S. yeni 12 No. lı ahtap dük· 
kin. 

Osküdarda tenbel hacımehmet 
mahallesinde atlas çıkmazı S. ar· 
aa. 

Kapalı çartıda divrik sokairn· 
da 21 yeni No. lı kigir dükkin. 

Nuruoımaniyede Atikalipqa 
M. Mehmetpaf& S. 3-5-7 7eni 
No. lı üç katlı 6 odalı ev ve dük· 
kin. 

Arnavutköyünde Lütfiye M. kü
çük ayazma S. 14--39 yeni No. b 
iki katlı dört odalı kigir n. 

Topkapıcla Fatmuultan M. ca· 
mi avluau S. Ahmetpqa medre
sesinin 1 No. lı odası 

Oıküdarda tenbelbacı Mehmet 
M. demirciler S. 71 yeni No. b 
dükkan. 

Beyojlunda Süruri mahallesin· 
de Samancı S. 168 metre murab
baı ana. 

240 

240 

36 

36 

48 

84 

42 

108 

24 
Erenköyünde Sahrayı cedit ma .. 

Samsun - Ankara Mesafesinde : hall•inin Kayııdaiı C. 2 odalı Zi-

Dört kitilik bir aile grupundan 10125 7345 4648 verheJ mektebi binası. 30 

Muvakkat 
Teminatı 

18,00 

18,00 

2,70 

2,70 

3,60 

18,09 

8,30 

• 

3,15 

8,10 

1,80 

2,25 

'Yedi kitilik bir aile ,, 13921 10099 6391 Betiktqta Sinanpaıa M. Sinan 
P&f& medreMlinin4 N, lı odası. 38 2, 70 

Adana - Konya Meaafeainde; Yukarda semti, senelik kirası ve muvakbt teminati yazılıma 
0~ kitilik bir aile ırupundan 4618 3342 2124 haller 936 ..neai Mayısı sonuna ka dar pazarlıkla kiraya verilecektir . 
Alb kifilik bir aile ,, 6596 4773 3033 istekliler teraiti anlamak üzere le vaznn müdürlüğüne müracaat et 
lauut alınır. Diğer münasebetlerde de ücretler bu derece ucuzdur. Is- meli. Pazarlığa girmek için de hizalannda gösterilen muvakkat te . 
lanbulda köprü ıitemizden ve dijer mahallerde iıtuyonlanmızdan minat makbuz veya mektubiyle beraber 10 - 6 - 935 pazartesi gü • 
daha ziyade tafıilat alınabilir. nü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (1) (2916) 

Bıı. Tenzilatın Şartları: biletleri üzerinde hiçbir hak ve mntalebe kabul edilmez. Dönüt ıeya-
Aile ırupuna ıirebilecek akr•balar tunlardır: "Kan, koca ve haline baılandıktan sonra mer'iyet müddetleri biten dönüt biletleriy

hunıamı çoc11klan, ana ve babalan, büyük ana ve büyük babalan, le yolda mecburi aktarma sebepbrinden bqka bir ıebeple tevakkuf 
lotunlan, kardetleri,, üçten • bete kadar her ıruP için bir ve daha faz. edilmemek f&l'tİyle biletin muteber olduiu iıtaıyona kadar ücret ve

fa kitilik her grup için de iki kadm veyahut on bet yqmı doldur· rilmekaiain se)'&hat edilebilir. 
lllut olan erkek "evlatlık, hizmetçi, mürebbi, sütnine,, Akrabalık tartı Aile biletleriyle seyahat edenler hem ıidiıte ve hem de dönüıte 
olınakaızm grupa ıirebilir. katedilen mesafenin her 500 ki\ometre Ye kearine mukabil bir iatu-

Grup halinde ıeyahat edecek ailelere, fotoiraflı aile biletleri yon olmak üzere müteaddit istu1onlarcla biletlerinin mer'iyet müd
•eıileceWr. Bunun için ırupa girecek aile efradmm birer vesika detleri içinde olmak ıartiyle isl~dikleri kadar teyakkuf edebilir 
fotoiraflarmın ıiıelere verilmesi lizmıdır. Vazih olmak tartiYle Yolcular, fazla katedilecek mesafeler için umumi tarife üzerinden üc
llııp halinde çıkanlmıı küçük k•fadaki fotojraflar da kabul oluna- ret farkı Yermek f&J'liyle yol deii;;tirilebilir. 
bilir. Verilecek aile biletlerinin dönüt kuımlannm mer'iyet müd- Bir aile biletinde yazılı oluı yolcuların ayni sınıfta, ayni ka
detleri, biletler üzerine yazdırılacak seyahat lilnünden bqlamak tarda ve mümldin olduiu kadar da ayni kompartımanda seyahat eı
._ bunu takip eden ikinci ayın avni tarihli ıününün sonu olan ıece meleri ve ayni istasyonlardan hareket Ye ayni istasyonlara muvasalat 
hrıaında bitmek üzere iki aydır. Bu biletler, bu iki aylık müddeti· eylemeleri f&rlbr. Bu tartlar dahilinde seyahat etmiyen aile efradı 

slacle müracaat edilmek ve gidit - dönüt için •erilmit olan ücret bu biletlerle ıeyahat haJdamu kaybederler. , 
J'ektnunun yüzde yirmisi tediye edilmek tartlariyle evvelki müdd~- Bir aile biletine dahil olan ~lculardan yalnız bir kiti, grupu :ı 
U. lrittiti andan hqlamak üzere hir ay daha temdit edilebilir. Ve7a- azimet aeyahatinden aoma •e yalnız aile biletinde yazılı gidit - dö
hut 'ba tartlar dahilinde biletler bidayeten temdit ettirilmiı olarak d'I nüt İataayonları arasında olmak p~7le, mer'i tarifelere ıöre, yarım 
~lir. Bu müddetlet içinde seyahat için lmllaıadnuyao dönüt ücretle müteaddit seyahatler yap,bilirler. (2813). 

Yeni Çıktı 
DllD n Yana 

Tercllme kWUyatl 

Sayı-33 

PLOTARK 
Haydar Rifat 

İSKEN DER 

Flatı 80 Kurut 
Satıldrğı yer: 

V AKIT Matbaası - latanbul 

-~ linir afiyetini 
giderir 

Her eczanede bulunur. Kutusu'l 
150 kul'Uftur. 

Adres Galata Posta kututsu 1255 . 

Denizyolları 
lfLKTMESI 

Aceat.eleri: Karaköy - Köprübaşı 
Tel. 42.312 • Sirkeci Mühürdar zade 

Han telefon: 22740 

l•kenderige Yola 
IZMIR Vapuru 28 Mayıs 

SALI pnü aaat 11 de lakende-
riyeye kadar. (289S) 

Trabzon Yolıı 
KARADENiZ vapuru 28 

Mayıı SALI saat 20 de Rizeye 
kadar. (2912) 

.. ..' 

İstanbul Altıncı lcra dairesin
den: 

Cihangirde K\!ımrulu mescit 
42 No. da mukim iken, ikamet • 
g&bları meçhul olan Cemile Ye o
iullan Ahmet Salim ve Mustafa 
Kamil ve Mehmet Ali Bedrettine. 

934 - 1414 1&J1b dosyamızda 
avukat Ahmet Rafi'a borcunuz • 
dan dolayı ipotekli mutasarrıf ol· 
cluiunuz Uzunçarııda Mercan a • 
ia mahallesinde Muradiye soka • 
ğında eski: 23, 25, yeni 24 No.lı 
gayri menkulün vaziyet ve takdi· 
ri kıymet muamelesi yaptırılacak 
ehlivukuf tarafından tamamına 
496 lira kıymet takdir edilmiftir. 
Bu lıUIUSla bir diyeceğiniz varsa, 
bu ilinm neırinden itibaren on 
ıün içinde müracaat etmeniz '1ü -
zumu 103 üncü maddeye göre ya
pılacak teblii makamına kaim ol· 
mak üzere bildirilir. 
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A DA 75 K U u L 
Suyu 85 derece ısıtan Su ve Banyo Isıtıcı elektrik aletl 

Alevsiz, dumansız ve kokusuz - Hiç bir tehlikesi yoktur • otomatik ayarlı 

Peşin 66 lira · Bir sene vade ile v-e resiye 72 lira . ~ı sene vade ile ver!: siye 82 1/ 2 lira - kiı a ayda 75 k 

S 1 B . 
Satış yerleri 

SALIP AZAR MAC AZASI ~ahpazarı, Necati bey caddesi No. 428 . 430, Tel: 44963 
METRO HAN Tünel Meydanı, Beyoğlu, Telefo~: 44800 
ELEKTRiK EV1 Beyazıt, mürekkepçiler caJdesi, Telefon: 24378 
KADIKÖY Muvakkithane caddesi, Telefon: 60790 
BÜYÜKADA 23 Nisan caddesi Telefon: 56, 128 
ÜSKÜDAR Şirketi Hayriye iskelesi, Telefon: 60312 

Bu aletler; sayfiyede de banyo ihtiyacınızı çok ucuz olarak temin eder. 

Tl:JO KiVE 

l\RAAT 
BANKA51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
QA~T-i;ObQ 

~imya Malzemesi 
Askeri Fab~ikalar U. Müdürlüğünde 

Tahmin edilen bedeli (100.l\ 00) ( lira olan yukarda miktarı 
cinsi yazılı malzeme Ar.keri fabn kal~r Umum Müdürlüğü satın 
ma komisyonunca 12 Haziran 935 tarihinde çartamba günü saat 14 
pazarlık ile ihale edilecektir. Şart name (5) lira mukabilinde kom 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (6250) lira 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezk 
gün ve saatte komisyona müracaat lan. (2888) 

ıı ı ıı 111ıııı1t11111111ııııııııit1t ı ı ıııı ırıııı ıı ı 1111ıııııı11111 ııı ı ı ıı ııtt 1nt1ıı ıu nıı ıH 111ıııım ırıı1Mıı11ırrttntlttııa1111ııtlllttıtıı ı nııı""""11111111111"""'I 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
8inlerce kişinin yüzünü güldürdü 
2. ci keşide 11- Haziran -1935 tedir. 
Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye 

lerJe( 20.000 ) liralık lıbir mükafat vardırc .. 
llltl...-lfllwwllıllll"'-"""""'ı-·ı unıı-*"uı1ııınıw·ııııııııı ı ııı11ıııııı11 1 ııııııııııııııı ı ıı11ııııııııııııı1111111ıııı 

Devlet nemiryollnrı ve limanıar1 i~letme Umum rnoresi ilôlnarı 
Haydarpaşa • Pendik t>anliycsü Gebze'ye kadar uzatılmıttır. Ye 

ni kısımla mlinasebeti olan yolculuklardan 25 Mayıs 1935 tarihindeO 

itibaren şu ücretler alınacaktır . "Kuruş,, 

1 Mevki il Memki 111 Mevki 

G\rl i! Gidi! Gidit Gidit Gidit Gidıt 

Dönü§ Dönüş Dönii, 

Haydarpafa - Pendik Ücret 28 47 19 34 14 24 

"Pendik hariç,, kıımile : N. V. 2 3 1 1 1 1 

Pendik - Tuzla kısmı 
; arasında : Yekun 30 50 20 35 15 2~ 

Haydarpa§a • Pendik : Ücret 47 71 34 48 24 34 
"Pendik hariç,, kısmile : N. V. 3 4 1 2 1 1 

Tuzla "1 uzla hariç,, -
Gebze kısmı arasında : Yek\ın 50 75 35 50 25 35 

Gebze - Pendik Ucret 19 28 14 24 9 14 
araıınd-s. N. V. 1 2 1 1 ' 1 ı 

-
: Yekun 20 30 ıs 25 10 ıs 

Çocuklardan bu ücretlerin }"Arısı alınır. Tatbik şartları D. oJAB 
No. lı banliyö tarifesindedir. Ba:1liyö trenlerinde biletsiz olmak "• 

---------~----------------------------· ya mevki deği9tirmek dolayısiyle katarlarda alınan biletlerin banlirı s 

Fosfatlı ulasası 1 tarifesindeki ücretleri Haydarpa~:ı. Pendik ve Pendik • Gebze kıtı111" 
ları için ayrı ayrı alınır. (2778) 

Kullaıunız. Sütünüzü arthrar. Çocuklaren kemiklerini kuvvetlendirir. 1 Muhammen bedeli 8400 lira olan 300 ton F ondri Koku 9 6 93S 
·-----------------------------------116ıj pazar günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada idare bi11•" 

S~FALl; 
sın da satın alınacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin 630 liralık muvakkat teminat ile 1'• ~ 
nunun tayin ettiği vesikaları keza kanunun 4 üncü maddesi mucibİıt " 

ce işe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ~· 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine verıo• -
leri lazımdır. Bu işe ait tartname ler parasız olarak Ankarada 111•

1 -
zeme dairesinden ve Haydarpa~a da tesellüm ve sevk müdürlüfÜ" j 
den alınabilir. (2883) _ 

===================================;:::::? 
Ne,riyat Müdürü: 

REFiK Ahmet SEVENGIL 
Sahibi: ASIM US 

YAKIT Matbuu - lıtanbol 


