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Her köy için bir 
örnek köyli 

Geçen gün bir dostum J;Jna ıu 
fikri verdi: "Her köyde örnek 

köylü yetiıtirmek. Daha clğruıu 
köy öğretmenlerini (hoct#u'ını) 
yerli köylüler araıından pkar · 

mak.,, . 
Türkiyede kırk bin köy fardır 

Bunların otuz altı bininde tik okul 

yoktur. Buıünkü kültür şjilemin,, 
söre okul ve öğretmen IJulmaK 
imkansız olduğu gibi Ofta d"' 

faydasızdır. Arkadaşım .tP,tünü 
yor ..ki Kültür Bakanlığı hl' ılbay 
hkh (vilayette) yalnız köyler 

için öğretmen yetittirecek efr o~I 
aÇsın. Buraya o ilbaylık ifindekı 
köylerde toprak sahibi bir ,.damm 

oğlunu getirip birkaç yıl ~üu~ 
Bi.r yandan da bu genci t,ıtm ( zt
raat) itlerinde pratik oı,rak ye 

tiftirain. Bir halde ki bu ~ç kö -
yüne gidip yerieştiği v.k•t he"' 

köylü çocuklarına okuyup yazmc' 

öjretsin, hem de tarlala,,01 ~ahi\ 
f~nni, daha verimli ol...;k ıfle 
ai~kı hayvanlara iyi baicJoJk, sö -

zün kısası daha kazançlı ç'lışmak 
yollarını ICendi tarlası, :ueııdi sü 
rüıü üserinde gösterebiJ.iİIİ• 

Bugün 
Kara sularımızda 
egemenliğimizi ele 

alJ.ığımızın yıl 
dönümüdür 

liugün, Türk ulusunun kendi kara 
:;;uJarında eğemenliğini <hakimiyetini) 
ele aldığı ,·e kabotaj hakkını kazan -
dığı günün yıldönümüdür. Bu bay -
ram bugün ve gece büyük törenle 
kutlanacaktır. Şenlik programını 7 
inci sayfamızda arayınız. 

Deterli denizcilerimizi kutlularız. 
u ıiıtemin iyilikleri ....-•dır: r-------------

1 - Buıün bir köy ö~enine G6bels 
otuz bq, kırk lira aylık vermek 

lazımdır. Halbuki bu ö~taıen _o Berlini ralıudilikten 
köyün yerlilerinden biri olursa ~~ k k • 
kendinin geçinecek çifti çubug•· urtardı dı,,or 
bulunuraa kendisine en çak ayd< 1 

1. . . B d 1-"ylü ve 

1 

on ıra yetıtır. unu a I'" 

b ·1· ş· d' k" l''I rı· okutma!.. re ı ır. ım ı oy u e 
• • ti l ki-..... en bü 1ç.ın ru anan zoru u•-
7\iiii ortadan kalkmıı of111'· 

2 -Tarım itlerinde ber köyün 
kendi özel (husuıi) ihtiyaçların-, 
aCSre kıöylülerin bilgileri pratik 

70ldan ilerlemedikçe oJııl~Pl yaz
ma 8frenmelerinden bır ayd" 
planaz. Onun için bisİlll köyleri · 
mizde köy öğretmenleri iki yön -

den de köylülere kıla.uzluk ede· 
l»ilmelidir. Bu da ancak ber köyün 

~inden bir köylü çocuiU~u?? ka
pasite (kabiliyet) de yelıttırılme · 
ıile olabilir. 

Alman Propaganda Bakanı Her ilbaylıkta birer, ikiter ör • 
nek köyler yapmak, buıılara ba -
karak ilerlemek için öbiir köyle - (Yazısı 2 incide) 
re kılavuzluk etmek bir fikirdir . -------------

Göbelı 

Bu fikir bazı yerlerde tatbik bile 
edilmektedir. Arkadatımın fikri 
iıe her köyde, bir örnek köylü ye-

tİflİrmektir. Bu örnek köylü de 
ak o köyün öğretıııeni olabi · 
Kııa yoldan Türk köylüsünü 

tmek de gene ancak böyle 

ASIM US 

6akanı 

Birinciler 

Bu yıl okullarını birincilikle bi · 
tiren gençlerimizi yurtdaşlara tanı · 
tıyoruz. Yukarda gördüğünüz genç • ' 
ler "Boğaziçi" lisesinin birincileridir. 

a.. Bay Gündüz edebiyat kolunu,. Bay ! Mltat ten kolunu en iyi derece ıle bi· 
tlrqlerdir. Kendilerini kutlarız. 

Mimar Sinanın ı•r---- KURUNun okurlarına hizmeti 

unutulmuş bir eseri verdiğimiz kuponlar 
Çav;:;~ş~;;ir~!iinde (Küçük ilin) )arınız için 
Mimarlıkça yüksek değerde ve 

şehrimize yakın bir yerde iken Mi • k A v t h ee k ee dedıe r 
mar Sinanın şimdiye kadar varlığın- agı para U mun 
dan çok kimselerin haber alamadığı, 

çok seçkin ve güzel bir eseri Jstanbul 
müzeleri müdürlüğünce bu kez mey • 
dana çıkarılmıştır. 

Bu eser Bakırköyü iJe Yeşilköy a
rasında ve demiryoluna oldukça ya • 
kın bir yerde, Çavuşbaşı çiftıiği na -
mile anılan ve dört asıra yakın bir 
zaman önce sadrazam Siyavüş paşa 

tarafından Mimar Sinana yaptırılmış 
bir köşktür ki metanet ve zarafette 
emsalsizdir. 

Seçme güzel taşlarla som kagir o
larak vUcude getirilen bu köşk san· 
atlı bir kubbe altında toplanmış dört 
oda ve tef errüatından ibarettir. Dı · 
şardan görünüşü gümüşten yapılmış 

büyük bir kuş kafesini andırmakta -
dır. Ve mermer kenarlı geniş bir su 
havuzunun merkezine doğru atılan 

dört san'atlı kemerin üstüne oturtul -
duğundan hendesi bir tenazurla dört 
cephesinde vücude getirilen san'at 
incelikleri göz kamaştıracak emsal • 
siz güzellikler arzetmektedir. 

Haber aldığımrza göre Mimar Si
nanın hu kıymetli ' 'e zarif eserini za
manrn tahribinden kurtarıp san'at 
kadri bilen eski eser meraklılarının 
gklerl inibule bulundurmatı iltizam 
edinen inUzeler rf dektörJtifU bu bina· 
nm lstimlikini ilgili orun (makam) 
dan istemiştir. 

Ftanklen Buyon 
Pariı, 30 (A.A.) - Saylavlar 

Kunılunda B. Franklen Buyon'un 
baıkanhiı altında yeni bir grup 
kunılmuştur. Bu grupun kurulu • 
ıundaki makıat, muıhtelif partilere 
ilgili (alakalı) aaylavlan bir ara -
ya toplamak ve ıiyaıal, ekonomik 

ve aoıyal kalkınma için elbirli -
ji ile çalıımalarını elde etmektir. 

Yeni grup bundan baıka Sos -
yalist • KomünUı cepheıinin pro • 
paganclaları ile mücadele etmek 
iıtejindedir. 

Ziraat Bakanı B. Katala ile Ra
dikal - Sosyalİıat partilere yazıl • 
bazı aaylavlar yeni guruba yazıl· 

mıtlardır. 

Şilt maçı 

Dünkü maçtan bir görütrüı 
(YaZJSI 5 inci sayfada) 

KURUN, bugünden, ikinci sayı
fasında okurlarına bir hizmet 

kuponu sunmaya başladı 
Bu kuponları kesip saklıyanlar, gazetemize bastıracakları 

küçük ilanları için bunları kağıt para gibi kullanabileceklerdir. 
Küçük ilan nedir? 
Küçük ilan dediklerimiz ileri memleket gazetelerinin hemen 

hepsinde sayıfalar doldurur. Bunlar tecim (ticaret) maksadı, 

yahut resmi bir zor olmaksızın y azdırlar. Her takımdan okurla
rın birtürlü medeni ihtiyacını gidermeye yarar. Bazı kısaltma .. 
larla iki üç satrr içinde bir kim senin istedikleri uzun uzun an -
latrr. Bir ev, bir dükkan, bir bahçe, bir oda, bir yer mi kiralamak 
istiyorsunuz? Yahut böyle bir yeri kira ile tutmak ihtiyacında 

mısınız? Vasıflan, şartları nedir ? İstediğiniz kiralamak, kira ile 
tutmak değil de satmak, satın almak, yahut buna benzer bir iş 
mi yapmaktır? 

Bir hizmetçi, bir uşak, bir SÜ tnine, herh~mgibir derse bir işe 
özel (hususi) bir öğretmen (muallim), bir usta mı anyorsunuz? 
nerede bulunduğunuzu bilmediğiniz bir eski kitap, bir eski 
mecmua nüshası mı istiyorsunuz? bir şey, bir fikir, bir şayia. 

bir dedikodu üzerine bilenlerin den, uzman (mütehassıs) Iarm .. 
dan bir şey mi soracaksınız? Bi lmedipuz ~ adreel mi ölren · 
mek ihtiyacmda mısınız kendinize, bir tanıdığınıza bir iş mi 
istiyorsunuz? Yahut yapılacak bir işiniz, çalıştınlacak daimi ya .. 
hut muvakkat bir hizmetiniz var da buna göre bir işçi, bir İ§8. -
mı mı bulacaksınız? 

Yabancı memleket~rde bunların daha başka türlüleri var: 
Evleneceksiniz de kendinize göre bir kız, bi rkadın, yahut ev -
lendirilecek bir kıza, bir kadına göre güvey mi araştmyorsu
nuz Bütün bu ihtiyaçları gaze telerin ikişer üçer satırlık ilin -
lan giderirler. ~ete idareleri bu binbir çeşit ihtiyacın ses&z se
asrz pazar yeri g\bidir. İsteyenler böyle bir ilipm cevabını 1We 
gazeteye bastınl'lar. Yahut bö:y le yapmazlar da cevaplarım di
lerlerse açık, dilerlerse kapalı bir adresle gazete idare~ hıra· 
kırlar ve lüzumunda gezeteye de "Cevap şu işaretle gazete ida. 
resine bırakılmıştır,, diye bir küçük ilan verirler. 

Şehirler btiyüdtikçe, mec1eet mü nasebet1erin çeşidi arttıkra ha ttir
lü ihtiyaçlar artar. Bunların herbi rini bir tecim maddeşi haline koya
rak bir dükkanın, bir mağazanın, bir iş odasının sermayesi yapmaya 
iıpkclft yoktur. imkan olsa da sizin, faraza Adadaki, Ere itleld 
evinizden kalkarak her gün semt semt, yer yer dolaşmanız ~ vakit 
kaybetmeye değmez. Sonra, bakalım, istediğiniz kendi bulunda1-uz ~ 
bir içinde midir? Halbuki bir gazete her yere gider, her yere gir~ 

<Sonu Sa. 4. Sil. 3.) 

KARA KARTAL! 
Türk denizciliği
nin 1935 bayra
mında hediyemiz 

Türk denizciliğinin 
yiğitlik, i~k, aşk, 
ihtiras... Baıt~ ,e9en 
(=macera) Jerite dolu 
bir romanı olan (Kara 
kaıtal ), çok tanınmış, 
çok sevilmiş /Catlircan 

Kallı nın eseri .•. 
Yarından başlıyG.l'ak 

KURUN sayıfalarında okunacakhr 
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Hava si/Qhlanmamız 
ve yabancılar 

"''lölkischer Beobachter'den,, l 
500 tane süel (askeri) tayyare 

satın almak için Türk Hükômeti 
Mayıs sonlarında bir karar vermiş 
Ye li2.ımgelen paranın tedarik ve 
temini için Türk ulusunun yardı -
mına mijracaat etmiştir. Türk ulu
sunun, memleketin vaziyeti dola
yısile maruz bulunduğu muhtemel 
tehlikeleri takdir ederek hükume
tin bu müracaatına nasıl fedakar
ca bir surette mukabele ettiğini a
tağıdaki yazı göstermektedir. 

Türkiye genit bir cephede hava 
taarruzlarına maruz bulunuyor. 
Ve bizzat baş şehir Ankara birçok 
taraflardan bu tehlikeye maruz -
dur. 

Memleketin müdafaası için 
artık yalnız Türk askerinin cesa
ret ve mukavemeti ve Türk ulusu
nun güçlükler içinde başardığı is
tiklal muharebelerinde tecrübe e

dilmiş olan fedakarlığı kafi gel • 
miyor. Ancak zamanımızın miida
faa tarzında ihmali caiz olmıyan 
fakti>rlerle yani müdafaayı mo · 
dem teknikle teçhiz etmek ve ha · 
va silahım inkişaf ettirmek sureti
le Türk ulusunun ruhunda kökleş 
mif olan cengaverlik hasletini is· 
tifade edilir bir hale sokmak lü -
zumunu takdir eden şuur, Türk' 
yede ötedenberi mevcuttur. 

Türk Hava Kurumu, hava sila
hını ikmal etmek itini yıllardan • 
beri kendine vazife edinmiştir 
Ankara ve lstanbu1un cadde ve 
meydanlarında geceleri tayyare 
piy<> ngosunun renkli reklamları 
uırldar ve küçük bir Türk köyüne 
v.arınca muhtarın odasında ve ak
amlarr köylülerin toplandıkları 
ntidai kahvehanede Hava Kuru · 

munun öğretici ve tefvik edici 
plakaları görülür. Bütün müslü -
man memleketlerinde olduğu gibi 
Türkiyede de her yıl kutlanan 
Kurban bayramından evvel Hava 
Kurumu §ehirlerde ve köylerde 
halkı kurban derilerini Kuruma 
venneğe davet eder. 

1933 yılı sonbaharında Cümu -
riyetin 1 O uncu yıl dönümünde 
Türk askeri tayyare filolarının 
Ankarada geçit resmi meydanın· 
da tribünler üstünden geçtikleri 
görüldü. Türkiye kısa bir müddet 
evvel yelkenli tayyare uçuılarım 
da tatbika başladı. Birkaç hafta 
önce tesis merasimi yapılan ve 
(Türk Kuıu) adı verilen yelkenli 
uçuf mektebinin açılııı münase -
hetile Devlet Reisi Kamal Atatürk 

töyle demiıtir: 
"Millttin ya1ama$ını ve onu ko

nımalı istiymler, memleketin ha
lla muelelerine aynen kara ve de
niz me•elelerine olduğu gibi her 
.an Jaha ziyade dikkat etmeğe 
mecburdurlar.,, 

Son yıllarda hava silahının bek
lenmiyen bir süratle inkişaf ile e · 
hemmiyetinin artması ve uluslar 
arası durumun ortaya cıkardığ· 
ihtiyaç ve zaruretler kartısmda 
Türk hava teslihatı geri bulunu -
nuyor. Haritaya bir bakınca Tür
kiyeyi tehdit edebilecek tehlikeler 
prülür. May111n son günlerinde 
Hava Kurumunun 6 ncı kongresi 
münasebetile Batbakan ismet 1 -
alSnü tarafından söylenen ve ulusa 

ih edilmit hir hitabe mahiye -
tinde olan ve bütün ulusu heye -

nla sanan nutkun hasıl ettiği 
ltüyük akiılerin sebebi anlatılır. 
• nutkunda ismet lnönü bütün 
tehlikelere kartı silahların en mo

_ ..... i olan hir ail&hla müdafaa i · 

çin 500 tane askeri tayyare satın 
alınmasını istedi. Başbakanın be
yanatındaki tafsilatı fevkalade 
enteresandı. Bu tafsilat müsarüni-

zehirli kaldırım Berlin'i 
çiç.eklerinden 

,. 
leyhin talebinin bütün vüsat ve tii· 
mulünü göstermektedir. lsmet 1 -
nonu, orta kıymette bir tayyare 

kurtardlk' 
satın almak için 60 bin Türk lirası ----------------------------

vermek icap ettiğini ve bir tayya- Vala"' nsı·ya sokaklarında 
reyi harbe hazır bulundurmak için 

bu paranın her sene sarfedilmesi d ı d ı 
lazımgeldiğini ve bu suretle Tür- evriye er 0 aşıyor 
kiyenin senede 60 milyon Mark 
sarfedebilecek bir hava bütçesine 
ihtiyacı olduğunu söylemiştir. On beş yaşında bir çocuk, bomba ile 
Türkiyenin devlet bütçesi yekunu- elektrik direklerini uçurarak kÖy)erİ 
nun 380 milyon Mark olduğunu ve 
Türk tayyareciliğinin ikmali için ışıksız bıraktı 
şimdi istenilen masrafın bu mik - Valensiya, 30 (A. A.) - Bu gece, saat birde demir elektrik di-
tarm yüzde 15 inden fazlasına ha- rckleri içine yerleştirilen iki born ba patlamı§, birkaç köyün ı§ıkları 
liğ olduğunu ve bunun işitilmemiş kesilmiştir. 

yüksek bir nisbet teşkil etliğini ve Pedro Salvador adında ve 15 ya§ında bir çocuk suçlu olarak 
sim:liye kadar Türk havacılığmm yakalanmıştır. Bilhassa tCJ§ıma yaraçlaı·mda (nakil vasıtalarında) 
bütçesinin 12 milyon Mark oldu - ve yenilecek maddeler tecimindc (ticaretinde) yapılacak büyük biv
ğunu burada kaydetmek münasip grevden bahsedilmektedir. 
olur. Başbakan, hükumetin ne bu- Gazetelerde çalışan i§çiler gc ceyarrsı i§lerini bırakmak emrini 
gün ve ne de yarın böyle yüksek almı§lardır. Fakat bu sabah saat dörtte bunlar çalıımaya devam c · 
bir meblağı sarfedecek vaziyette diyorlardı. 

olmadığını ve Türkiyenin ekono • Grev tedbirlerinin, halkçı zira at topluluklarının bugün Valensi · 
mik kuruluşunun temeli sarsılmak yada yapacakları toplantıları pro teıto etmek isteyen Sindika Birlik· 
istenmezse tamam ile natürkel e - leri tarafından alındıkları sanılm akladır. 
konomiye koyulmuş olan ziraatçi Hükumet, gereken tedbirleri almı§tır. Muhafaza kuvvetleri so • 
halkın finansel yüklerini artır - haklarda dola§maktadır. 
mak hiçbir vecihten caiz olmadı -
cnıdan vergilerin artırılması mev

zuu bahsolamıyacağmı söylemiş -
tir. Hükumet uzağı gören planlı 

bir politika tatbik etmek suretile 
memleketi zenginleştirmek ve 
sağlam zirai temeller üzerinde 
memleketi sanayileştirerek devle~ 

tin gelecek bütçesinin ve müdafaa 
hazırlığının organik genişlemesi -
ni temin etmek gayretindedir. Fa

kat uzağı gören bu politika karşı· 
sında bugün hava tehlikesi bulu -
nuyor ve ismet lnönünün dediğ: 
gibi ''her nekadar Türk dış poli -

tikası sulhseverlik yolunda ise de 
ve bu sayede bugün için bir tehli
ke mevcut değilse de yarın için bu 
günden mücehhez olmak lazım -
dır.,, Binaenaleyh Türk hükumeti 
için yegane yol olarak milli şuur 

ve vicdana hitapla milleti gönüllü 
olarak büyük mikyasta yardımda 
bulunmağa davet etmekti. Bu ça
reye müracaatla ismet İnönü ''ha
vada emniyet,, uğrunda Mayıs 

sonlarındanberi bütün memleketi 
saran bir hareket yaratmıştır. 

Türk matbuatı bu yolda çok ha -
raretli faaliyet göstermektedir. 

Türk Hava Kururnuna, hava 
tehlikesini bilen üye olarak gir • 
mek için asgari 50 lira aylığı olan 
bütün vatandaşlardan senevi 40 
Marklık yardım istendiği düşünü

lürse bu mühim bir şey ifade 
eder. Devlet Reisi 20.000, büyük 

iş ve ticaret arbayı 100 ve 200 bin 
Marklık yardımlarla, bakanlar ve 

Takdir olunan Sovyet 
havacıları 

Moskova, 30 (A. A.) - Sovyet· 
ler Birliği Merkezi icra Komitesi, 
(Sovyetler Birliği 1. mükerrer) 
balonunun son uçuşunda buluna -
rak 16.000 metreye yükselmek ve 
iniş esnasında çekinmezlik ve be· 
ceriklilik göstermek suretile hü -
kumet tarafından kendilerine ve· 
rilen ödevi (vazifeyi) başar.an 

Zille, Prilutski ve Verizoyu (Le • 
nin) niıanıyla ve 7035 metreden 
paraıütle atlamak, deniz üzerinde 
atlama, ve gece atlama rekorlarını 
kıra'.'.l yedi kadın paraşütçü (Niko
lave, Babuçkina, Yakovleva, Bar
tseva, Malinovskaya, Blokina ve 

Gural) ile pilot Şmit ve Malamuj'u 
(Kızıl yıldız) nişanıyla kayra • 
mıştır. 

Bulgaristanda bir gazete 
kapatıldı 

Sofya - Bulgar kabinesı yap
tığı bir toplantıda Kampana ga

zetesini kapatmağa karar vermiş -
tir. Bukararın neden dolayı ve • 
rildiğine dair gazeteciler tarafın -
dan sorulan suallere Başbakan ce
vap vermemiştir. 

Halkı harpten soğutmak mak • 
satiyle yazılmış bir roman Trak
ya Cemiyeti umumi Katibi ";.O.ra • 
fından müsadere edilmiştir. Bu 
roman için muharrire ikramiye 
vermiş olan Sofya belediye reis 

vekili azledilmiştir. 
saylavlar Hava Kurumuna birer =---------=-==---=-::----~-~~~---ı 

istiklal muharebesi sırasında dün maaılarmı vererek bu harekete Ö· 
yayı hayretlere düşüren ruhi haleı nayak olduktan sonra şimdi yar 

dım faaliyeti daha geniş ölçüde ve heyecan §İmdi Türkiycde o za 
daima artmakta ve her güİı gaze· mankinden daha canlı ve ateşli -

dir. Bugün lstanbulun cami kubbe telerde hr ~ .ılikesini bilen üye-
lerin list~ert çıkmaktadır. ve minareleri üstünde uğuldayan 

250 balıkçı acaba 
boğuldu mu? 

Tokyo, 30 (A.A.) - Altmış 

kadar balıkçı gemisi Kore'nin ba
tı güneyi kıyılarında f ırtmaya ya
kalanmışlardır. Bu gemilerini
çindeki 250 ki_şin.in ap,nu belli ~e • 
yildir. 

Sovyet ağır endüstirisi 
Moskova, 30 (A. A.) - Sovyet 

ağır endüstrisi ilk altı ay içinde 
yıllık planın yüzde 49.5 ini ha · 
şararak 11 milyar 267 bilyon rub
lelik üretim (istihsal) yapmı!tır. 

Bu miktarda 1934 yılının ayni 
devresine nispetle yüzde 25.3 faz. 
lalık vardır. 

Font üretimi 6 milyon 5 bin ton 
ile 934 yılının ilk altı ayma nispet4 

le yüzde 23.6, demir 12 milyon 
743 bin ton ile yüzde 35, çelik 5 
milyon 850 bin ton ile yüzde 305, 
kömür 49 milyon 755 bin ton ile 
yüzde 12.6 artmıştır. Fazlalık ba · 
kırda yüzde 69, alüminyumda 
yüzde 7.8, asit sülf ürikte yüzde 
31.7, kombine makinelerde yüzde 

252, yük vagonlarında yüzde 131 
kamyonda yüzde 30 ve traktörde 
yüzde 18.3 ti.ir. 

Lehistanda deniz bayram1 

Vnrşova, 30 (A.A.) - Bütün 
Lehi:ıtanda kutlanan yıllık deniz 
bayramı dolayısile Cümur başka -
nı radyoda söylediği bir diyevde 
deniz kıyısı elde bulundurmanın 

Lehistan için olan büyük önemi • 
ni anmış ve Polonyalıları ulusun 
denizdeki l·uvvetini artırmasına 

çalışmalari!e yardıma çağırmış -
tır. 

Göbel 
Alman propaganda 

bakanı neler 
söylüyor?. 

Berlin, 30, (A.A.) - Berlin 
çevresj Nasyonal - Sosyalist bir -
!Ekleri töreni {merasimi) öğleden 
sonra, <>n beş bin kişinin toplan -
dığı spor sarayında baılamı~tır. iş 

cephesi şefi Ley, ve Berlin Nazi 
!kuvvetleri şefi Yon Jegow'un ver
dikleri söylevlerden sonra B. Göb-
bels :söz almı§lır.. ! 

Y apıla:.-ı tenkitlere karşı, Nu • · 
yonal - Sosy~lizmi müdafaa eden 
B. Göbbels, proğrarnın başarılml! 
parçalarından bahsederek demiş -
tir ki: 

"Ulke içinde birli!< yaptık. İşsiz 
sayısını sekiz milyondan iki milr,o
na indirdik. Ulke dışında Ulusal 
prestiji yerine getirdi.K. Gerçe ~ .. 
rı: ayn berkesin hayat.mı ıruıtar
ınak için çalışıyoııın. FWt bugwı: 
drş siyasa meseleleri her günldi 
'd~rtlerimizi unutturuyor. HükU. • 
meti korı.uuak için bir ordu :rney; • 
dana getirmek N asyonal - Sosya; • 
lizmin pratik alanda çalışması 
demektir." 

Bundan sonra empel!lof ma -
nevra yerine Nazi birliklerine 
bağlı yüz yirmi bin kişi bir 'geçit 

ı esmi yapmışlardır. Manevra ye -
ri, gamalı baç taşıyan yüzlerce bay-
rakla süsleruniftİ. 

B. Göbbcls, burada da bir söy
lev vererek Berlin politik · ın 
y::ıptığı mucizeden bahsetmiş ve 

demiştir ki: 
"Berlini arsrulusallıktan ve ar. 

srulusal Yadudiliktcn l'.>.uı taı rlı 1 • 

Alman hükumeti merkezini, onu 
zehirliyen kaldırım çiçekleıind n 
kuıtardık. :t\asyonal - Sosyalizı •, 
patronlaı ın kasalarını koru~ ac, l ,. 
tır .. 

İşçinin hayatını dlizeltınek is • 
tiyoruz. Bunun için saP-lık &n t
larına uyınıyan C\ 1eıi ~ ıkt11 acak 
ve yerlerine yenilerini yaptıran · 
ğız. Hiç kimsl', t<mı mın a l n 
ananlar bile, bizi mütee ir cc' · 
mez. 

Alman ulusu, bizi din i7 likk j!
tihaın eden, hizın tçi kı l n · 1 

gibi her mesele üzerinde l,lı\ ı 

eden papazlaıı anlamaz. Biz Al-
ınan papazlarından çok daha din -
darız. ÇUnkü susuzlara su ' erdi ·, 
açları doyurduk." 

KURUN okurlarına mn 

Hizmet kuponu 
motörler, Ankara radyo istasyo -

Gençlik, izciler, memurlar, es-
nunun yüksek direkleri ve beton 

naf cemiyetleri ve Türk spor ce • bin1.\larımn damları ve memleke-

Tüyler örpertici iki kaza 
Trino, 30 (A.A.) - içinde co· 

cuklar -bulunan bir otobüs Mon - Bu l\upon 1 Temmuz ıs:;; taıı 
hinden lıa~h) aı .ıl\ 15 gün içindt 

miyetleri ve sair müesseseler 
tin dağları, tepeleri, ovaları ve 

memleketin müdafaasına yardım 
kıyıları üstünde dolaşan genç 

uğrunda çalışmaktadır. Hep bir - Türk filoları ve yeniden bütü'.> 
Iilcte bir tayyare satın almak ar · milleti saran feda karlık ateşi gös-
zusu ile lzmir işçilerinin yaptıkta teriyor ki "Vatanımızı korumak 
rı tezahürat ve birçok köylerde gi için 1000 kanada ihtiyacımız var .. 

rişilen ~una benzer teşebbüs ve sözii ile ifade edilen Türk arzus•ı 
hareketler gösteriyor ki vaktile tahakkuk edecektir. 

galvo civarında devrilmiş ve İçin· - ın Hl N idare. ine gösterilir:e bir 
dekilerden dokuzu ölmüş, 23 Ü ya küçük ilan'ın bir dcfalıl\ bir satırr 
ralanmıştır. na l\arsılık olarak ııara ) erine alı· 

Krıza - Blanka, 30 (A.A.) - nır. 
Rahat ile Meknes arasında bir o • (Istı,> 111 r, gUnUndc ld rede bulun • 

•l ırtılac:ık ııurcttc bu kupontnn postnyn 
tokar devrilmiştir. İçindekilerden \orcccklcrl mektupl:ınn lnc- d ltoya • 
sekizi ağır .surette yaralanmış ve bilirler. Dört ıu:-llmc bir lır 'malı • 

dır 13 Ü de kaybolmuştur. Bunların ._ ____________ _ 

yandığı zannedilmektedir. 
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Köylerin teksifi 

•• 
r·-·--···· Ozdil .......... .., 
i 44üncü liste 

1 - Alüşalıede - Görüm Türkiye toprağı dağdtfl bakı · 

:;'7,~2~::~:::::~:.::~ Evvelki geceki yağmur ve fırtına 
tünde on sekiz adam çok az.dır. -H-----K-------- ı s 3 d d j 

Tarzı rüyet - Görüs 
ORNEKLER: 1 - Son Almanya 

gezintisindeki görünıleriniz 1. 1kkın
d:ı bir konferans verir misiniz? 

En O§ağı kilometre bQ§ma ortala- ava urumuna aat e yer e 
ma bir hesapla 70 i bulmamız la. d • J • JJ d 

Su sıkınıısı 
çekenler 

2 - Bu meselede görüşlerimiz 
ayrıdır. 

zım. Fakat bu ortalama rakam yar IID iŞ eri Sa an 1 
2 - Mecmua - Dergi 
ORNEK: Niçin bizde fikir der -

gileri az çıkıyor? geni§ topraklı memleketler için 
her z.aman kolayca elde edilecek 
bir §eY değildir. Birleşik Amerika· 
da kilometre ba§ına aÜ§en sayı 

Avrupaya bakınca pek az.dır. Fa· 
kat bu azlık nüfusun bir ekonomik 
değer olarak birtakım yerlerde 
aıklaşmasına engel olmamıştır. 

Bia: nüfusumuzu çoğaltacağız. 
Doğurgan bir ulusuz.., her yıl 

binde yirmi iki artıyoruz.. Bu ba • 
kından artmamız nomaldir. Ve 
yarın bizim için umud doludur· 
Fakat nüfusun kendi kendine Stk· 
laımasını beklemek, bu sıklQ§ma
nın idare_ kültür, ekonomi bakı • 
mından yapacağı pek önemli işle
ri bir hayli zaman için geriye at -
mak demektir. Şu halde nüfusu
muztt sıklaştırmak için alınacak 
tedbirler bir gediği kapatmak de
ğil, nomal bir hale hız tJermek. 
onu yürütmek olacaktır. 

Bunu hangi araçlarla elde ede· 
l. !1. • ? 
ouınz. 

Bunun en uygun aracı nüluıu 
az olan köyleri birleıtirerek yeni. 
yeni nüfus kesafet mıntakalarr 
vücude getirmektir. 

Bunun Faydaları §unlar olacak-

tır: 
A ) Türkiye nüfusunun yüzde 

79 u höye bağ1ı olduğu için bu 
teksif in en tabii sahası köyler ola· 
caktır. Şelıir!cr-leki kesafet en • 
düstrinin inki;atı ile baş ba§a yü
rümelzt.edfr. Y eni endüstri yeni 
nüfus top1a.ma!~tadır. Eski ıehir · 
[er git gide nomal hallerini almak· 

tadırlar. 
B) Türkiyenin merkezi sikleti • 

• hala tanm ifleri, ham madd2 
nı ~_ı• Ş 
• liyenler teşkil etmekteuır. u 
ı§ l l k • . • halde Türk u usa e onomısının 
kökü hala köydedir. Köyün iyi bir 

k mı. çekirdeği olma11 için o· e ono . . 
erçekten teşkılôtlı ve kendr 

":~ı~ını koruyacak bir knllekti 
v ·ı glmalıdır. Çünkü bizde köy 
Vl e o h"b·d· B halkı küçük toprak sa ı ı ~r. un· 

1 .. ünlerinin ekonomı bakı · 
arın ur 1• • al bü 

d bir değer ha ını a -
mın an L- ~ll . . 
mesi köylülerin malD'u erını u -
cuz jde etmeleri, iyi ürün çıkar
mal bunları kolayca her yere 

·· darı, bı'lmeleri ile mümkündür. gon ere . • . 
Bunun için iae mutlaka kapıtal' 
az üretim aracı kıt olanlar birleş· 
m;ğe, bir araya gelip elbirliği et· 
mek z.orağındadırlar. Bu toplu • 
laklar nekadar bol nülus kaplar· 
aa 0 hadar faydalı olur. Hele ü -
riinleri kolayca taşımak, götür 

k 
•• me ıçın ••• 

Dağınık köylerin nihayet ken 
'Jilerini bile barındırmıyacakları 

bir gerçektir· 
Sadri Ertem 

Şehrimiz hava kurumu halkı 

sıkmadan bir gelir elde etmek için 
vapur ve tramvay sosyeteleri ile 
görüımelere başlamıştır. Bu gö -
rüşmeler arasında ilk sonucu Ka· 
dıköy - Üsküdar tramvay sosye· 
tesi ile konuşma vermiştir. Bu 
sosyete hava kurumunun yaptığı 

teklif üzerine her iki semt halkı İ· 
le temaslar yaparak bu usulün 
yerinde olacağına kani olmuştur. 

Bu teklif şudur: 

Haftada bir gün biletle bera • 
ber birinci sınıf yolculardan 40, i::. 
kinci sınıf yolculardan 20 para a
lınacak ve bu farklar hava kuru -
mu na verilecektir. 

Üsküdar ve Kadıköy tramvay 
sosyetesi dünden itibaren bu far • 
kı almağa başlamıştır. Hava ku -
rumu diğer sosyetelerden şimdiye 
kadar cevap alamamqhr. 

Polis haberleri : 
-fi 

Ulümle kot kutmak 
Sebze halindeı çalııan, İsmail 

Hakkı, polise başvurarak, Osman 
adında birinin kendini öldürmek· 
le korkuttuğunu söylemiştir. Suçlu 
yakalanmıştır. 

Boğulurken kurtarıldı 
Dün saat 15,5 da Şiıli 

yetim mektebi talebesinden 18 ya· 
şmda Süsiz, Beşiktaşta denize gir
miş, yüzmek bilmediğinden bo • 
ğulurken kurtarılmıştır. 

SARHOŞLUK - Sirkecide 
Demirkapıda fazla sarhoş olarak 
sarkıntılık yapan Adil yakalan -
mııtır. 

TRAMVAY ÇARPMASI -
Dün saat 17 de Sirkecide Şahin 
paşa oteli önünden caddenin ö -
hür tarafına geçmek istiyen sekiz 
yaşında Pantat adlı çocuğa vat -
man Nazımın idaresindeki 265 
numaralı tramvay çarparak yara
lamıttır. 

Yatakta bir deli ! 
Balarköy tımarhanesinden zarar 

sız diye taburcu edilen bir ihtiyar, 
nasılsa Heybeliada eytam mekte· 
bine buradan da mektebin yatak~ 
hanesine girmeğe muvaffak ol • 
muştur. ihtiyar deli, yatakhanede 
bir bayan öğretmenin yatağına gi· 
rerek uyumağa ba,Iamıştır. Uyu • 
yacağı zaman yatakhaneye gelen 
hayan, yorgam kaldırıp, ihtiyan 
görünce bağırmağa başlamrşhr. 
İhtiyar, gürültü ile uyanıp başını 
kaldırmış: 

- Ne bağırıyorsunuz? Diye 
sormuştur. Evim değil mi, yata -
rrm, rahatsız etmeyin beni, savu • 
lun buradan! .. 

Fatihte Sarıgüzel mahallesi hal· 
kı, burada terkos olmadığından 
su sıkıntısı çekmektedir. Söylen -
diğine göre su yolcuları suları, 
bostanlara satarak çeşmelere akıt- • 
mamaktadırlar. 

Esrar götürenler 

3 - ,JJazannei su - Karah 
ÖRN b'K: Dün tutulduğunu ) az

dığrmız adamm karalı takımmdan 
01duğu saptanmıştı. 

4 - Muaf - Bağışık 
Muafiyet - Bağı~ıklrk 

ÖRNEK: Gazete kağıtlarmın 
gümrük bağışıklığı kalktı. 

5 - .Jluayene - Bakı 

Evvelki günün bunaltıcı sıca • 
ğu;ıdan sonra gece başbyan fırtı
na bütün Istanbulluları korkut -
muıtur. Fırtına saat birde başla 
mıı, ikiye doğnı başlıyan yağmur 
da sabaha kadar sümıüştür. Bu a
rada çakan çok şiddetli şimşekler
le gök gürültüleri uyuyanlardan 
çoğunu yatağından kaldırmıştır. 

Saat üçü 28 saniye geçe bir de 
deprem (zelzele) olmuıtur. Fın -
dıkh rasatevi bu depremi merke
zi yüz kilometre uzakta olarak 
kaydetmiıtir. Depremi sükunette 
olanlarla yüksekte bulunanlar du
yabilmişlerdir. 

Tevkifhaneye esrar ve eroin ORNEK: Evlenecek olanlar dok-
sokulmakta olduğu öğrenilmiş ve ! tor bakrsından geçerler. 
şimdiye kadar eroin sokmak isti· i i 

nl d b . k ak 1 •tı ~ Not: Gazetemize gönderilcek ya- ••••• ye er en ır açı y a anmı:r . • . . 
. . . . . k S zılarda bu kehmelerın Osman 1 , - • 

Bunlardan hırı eroını hır ayısı : ]arının kuJJamlmamasrnı rica ede· i 
içinde, bir diğeri de taze et içine 1 riz. _j 
koyarak sokarken yakalanmıılar• ~---- • wwwowwwwwwwmwnw---

Dünkü hava hakkında rasatevi 
şu malumatı vermİ§tir: 

dı. Evvelki gün de Feride adında Nişanlanma tör~ni yapı• 
bir kadın on beı seneye mahkUın lırken çoken oda 

Dün en çok sıcaklık 28, en az 
12 dereceydi. Rüzgar aaniyede 7 
metre hızla esmi!tir. Yağan yağ· 
murun miktarı altı milimetredir. 

Bir motör parçalandı 
Evvelki geceyarı:sı Ada açıkla

rında bir gezinti motörü korkunç 
bir macera geçirmiş ve sabahleyin 
karaya düşerek parçalanmııtır. 
Tafsilat şudur: 
Karaağaç mezbahası barsak 

Hacı adlı oğluna çorabının içinde 
esrar götürürken yakalanmıftır. 

Okullardaki sıralar 
Vilayet lbu yı1 bütün okullarda· 

ki sağlığa uymıyan sıralan de • 
ğiştirmeğe karar vermiıtir. 

Diğer yönden ka.panan yaban
cı okullar da 11ralarmı ıatmak ü • 
zere kültür direktörlüğüne başvur· 

muılardrr. Bu sıralardan da ite 
yarıyanlann almmuı düıünülmek 
tedir. fabrikasında memur Yugoslavya 

tebaasından 28 yaşında Hristo oğ· .:.============:::;:ıl 
lu Nikola Miriç adında bir adam J OKULLAR 
gece s{lat 23.30 da Patran admda- Ç k E . K 
k

. . . . . .. . 1 8 .. ..k d ocu sırgeme urumu-
1 gezıntı motoru ı e uyu a · a - 1 

dan lstanbula hareket etmiş. Fa - nun Çocuk Bakıcı oku u 
kat motör tam Burgazla· Kınaha - Çocuk Esirgeme Kurumunun 
da arasında iken birdenbire bo ~ Ankaradaki '(Çocuk b&krcı oku -

zulmuttur. Bu esnada fırtına da lu) na öğrenici yazılmasına hat· 
bütün şiddetile başlamış, ve mo - lanmıştır. Çocuk bakıcı okulu ya· 
tör bir ceviz kabuğu gibi sallan - tılıdır ve parasızdır. Öğretimi iki 
mağa koyulmuştur. yıldır. Dersler hem teorik '(naza -

Nikola motörü tamir etme.ğe ri) hem de pratiktir. Oku1u lba -

Eyüpte lhıanbey mahallesinde, 
Mehmetağa sokağında 31 numa• 

ra'lı evin orta katında bayan F at• 
manm ni§anlanma töreni yapılır
ken oda çökmüt ve olduğu gibi 

birinci kata inmİ§tİr. Bereket ver· 

sin içinde ıDulunanlara bir şey ol• 
mamış, zarar korkmak ve ha • 
fifçe yaralanmaktan ibaret kal • 
mı§tır. 

Kibrit ucuzladı 
Kibrit fiyatlarının indirilmesin· 

den ötürü ellerinde kibrit 'bulunan 
satrcrlar bu kibritleri kibrit ve 

çakmak tekitine teslim etmitler • 
dir. Tekit dün aaı'bahtan itibar~n 

satıcılara ucuz fiyatla kibrit ver -
meğe ba§1Bml!tır. Bugünden bat• 

hyarak evvelce 60 paraya alman 

büyük kutu kibritler 50 ve küçük 
kutu kibritler 40 paraya satıla • 
caktır. 

uğra§tığı halde muvaffak olama - şarıkla 1bitirerek diploma alanlar Gazetemizi-----· ... 
mış, motör sabaha kadar denizin hastanelerde hasta bakıcı, ayle • Bulamıyanlara 
keyfine tabi olarak dolaşmış, ve ler yanında çocuk ibalacı ve çocuk 
sabah da saat 10.30 da Burgazda Esirgeme Kunımlarma atanırlar. 
kayalara çarparak parçalanmıştır. Okula yazılma ve alınma şart-
Nikola denize atlıyarak canını larr şunlardır: 
kurtarmağa muvaffak olmuftur. ı _ 18 yaşından aşağı olma -

Adapazarında deprem mak, 
Adapazarı, 30 (A. A.) _Bu 2 - llk okuldan diploma al • 

sabah saat 3 de on saniye sürerek mıı olmak, orta okulu ve liseyi bi· 
herkesi uykudan uyandıran bir tirenler üsterilir (tercih edilir). 

yer deprenmesi olmuştur. Zarar 3 - Uzgidimli {hüsnühal ıahi
yoktur. Deprenmeden sonra 4.30 hi) ve sağlıklı olmak. Okula ya -
da başlıyan yağmur bol olarak bh· zılmak isteyenler (Ankarada Ço· 
saat kadar sürmii§tür. cuk Esirgeme Kurumu genel mer· 

Adada yangın 
kezi başkanlığına) yazı He baş • 
wrmalrdırlar. 

Yazılma için gerekli olan bel -
geler: 

Okul diplomaıt, öz.belek '(nü -

Okurlarnnızm bazılarının 
(kalmadı) cevabını alarak ba
zı sabahlar gazetemizi bazı yer
lerde edinmekte ,güçliik çek -
tiklerini öğreniyoruz. 

KURUN'u eldeki teşkilatın 
hepsinden istifade ederek Is -
tanbulun her semtine yetiştir -
mekteyiz ve her sabah bir gün 
evvelki neticelere göre ·aağrtma 
işlerini tanzim etmekteyiz. 

O kurlarnnız üst üste iki gün 
gazete bulamadıkları yerleı·i lUt
fen bize bildirirlerse KURUN' 
un yüz paraya inmek suretile 
memleket kültürü için yaptığı 
yardıma ortak olmuş olurlar. 
Kend~Ieıinden bunu dileriz. 

Dün Büyükadada, AşıkJar yo
lu kenarında fundalıkta yangm 
çıkmış, 20 metre murabba11 yer 
yandıktan sonra ateş, yetişen itfa
iye tarafından söndürülmüştür. 
Yangına sebep gezenlerin attığı 
sigara gösterilmektedir. 

fus kağrdı) uzgidimli kağıdı, sağ· '------------•" 
lık ve aşı l'aporlan, üç fotoğraf. 
Yazma işi bir a>: aürer ve Tem -

muz ayı sonunda kapanır. 

KURUN' a ~bone 
olunuz 

- Haı~ h d. • kı - Yuttıığun <:eyi bana ver, •a • 
t,,,•ımak a_J adınforın tilki kürkü - Doktor, ben ken ımı ıır - :r 

- Topların hep•ini birden pat- . Efendiler bu şato 0 kadar eskidir 
latın bO§ka türlü uyku uyunmıya - kı, Ademle Havva cennetten kovul _ --:r nıvun- k · · 1 na nasıl ol•a zehir olacak! o:Pl. -.. devam ediyor lcqtırqıa ıstıyorum ••• cak! - - - .,.__ dukları zaman ilk gece'" b d 

... "·' • l , ~· ura a ge· , Y rmq er.~ 

T'. 



4 - KURUN 1 TEMMUZ 1933 

Köylerin teksifi 
..-<N•t11am 3 üncü .aylada) 

Nitelıim Çarlılt Rruyaanda bol 
loprak üzerinde kilometre bcııına 
eelü adam diifen yerlerden yapı· 
lan •ösmenliltler banan ıtıüalülir. 

--- KURUNun okurlarına hizmeti --·ı 
Verdiğimiz kuponlar (Küçün ilan) 
lannız için kağıt para hükmündedir 

..... <ll•t11am ı . .al/ifada) 

Bana lıarplıi niJhmı '°li olan ki· herkese söyler. işte bütün bu mtlnaaebetleri gazetelerin bu ktlçflk ilAn 

Yadillerde -~ ~ ~ -
Macaristanda 14 yaşını bitiren erkek, 
kadın herkes hava tehlikelerinden 

korunma talimleri yapacak 
lometre batına 200 iruanJan laz· sayıfaları kolaylqtınrlar. Bu küçük llln sayıfalan birbirlerini gör - G~en ayın •onlarına Joğrr l 
lannı baruaJıran yerl•Je, mae - mlyen, bilmiyen, fakat blriblrlerile bulupnak ihtiyacında olan klmsele· Macar Baıbalıanı General Göm . 

bir c.ürüm addedildiği gibi, bu 
hareketin sonunda ölüm veya 
maddi zarar olduğuna göre faili 
5 seneden müebbet kürek veya ö
lüme kadar cezalandırılır. 

ıa Bel~kaJa ba hal •ôriilmemif • rin tanışmalanna, bul11p1alarına h lzmet eder. böı taralmJan, Macar Parlamen 
tir. Alui olarak göçfllenler bura. Gazetemiz bu küçük ilan sayfalarına revaç vermek suretile to.una bir hava mütlalaaa lıanu -
ya toplanmqtır. halka yarar medeni bir hizmet daha üzerine almak istiyor. Me - na projai verilmiftir. Bu kanunun 

C) Tiirlıiye •enİf bir entliiatTi deniyet daha iyi, daha güzel ve daha kolay, daha ucuz deme~ aalannı Puter Olloyd •azete . 
planı arluuınJtu:lır. Bu plam gün- tir. .inden alıyoruz: 
den gine ser,eltlefiyor. Türlıiy.ı Biz bir müddet bu medeni hizmeti d a h a u c u z a d e- "14 yqını bitirmit olan kadın 
lalnikaları aımrlar "tlqınJa paz1a- g i 1 P r a s ı ız yapmaya başlıyoruz Gazetemizin son sayda • veya erkek her vatandaı. bava 
lar letlaetmelı laiil;,aaınJa delil_ sına koyduğumuz (Hi:zmet kuponu) un şimdilik ilk yapacağı müdafaası hizmetine dahil olma-
ılir. Onan yenü/en %11ptedecefi pa· budur. la ve müdafaanın istilzam ettif' 

Bu kuponu üstündeki tarihlerden on beş gun·· gıPrinceye ka. • tal" ı · t" ~•- tm g"' davet o sar lröydir. Köyiin verimli, zen ~ -,,- ım ere ıt ıraa e e e 
Pli bir miifteri olabilmai onun dar gazetemiz idaresine getirenler veya mektuplannın içinde lunabilir. icap ettiii takdirde, ge-

gönderenlerden gazetemize bast ıracaklan bir küçük ilanın bir rek talimler ve gerek savat esna · 
donomi alanuwla kuvvetli bir k ık 1.:.... 'b" k b satırına arşı ı , AC:Lğıt para imiş gı ı a ul olunacaktır. 11nda, polisler tarafından alma -
lıollelıtivite halini almaı ile müm- ti ı ·· d b'J an şart arını goz en geçirenler ı irler ki gazetelerde en az ilin cak tedbirlerle, halkın hareket ve 
iln olacalıtır. Köylünün elıonomi ücreti sahrda on kuruştur. Kilçtlk i lAn tarifelerinde bu ücret kayıtlar hürriyeti tahdit olunabilir. Bu 
IHılrumnJan ütün bir Jefer ol • altında beş kuruşa kadar dlifel'. Demek ki KURUN okurlan yüz pa· tahdidat, ali.kadar nezaretlerin 
maı dafınılJıldan 'ıkınan ile raya aldıklan bir gazeteyi okuduktan, faydalandıktan sonra bunun iıtirakile Harbiye Nazırı tarafın-
mimHn olabilir. Köyleri böylece bir kuponile de küçük JlAn yolu ile bir ihtiyaçlannı giderebJleceklerdir. dan tayin ve tespit olunur. Gene 
tehi/ etmek bir zarurettir. Kuponlarımızı saklayınız. (KURUN) un küçük ilan oluk (SÜ· Harbiye Nazırı hansi tehir veya 

Bu lıöyler nasıl temi etlilebi • tun) lan size ~çıktır. nabiyelerin ve bu nahiyelerde ne 
lir? gibi teıekküllerin hava müdafaa -

Bu lıöyler Cimuriyet lg Bakan· -•---------------·--------.- ıına kartı tertibat almalan icap 
lafının ileri aiinlüfü bir lıaaba 1 TEL YAZ 1 LA R 1 1 edeceiine karar verir. Bu tertiba-
•öre bir plana tabi olmalıdır. Bu - • tın, nekadar müddet zarfında a -
plan. •öre nülmu yüden Ofafı Bir gazeteci bir tenisçiyi ı Kral Boris Verdun lınmuı lizımıeldiiini ve münfe -
olan lıöyler birleıtirilecelıtir. Dört düelloya çağırdı torpidosunda rit phıılann, tehirlerin, nahiye -
mil70mı aıan topralmz lröylü, ve Pariı, 30 (A.A.) _ Şeref jü _ Sofya. 30 (A.A.) _ Kral Bo • lerin hususi veya umumi teıekkül-
ılqarulan Tirlıiyeye ıelecek ıöç riıi, teni1Çi Borotra ile Jurnal ıa· riı ile prens Kiril dün Varnaya ıi· lerin bu tertibabn icap ettirdiii 
menler bu felıiltle birl-tirilebilir derek Fransız Verclun torp1•..ı______ maaraflara ne nispette İjtirik e --~ zeteıinde yazıcı bay Didye • Pu • U09Wl • 
ı, lıler Bakanının ıenit bir bllıi· da amiral Rive tarafmdan veri _ deceğini nezaret ayrı ayrı teapıt 

len araımda yapılacak düelloyu d 
ye dayanan bu nülıuıı planlama i· len öile töleninde (ziyafetinde) e er. 
fİ Türlıiyenin bünye balrımınJan lüzumauz bulmuıtur. bulunmuılardır. Kraf Boria torpi· Bu hüküm husuıi ve hükmi ta· 

il Bay Didye - Pulen, tenisçi Bo- dodan Frannz CümurL--kanı bay hıılara düten tediyat hiııeai, di • 
yaptıfı en ·eri harelıetlerJen bir( rotra için tahkir edici bir yazı yaz· u-, ·ı "b" bal 1 B 
llenmefe lôyılıtır. lllt planda (4) Lebrun'a ıamiml bir telgraf çek. ier verıı er 11 1 ta 1 0 unur. u 
milyonu aıan İn•anın ve nülum mq ve bu yazıya Borotra acı bir mittir. . hükümlere muhalif hareket eden· 

ıelri1de cevap verdiiinden Didye • Torpidolar Selaa:.xe ıitmek ti· ler veya vaz
0

ifelerini yapacak .o · 
yiht/en az olan ya/erin birer ye· • lanlar -.A-: 1 -•· Jh L-1 Pulen tenisçiye ıahitlerini yolla • zere Vamadan hareket etmi,tir. a IUiUU o a~ar, 1111 ~ ... -
4flİ ue ,,.-.,.n lıaalet merkezi laa· 1 de 2 aw, ve l&V .. halinde 6 ay ha-mıttı. Bey Didye - Pu en jürinin, " -s 

line •olıulmaı memleket iPtı ıa - Yabancı u-lkelerdekı· piıle cezalandırılır. Borotra'nm ıerefini mevzuu bah • · 
ttılaı.u, nutuhuz, ıösterifm biı Hava müdafaası için alman ter· 
iftir. Fakat Türk yurtlunun elıo . tetmek niyetinde olmadıiını IÖy • ltalyan çocukları tibat tahrip veya bir müddet için 
nomi bakumnJan en deferli v~ lemittir. Roma, 30 (A.A.) - Avrupa, kullanılmuına mini olanlar hak -
mü•pef laareketlerintlen biridir. Aaya, Afrika ve Amerikanın 36 kmda, telgrafları tahrip eden ve-

Banu ekonomi bakımından ne Kömür jşciJerinin grevi ülkesinde bulunan İtalyan ailele - ya bir müddet için kullanılmuı • 
lıaJar lümmlu ıörüyor•ak, itlare- Vqinston, 30 (A.A.) - Bay rinden 15 bin çocuk buraya gel· na mini olanlar hakkında tespit 
cililı, laallıın ra/aatlıfı balnmmJan Ruzveltin dileği üzerine "United meye batlamıtlardır. Bunlar dı • edilen hükümler tatbik olunur. 
ıla e lıatlar faydalı buluyoruz. Mine Workers,, batkanı bay John f&l'da oturan ltalyanlar cemiyeti· Bir hava hücumu veya herhan-

nin parasile birkaç hafta Su ıe • gi bir tehlike eanaıında, bükOmet 
Türkiye coğralyıuı i~nJe 4IJ Lewiı, pazaretsi ıünü yapdacak birlerinde kalacaklardır. tarafından alınan tedbirleri ku -

6in lıöy var. Bunların ancak yüz· grevin durdurulmumı emretmiı • 
ten veya ihmal yüzünden bozmak 

de elli.intle lıöy kanunu tatbilı e- tir. Bay Lewiı'in kömür itçilerini Gece manevrasında 

Yukarıda hüli.ıa edilen bu ka • 
nunun esbabı mucibeıinde bilhu
ıa Macariıtanın dört taraftan düt· 
man memleketlerile muhat olma· 
ıı ve bunların muhtemel hücumla
rına kartı T rianon muahedesi 
mucibince Macariıtanın hiçbir 
hava müdafaası kuvvetine malik 
olmaması tebarüz ettiriliyor. Şu 
halde arııuluıal bir anlatma ile 
bava hücumları menedilmediii 
takdirde, - ki bu hususta hemen 
hemen hiçbir ümit yok ıibidir,
bu gibi hücumlara kartı korunma 
tedbirleri, devletin en mühim va· 
ııtalarından birini teıkil edecek • 
tir. Eaaıen bu hususta ltalya, Po
lonya, Romanya, Çeka1lovakya, 
Fransa ve Almanya buna benzet 
kanunlar nqretmiılerdir. 

E..babı mucibe bundan ıonra 
kanunun muhtelif maddeleri üze
rinde durarak bunları izah etmiı, 
Hava kurumunun herkai alika • 
dar eden bir metele olduiun• 
ıöre, on dört yqından itibaren 
her ıencin kolaylıkla gözcülük ve
ya iıtihbarat ıibi itlerde kullanı
larak, daha kuvvetli uneurlann 
daha önemli vazifelerde kullanıl• 
muı lüzumundan bahsetmittir. 

Bundan aonra halkın hürriyeti· 
nin muayyen bir nispet dahilinde 
tüadicline seçerek baada &laflllll -
len gayeler anlablmıı, tayyare hü
cumları kartıımda tehrin elek • 
trilderinin aöndürülmeai, miina • 
kale vaııtalarmın durdurulmuı 
ve yurtsuz veya açıkta kalanlann 
yabancı evlerde emniyet altma a
lmmuı lüzumundan balnolun • 
muttur. 

Esbabı mucibenin ıeri kalan 
kısmı da nakdi muavenetin lüzu
munu ve cezai hükümlerin teapi • 
tinde takip olunan gayeyi izah 
etmittir .,, 

'tliliyor. 1924 Je Kamutayın lıabuL grevden vazgeçirecek otoriteye aa çarpışan harp gemileri Gazetemlzl------.ıı. f 
ettifi köy kanununu halıln7'a tat· bip olmamuma rağmen, itçilerin R E T 

Trento, 30 (A.A.) - Filonun ~-Bulamıyanlara Ş A EN ı· S bilı etmek için bu tek.il bir mnı • baıkanın dileğini yerine getirecek 
~ bütün ııddan söndürerek yapbiı Okurlarımızın bazılarının reınr. leri sanılmaktadır. 

ıece manevraımda bazı ıemiler (kalmadı) cevabını alarak ba- R G E c E 
Bay Lewiı'in kabul ettiii mü - r•rnıııın-lardır Nefe le d alb 

~,,. -,. • r r en zı sabahlar gazetemizi bazı yer-
tareke muvakkattir. Bu mütareke k" • ··ı " d" k" • h f"f 

F d ıı• 0 
mut. ye • ... a ı yara. ıerde edinmekte güçlük çek. KonuQtu Bay aik Kur oğlu itçilerin, kendilerine kömür en - Janmıttır. Zedelenen ıemilerden tiklerini öğreniyoruz. y 

Sadri Ertem 

Parise gidiyor düıtriıi için küçük N. R. A. yı ada· ikili limana dönmek zorunda kal- KURUN'u eldeki teşkilitın 
Ekonomi Bakanhiı müıteıarı yan bay Ruzvelte olan güvenlerini mııtır. hepsinden istifade ederek Is · o 

• F ik K rt ~ı d'" Ankar d gö.termektedir. Bay Lewi1, itçi • tanbulun her semtı'ne yetiştir -· a u 0 a u un a an Dancı·g .. ı·n tı"caretı• 
hrim 1 B F k lerin patronları için delil fakat B. k h hah b" ·· te · ize ge mittir. • ai Kur· Varunra, 30 (A.A.) _ Gazeta me teyiz ve er sa ır gun 

1 - Kumarhaneleri, barlae 
n, umumhaneleri, bin bir se
fahet ve sef aletile, pceyarr 
sından sonraki lstanbulu an-

6-.xl • od d • 1 Ruzvelt için mütarekeyi kabul et· ·..-· evvelki neticelere go"re dağıtma 
..,. u tıcaret uın a mce eme • tiklerini ıöylemiıtir. Polska, Danciğin finamal ıiyua -
lerle metıul !bulunan Türkofiı u- ıının kendi çıkan bakımmdan da işlerini tanzim etmekteyiz. 
""--'--- f" • F Okurlarımız üst üste iki gün ut1111U1111 ve o ıım ramrz masuı 1 d f h k ld ld çok kötü oldujunu yazarak diyor 

f. ·ı '-" l'kt h fta · · d p spanya a u uş a ırı 1 gazete bulamadıkları yerleri lüt-fe ı ı e vll' ı e a ıçın e a • ki: 
rile gidecektir. Madrit, 30 (A.A.) - Gaceta fen bize bildirirlerse KURUN' 

de Madrit, ı,, Esemenlik, Sosyal Dançiğin bayındırlılı ancak un yüz paraya inmek suretile 

Geçmif Karanlar: 
Lehiıtanm dııarıııyla yaptığı te • · 

ve Öngüriilük bakanhğmın utluz- memleket kültürü içın yaptığı 

-··-···-··----···-··-·---· 
cime (ticarete) dayanmaktadır. ı 

luk (fuhıu) a karıı şav•• halckın. yardıma ortak olmuş o urlar. 
-s -s Haibuki, dövizlere konulan ıon 

ı femmuz 1920 daki kararnametinı' y-~aktadır. b Kendilerinden bunu dileriz. 
lllf'"... ajlar Polonyalı tecimenleri (ta· 

Hamburg - Galayi es'ardan l•panyada artık iyi yaıayıı cirleri) zorla Dançiiden ayıracak '------------' 
dolayı kanlı müsademat vukubul· vuıtaıı olarak tanınmayacak olan ve batka bir liman aratacaktır. Bu 
•lif, ild kiti maktul.,. aeksen kişi utauzluk kalddırmqbr. zehirli hu- ise Dançiğin tecimini harap ede· 
mecruh olmuştur. ldarei örfiye i· talıklara tutulmut olan kimseler ya · cektir. 
lb edilmlttlr. 

- Din bonada şayanı dikkat bjr özel bir doktor tarafından veya • 
tereffü ve tenezzüller vukubulmuş· hut reami ha.tanelerde eyi edil -
tar. En fazla tenezzül lngillz pa- mek zorundadır. 
raaı üzerinde idi. Sabahleyin 419 

lngiliz bütçesindeki açık 
Londra, 30 (A. A.) - Hazine· 

nin 1935 finan1&I yılı için çıkardı-

Osman //haminin 

Gecenin Rengini 
Bilir misiniz? 
Kitabını Okuyunuz 

k11nf üzerinde olan İngiliz para· I Açık bir Soayal korku göıte • 
maa akşam üzeri -'14 kuruşa talip ren hasta ıağıtmadan (tedaviden) iı iıtatiatiklere göre ıelirler, ------------• 

bulunmuyordu. Dolar da evvelki j çekindiği takdirde zorla hatlaneye 
ıtla 1M lnmıştan, dUn 102 kuruşa 1 yatmlarak ıaiıtılacaktır. (tedavi 
te,..nea11_.._•.tm_ff_ti_. _____ __. edilecektir.) 

1.197.141 liralık bir artma ıöıter · 
mektedir. Muraflar, 7.694.031 li
ralıktır. Açık, bütçenin g~en yıl , 
bu ara ıötterdiii açıktan 

6.496.890 lira daha çoktur. ilk üç 
aylık rakamlann, ıenel olarak 
dütkün oldukları ve ıelecek ayla· 
nn verimleri ile ilıili olmadıkları 
ıiylenmektedir. 

tatıyor. 

2 - Bizde hiç dqilm•mit 
içtimai bir yarayı neşterliyor: 

M 
DüşmUt erkek çoeuklarm a •. 
cındıncı portreleriıd çiziyor; 
bütün ifrençllklerlle hayat • 
lanm anlatıyor. 

A 

N 

3 - İlk defa olarak bir ro
man içinde. küçük esnaf m ya. 
şayışlanm tetkik ve dtlştinüı
lerlnl, haleti ruhiyelerinl tah· 
lil ediyor. 

4 - Sizi Tophanenin hiç 
bilmediğiniz, daymadıiınız 

yerlerinde dolqtınyor; kimi 
iyi, kimi Uttinün köthti, ki· 
mi zavalh ytizlerce serseri 11 .. 
bmnla, yankesici ile karp· 
lqtır17or. 

GECE KONUŞTU muharrirlnla 
aylarca süren tetkiklerine n görflt • 
terine dayanan blr eser olmak itiba
rile tam realist bir romandır. 

Renkli bir kapak içinde 250 sayfa 
75 kuruş. 



Şücl §ampiyonluğunu kazanmak ;~in önünde yalnız Beykoz ta• 
kımı kalan u8eşiktaş,, dünkü maçtan evvel 

Beşiktaş Vefayı 2 -1 
yenebildi 

Di.hı güzel bir hava altında Be· 
§iktat ile Vefa şilt maçını oynadı
lar. Hafta ortasında Vefanın Eski
§eh.irdeki maçlarında 3 mi.:him o
yuncusu, Haluk, Muhteşem, Cudi 
sakatlanmış, diğer bazı oyuncula
rı da hasta1anmı§lardı. Bunun için 
'Y efalılar dünkü maçın, geriye bı-
ra.kılma11nı - bundan evvelki te· 
birlerde olduğu gibi, haklı ola -
rak - istemişlerdi. Futbol heyeti 
bunu uygun görmediği için maç 

dılar. Çok güzel paslarla ilerle • 
meye, Beşiktaı kaleaini aıkı§tır -
maya başladılar, bunun tesirile 
2 sayı çıkardı1:ır. Hakem bay Sup· 
hi, hunlardan birini ofsayt göre -
rek saymadı. 

Vefalılar ikinci devrede yine 
çalı§maya batladılar. Oyun dur -
madı. Bundan sonra, Betiktqh -
lar Vefa kalesini biran aıkııtırdı -
lar; acemi gibi görünen Vefa ka • 
lecisi, Şevket müdafi Saim, Hü -

Dünkü maçtan gü zel bir enıtantane 

yapılmıştır. VefaJrlar da eksik bir 
takımla oyun oynamaya mecbur 

olduklarından §U suretle sahaya 

çıkmıtlardır: 

Şevket - Saiıtı, Hüseyin-. 

M ... s··ıeyman Vahya, -Mus-
unır, u • 

tafa, Enver, Gazi, Latif, Mehmet 

Ali. 
Buna karşılık Beşiktaş takımı 

Fenerbahçeye çıkarttığı kuvvetli 
kadroıile Y.er almıştı: 

Mhmet Ali - Hüsnü, Nuri -
Feyzi, Huan, Faruk- E§ref, Şe
ref, Muzaffer, Hakkr, Hayati. 

Oyun çok güzel oldu. Her iki 
taraf bütün inceliklerile oyun gös· 

tererek bir futbol oynadtlar, halk 

zevkle lbir maç seyretti, bazı taraf· 
tarların fena çağırı§ları _( ... ) geli· 

yor gibi haykırışları olmasaydı, 

bu müsabaka daha iyi olurdu. Bi

rinci devrede Vefalılar yaptıkları 
güzel akınlarla ka1e önünde iki 
mühim sayı fırsatı kaçırdılar. 

Be,ikta§hlar buna karşılık bil· 

hassa Eırefin uzaktan attığı iki 

tütle oyunu.2 - O kazandılar, bu 

devrede Vefa çok ahenkli ibir o -
yun oynadı. 

Beşiktaf, Fener karıısında gös· 
t.erdiği varlığı gösteremedi. Fakat 

birinci sonlarına doğnı üstünlük 

göstermeye baş1arken devre bit -
ti. 

ikinci devrede Vefalılar o me~
hur OY,Unlarıru göstermeY.e bajla .. 

.. 
seyin, Süleymnn sayılara mani ol
dular. 

Bundan sonra, iki taraf da 1&· 

yı yapamadıkları için, oyun Be -
şiktaşın 2 - 1 üstünlüğü ile bitti. 

Bu çok güzel oyun da bu 1u -
retle bitti. 

Maçtan sonra görüştüğümüz 
Vefalılar 18 pastan dıtardan yap
tıkları golün - müdafilerin içer· 
de olmasına rağmen - hakem ta· 
rafından ofsayt olarak gösteril • 
meaine ve sayılmamasına. §attık -
larını söylüyorlardı. 

Vefa orta hafı Lutfi 
klüpten çıkarıldı 

Vefa orta hafı Liitfinin klüpten 
çıkarılmış olduğunu haber aldık. 

Vef alılarca bu oyuncunun yap
tığı bazı hareketler bu çıkartmaya 
sebep olarak göıterilmektedir. 

Ortada dönen bir rivayete gö· 
re Liıtfi Beşikta§ klübüne girecek· 
tir. Fakat alakadarlar zaman za -
man oyuncularının ayartıldığını 

söy1iyerek müteenir görünen Be· 
şiktathlarm böyle batka klüpten 
oyuncu alacaklarını ummamakla· 
dırlar. Biz de bu görüşe iıtirak e· 
diyoruz. 

Vefalılar kongresi 
Vefalılar 28 inci yıllık kurul -

tayını dün yapacaklardı. Betikta.ı· 
I& o1an ıilt maçı münasebetile ge· 
Jecek cumartesi günü öğleden aon· 
raY.a bırakmışlardır. / 
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Bir Dilmacın Notlarından: 

-----------------------~-----~-------------------~..............--~---------

Aldat a s ' 
Istanbula gelen seyya lar niçin· 

para harcamıyorlar ? 
Vapurlardaki propaganda - Dükkanda ahş veriş zihniyeti Gece hayalı 

olmıyan şehir - Taksimetre ile gitmeyen şoför ! 

Geçen hafta lstanh"ulluların çok 
iyi tanıdığı 48.000 tonluk Home -
rik dört yüz elli kadar gezgin ge
tirdi. Fransızların son yaptığı 

78.000 tonluk Normandia denize 
indirilmeden evvel Homerik dün
yanın en büyük vapurlarından bi-

riydi ve aene de öyledir. Bu yü . 
zen §ehrin içini gezmiyenler yir · 
minci asrın en keskin vasfı olan 
konfor kelimesinin tam manasını 
belki anlıyamaz. 

Bu vapur her sene geldiği' za -
man limanda birbuçuk gün ve iki 
gece kalırdı. Seyyahlar bir gün İs· 

tanbulun eski eserlerini seyrettik
ten ıonra ertesi günü ti. ıaat bire 
kadar çarııda canlarının istediği, 
aıönüllerinin dilediği ne görürler
ae alır ve memlekete bir hayli pa
ra bırakırlardı. 

Geceleri tehre çıkarlar gezerler, 
bol bol para harcarlardı. O za · 
manlar bir Türkuvaz vardı. Az fi. 
yatla mükemmel yemek yenir, iç· 
ki içilir, varyete seyredilirdi. Bun· 
dan hatka Maksim, Mulen Ruj, 
Rejan, Tepebatı gibi birtakım 
yerler daha vardı. Bunlardan bu • 
gün yalnız hir Tepe batı kaldı. O 
da hiçbir gezgini memnun edecek 
vaziyette değildir ... Dün bol boJ 
para harcamaktan kaçınmıyan 
gezgin, bugün on paraya bile dü 

ğüm vuruyor ve dışarıya metelik 
sı~dırmıyor. Acaba bunun sebeb! 

ni hiç ara§hrdık mı? Eğer araştı· 
racak olursak varacağımız netice 
§U olacaktır: 

Aldatılmak korkusu! 
Seyyah çıırtıdan hiçbir §ey al -

mak istemiyor. Çünkü vapurlarda 
birtakım yabancı kimseler tara -

fından fena halde korkutuluyor 
Kendilerine lstanbuldan mal al · 
manın tehlikeli olduğu, alınacak 

malın kat'iyyen değeri olmadığI, 
on kurutluk bir mala on be§ lir:> 
istendiği, antika diye ıokulmal• 
istenen efyanın lngiltereden (Ber 
mingam'dan) geldiği, daha bil -
mem bin türlü sözler söyleniyor. 
Ve seyyahlar altüst ediliyor. 

Sonra seyyah, bir dükkana gir 
di mi orada evvela azami fiyat is-

temek ve en sonunda asgariye ra
zı olmak gibi garip bir alııveriş 
tarzıyla karıılafıyor. 

Tabii bu hal kartıaında seyyah 
kendisine yapılan telkinatm doğ· 
ruluğuna inanıyor ve alakadaı· o -

]anlara yerden göğe kadar hale 
verıyor. 

Hom~rik bu sefer limanımıza 

geldiği zaman yalnız bir gün kal
dı, hemen palamaraları toplıya -
rak çekti gitti? 

Seyyahlar, denilebilir ki, hemen 
hemen hiçbir şey ıatın almadılar, 
sırf merak saikasıyla şehrin gece 
hayatını görmek için dışarı çıkan· 
lar da büyük bir tedbirsizlik yap· 
taklarına hükmettiler. Bakınız na· 
sıl: 

Varyete olan bir bahçeye gidil 1 
di. Hava fena halde yağmıya bat· 
ladığından herkes barınacak ka 
palı bir yere 11ğ1ndı. Hemen arka
sından bir garson damladı: 

- Efendim ne içersiniz? 
- Biz §İmdi dışarıda içtik. Şu 

yağmurun geçmesini bekliyoruz. 

- Oraaı başka, burası ba§ka 
Burada ayrı konsomasyon yapı · 
lır! 

- Pekala. Fakat yağmurda sır· 
sıklam olamazdık ya. Maamafih 
bize yerli şaraptan getiriniz. 

Seyyahlar birer masa bularak 
yerle§tiler. Şaraplar geldi. 

Neşesiz, keyifsiz, tamamile öl -
gün bir gece başlıyordu ... 

Yazan: Kamok 

- iki kağıt .. . 
Rıhtımdayız .. . 

- Bay tercüman aize te§ekkür 
ederiz. Elinizden geleni yaptınız, 

bundan eminiz. Fakat memlekete 
seyyah getirtmek istiyonamz ev-

Tela bu f ihiı fiyatların önüne geç
meli, sonra da gelen aeyyah& 

memleketin karakteristik gece ha .. 
yatını göıtermelisiniz. Ve bu eğ 

Jencelerin kendisine mahsus husu
siyetleri olmasına dikkat etmeniz 
lazımdır. 

Bu kadar yapılan ve baıarılım 
büyük işlerden sonra teferrüat ka
bilinden sayılan, fakat haddi za -
tında çok mühim bir mesele olan 

seyyah itlerinizi de düzelteceğini
ze eminiz. Lutfen ücretinizi ıöy • 
ler misiniz? 

- Üç lira ... 
-Az değil mi 

- Çok bile! 
-Fakat vapurda, tercüman üc· 

retlerinin 6 lira olduğunu söyle -
mi,lerdi. 

- Hayır, o ücretler böyle gece· 
ler için değil. Ben bunu bile ıiz • 
den alırk~n adeta utanıyorum. 

- Allahaımarladık .. 
- Allah rahatlık versin ... 

Tuhaf bir müzik çalıyor. Orta - ------------
da bar kızlarından iki tanesi dö -
nüyor. Fakat bir türlü varyete de·••••••• 

nilen şey başlamıyordu. Neden 
sonra küçük bir kız çıktı, bir iki 
perende attı; sonra diğer biri çık· 
tı. Numarasına batlamadan ayağı 
kaydı yere dü§tü. Kahkahalar ... 
İki kız daha çıktı. Acemi acemi kı· 
rıttılar, zıpladılar, hopladılar, 
gittiler. Herkes esniyordu. Zahi· 

1stanbulun, o koca lstanbulun ge
ce hayatı buydu. Ve en mutena ba· 
rı, eğlence yeri de burasıydı! 

- Garson hesap! 1 
Şişesi 8 liradan elli kuru§luk in

hisar §&rabı 24 lira. Yüzde onlar. 
Garson bahşııları, vestiyer vesai 

re... 1 
Seyyahlar hayretle hiribirlerine 

bakmıyorlar... ı 
- Fiyat bu ... Ne yapalım? .. 
- Fakat önce vapurda bu §a _I 

rap bedava gibi ucuzdu? 
- Orası batka, burası ba§ka ... 
- Otomobil gel buraya ... 
- Taltsimetreyle gitmem! 
- Nasıl gitmezsin? 
- Biz bu geceyi bekliyoruz! 
- Ne istersin rıhtıma? 

Yeni Çıktı 

1 
Dtın n Yarm 

TettUme lclWJyatı 

Sayı-33 

KADIN 
ve 

SOSYALiZM 

Avguıt Bebel 

Sabiha Zekeriya 

Flatı 100 Kurut 
Satıldığı yer: .. 

V AKIT Matbaaıı _ latanl>ul 

.,.. . 9 
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\HIOltt\~~~~( A tE lste.nbul ~~~k c::::'!1.g~~~ITJ yurdu 
"""' TELEFON NUMARALARI: 

YaZl l'jlf'rl telefonu: 2tS79 
ldare t.eleJonu: 2-lS'JO 

Telgral adresi: lstanbul - (RUHUN) 
Post& kutusu No. 46 

Def ine 
Gazetcmlze gönderilen yazılar, gazete· 

ye girmek lçln 18e, zarfının köııeelne (ga
zete) kelimesi yazılmalıdır. 

Pendiğin sapa bir köşesindeki bu 
yere gelinceye kadar epeyce yorul -
muşlardr. Böyle sabahleyin çc.k er -
ken çıkmışlar, biraz kahvaltı etmeğe 
bile vakit buJamamışlardr. Onun için 
çiftçi Yeli dayının kendilerine pek 
basit gelen yemeklerini büyü~ iştah 
ile yiyorlardı. Veli dayıya geJince; 
o, tarlasını böyle her ne pahasına o -
]ursa olsun kendinden almak ister gi 
bi görünen bu müşterilere karşr ha· 
la inatçılık ediyor görünüyordu. 

Sofradan kalktıktan .sonra 'Saşit 
genç karısı l<'erideye yaklaştı. Kulağı· 
na bir şeyler frsıldadr. Sonra Veli da
yıya dönerek: 

- Da),cığtm artık karar verebil -
din mi? Yoksa hala düşünüyor mu -
sun?,. 

Dedi. Veli dayı cevap verdi: 
- İptida size söyledim. Ben şim -

diye kadar bu tarlayı bir gün sat -
mağr düşünmedim. Bugün de satıl•k 
malım yoktur. Allaha şükür, burada 
kendi halimize göre geçinip gidiyo -
ruz. Tarlayı satsam ne yapacağım? 
Yine şurada bir parça toprak alarak 
~ütçilik etmekten başka ne yapabi
..Jirim? Madem ki eninde, sonunda bi
zim için çiftçi olmak mukadderdir. 
Niçin tarlayı bırakarak başka bir top· 
rak aramağa gideyim?,, 

Naşit neden dtılayı bu tarlayı sa
tın almak istediklerini, bu işin Veli 
Clayı için de karh bir iş olduğunu ge· 
ne anlatmağa çalıştı: 

- Canım efendim. Biz sana bu tar
lanın bedelini bir misli değil, birkaç 
mislini ödeyeceğiz. Tarlanın üç, bel
ki ele dört kat deC c:ini vereceğiz. Sen 
bu parayı aldıktan sonra yine bu ci
rnrda k'olayca kendine bir tarla ala
bilirsin. Çiftini çubuğunu, çoluğunu, 
çocuklarını oraya yerleştirirsin. işine 
eskisi gibi devam edip gidersin. Pa
ranın gerisini de keyfine sarfeder • 
sin. Sonra bir kısmını da bankaya ya· 
tırarak yarın için tasarruf yapmış o· 
lursun. Biz niçin bu tarlaya birkaç 
kat pahasını vererek almak istiyoruz? 
Bunu evvelce de söyledim. Tarlanın 
yeri benim karımın nasılsa hoşuna 

gitmiş. Mutlaka burasını bana aldır
;mak istiyor. İşte onu memnun etmek 
Jçin sana bu kadar fedakarlığr yapa· 
cağım. Bilmiyorum, maksadımı izah 
edebildim mi? Sen bu tarlayı sat · 
nıiıkla hiçbir şey kaybetmiş olnuya· 
caksın. Bilakis birçok şey kazanacak· 
mn. Ben de karımı memnun etmiş o· 

~
acağrm. Onun kalbini kazanmakla 
apacağım maddi fodakarlığm karşr· 
ığrnı almış sayacağım.,, 

Naşit o l<adar dil döküyordu ki 
Neli dayının yüzündeki sert çizgiler 
;Yavaş yavaş yumuşadı ve babadan 
\kalma olmasına rağmen nihayet Na
şidin karlr teklifleri ile tarlasını sat· 

mağa razı oldu. Birkaç gün içinde mu· 
amelesi tamamlandı. Hakikaten bede· 
li birkaç misli olarak verildi. Ferağı 
ondan sonra yapıldı. Artık şimdi hem 
Veli dayı, hem de Naşit memnundu. 

Fakat Naşidin memnuniyeti de· 
diği gibi karısının bir kaprisini yeri
ne getirdiği için değildi. O bu ahş 

Karııılık tstiyen okurlar, mektuplarma 
ıo kuruşluk pul koymalıdırlar. 

BasılmıyBD yazılan geri göndermekten, 
kıymetsiz yollanmış mektupların içine 
konulan paraların kaybolme.emdan, llA.n 
olarak çıkan yazılardan dolayı, direktör -
lük, üstüne soru sorgu almaz. 

Gazetemizde çıkan yaule.rla reslmlerln 
ber hakkı aalt kendisi içindir. verişte kendini Veli dayıdan daha .1 

karlı olduğuna kani buluyordu. Çün· ===:::::::=:=:=:=::::::=:=. 
kü Veli dayının tarlasında çok zengin l'azartesı SAL! 

bir define bulunduğunu gözüaçık bir Takvim t Temmuz 2 Temmuz 
· · D f' b'l" · · l ~o R. Evvel 1 R. Ahır gençten öğrenmıştı. e ıne ı ıcısı o.· ll========ı 

duğunu ileri süren bu gençle kısa hır 
zaman evvel bir tesadüf neticesi ta · 
nışmıştı. Bu genç toprağa gömülU ma
denleri gösteren bir alet keşf etmi~ti. 
Yeli dayının tarlasında mühim bir 
define bulunduğu muhakkaktı. Arn -
ma kendisinin parası yoktu. Bu defi· 
neyi çıkarmak içinse behemehal tar • 
laya sahip olmak gerekti. 

Bu genç o kadar c:ından anlatı • 
yordu ki Naşit inandı, toprağa para 
gömerek, eldeki aletle birkaç tecrü -
be de yaptılar, alet hakikaten para 
gömülü yerin üstüne gelince titriyor-
du. Naşit'in bu işe aklı iyiden iyiye 
yatmıştı. Nihayet işte tarlayı da ele 
ge<:irmİ!$ bulunuyordu. Şimdi ilk iş o
larak Naşit bu defineyi bulup çıkara· 
r.aktı. Belki de bu sayede yirmi beş, 
otuz bin liralık bir servet elde etmiş 
olacaktı. 

Şimdi mesele defineyi çıkarmaya 
kalıyordu. Güpegündüz bu iş tehlike· 
liydi. Tarlanın ötesi, beri.si kazdacak
tı. Bunu sessiz, sadasız yapmak Ja
zımdı. Şayet bu araştırmalar birisinin 
gözüne çarparsa bütün plan altüsi 
olabilirdi. Onun için defineyi gece çı
karmağı daha doğru buluyordu. 

Tarlanın ellerine geçtiği günün ge
cesinde hemen işe koyuldular. Defi • 
neyi üç kişi arıyorlardı. Genç kadın 

elinde ışık tutuyordu. Naşit bizzat e

Gllo do~ş11 4.:n 4.3l . 

Gün batısı 19.45 19,45 

Sabah namaz, 3.18 ~.28 

O~Je nım.ızı ı~.17 l't 17 

llrlndi oamıızı 16.l~ •6.]8 

Akşam namu 19.45 IQ,4.ı; 

Yatsı namaz• ~1.4~ ~1.47 

imsak •.u2 2. t3 
Yılın gtçeo güulerı 181 HU 

Yılın kalan 2ünlerl 175 1:"4 

Kadıköyünde konser 
Kadıköy Halkevinden: 
2 Temmuz 935 sah günü sa.at 18,30 

da Halkevi kuatüoru tarafından ve • 
rilecek konsere gelmek isteyen üye -
lerin biletlerini Kadıköy Halkevinden 
almaları • 

ŞARK DEM1RYOLLARI 
lLAN 

Şehir sayın halkına zirdeki tarife· 
terin mevkii tatbike vazedildiğini ha
ber veriyoruz: 

1 - Seyri hafife mahsus ve 30-10 
-1935 tarihine kadar kavun ve kar -
puz nakliyatı için muteber 105 No. Jı 
itsisnai muvakkat tarife. 

2 - Edirne, Alpullu, Babaeski, 
Kırklareli, Lüleburgaz ve Çorlu istas
yonlarından lstanbu1a gönderilecek, 
bozulmağa müsait neviden emtealar 
için muteber Seyri Seriye mahsus (B) 
istisnai muvakkat tarife. 

MÜDÜRiYET 
line bir kazma ve kürek almıştı. Yan- !!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!""!"~~'!!!!!!!~ 

Dedi. 
Jarında bu define bilicisi genç var • Fakat tam bu sırada uzaktan bir 
dr. Icap eden noktalar üzerine daha 

gölge peyda olmuş, kendilerine doğ· 
gündiizden işaret konmuş olduğu için ru yaklaşıyordu. Bu gelen Veli dayı 
en çok umduklafl yeri kazmağa baş· idi. Gece karanlığında fener ile bura
ladrlar. ı-ı::azma ve kürek ile işlemeğe da uğraşıp duran kimseleri uzaktan 
alışmamış olan Naşit birkaç dakika görmüş, çok merak etmiş, ne oluyor 
içinde kanter içinde kalmıştı. Fakat diye görmeğe gelmişti. Kazılan yeri 
çaresiz sonuna kadar gidilecekti. görünce telaş ile Naşidin elini tuttu: 

Kazılan yer bir kuyu ağzı gibi a • _ Aman, kendine dikkat et, bir za· 
çıldrktan sonra Naşit define bilici • man evvel buraya ben eski bıçak tes· 
.sjne işaret etti: tere yüzü gibi işe yaramaz çelik par

- Hele bir kere tecrübe et, baka • çalarım toplamış çoluk çocuğun oy • 
hm,. nıyarak ellerini kesmemeleri için bu· 

Dedi. Define hilici~i elindeki rak· raya gömmüştüm. Aralarında kulla -ı 
kaslı aleti kazılan yerin derinliğine mlrnış jilet bıçakları da vardır!,, 
doğru sarkıttı. Rakkas derhal sanki Diye bağırdr. Bunu duyan Naşit 
esrarengiz bir kuvvet ile titredi. Son· ile define bilicisi biribirlerinin yüz -
ra Naşidin ter içinde beşaret bekli · Ierine bakarak donup kaldılar. Made
yen yüzüne bakarak: nin nasıl bir maden olduğu şimdi an-

- Artrk hiç şüphe kalmadı. Ara - laşılmıştı.? 
dığrmızı lmlduk ! Define buradadır!., * * 

F====~=========~~===~=========jffi~m~~aL~o~m~bdır; 

K d •• •• •• 9 1 dört vitesi vardır ki biri tornis • a lnOJD D a ı _ıı:ııııı_ı - --- tandır. Bir de serbest vaziyet, top-
yekôn be§ hareketi var demektir. 

R O m a D 1 '• Gel gelelim sağ ayağa: Yol ver -
mek istediğin vakit has gaza. Fa • 

Tefrika numarası: 42 

Bisikl~t yarışları, manialı koşu -
lir, uzun atlamalar, neler ... Artık 
bır genç kız için bu kadarı da züp
pelik değil mi? Bu Mükerremin 
aklına şaşmalı. Biraz frenleri kıs-

ması lazımken? Nesrinin her ha -
~eti şimdi ondan sorulur. Fakat 
~her nedense, ni§anhsınm bütün 
ti[Jkınhklarma yardım ediyor, üs
tllik kızı kışkırtıyor bile. Nesrin, 

~nerden Kmalradaya yüzece -
~' demiş. Mükerrem, peki de • 
miş. Yanlarına Bonıonti müsteci
ri:nin oğlu meşhur yüzücü Koçoyu 
almı§lar. Pe§leri sıra bir motor 
yürümü§. Daha bitmedi: Nesrin, 
~ihi Beyin kurdueu sivil tay -

Yazan: Safiye Erol 
yarecilik mektebine yazılmış. Za
ten bir bu eksikti. Otomobilden 
sonra tayyare. Evet Nesrin otomo
bil de kullanıyor. Mükerremin1 

Linkolen otomobiline binip kıra 
çıkıyorlar. Orada Mükerrem ni • 
şanlısma şoförlük dersi veriyor. 
Yan yana oturuyorlar. Genç adam 
öğreniyor: 

- Direksiyon faslım artık bili -
yorsun. Gelelim frene: İşte şu 

manivelayı kendine doğru çeker
sen fren olur. Bu diğer manivela 
da debriyaj yani sürat değiştir -
mek içindir. Fakat bunu kullana -
cağın zaman sol ayağının altın • 
daki pedali harekete 2etireceksin. 

kat sağ ayakla icabında fren de 
yapaeakam. Şimdi söylediklerim • 
den ne anladın, tekrarla bakayım. 

Nesrin dört beş tecrübeden 

sonra makineyi kullanmağa baş • 
ladı. ilk def asında ona &Ürat fazla 
görünüyordu. Bütün dikkat ve 
hassasiyeti sağ ayağında toplan -
mıştı. Fazla basmaktan korku • 
yordu. Ona öyle geliyordu ki §O· 

senin iki tarafındaki ağaçlar ha • 

yal gibi vız vız kayıp geçiyor. 
Göz ucuyla saate bakıyordu: Se-
kiz kilometre. Bu korkusunu Mü
kereme söylediği vakit, Mükerrem 
bol hol güldü, her aceminin haıı· 
na gelir, dedi, her acemi uçuyo • 
rum zanneder. Alı§ırıın, yavrucu-

•• Uri\Jı'\'un ""omanı . ..,4 H. Lsmeı Ulukut 

menfaatlerinin emirlerini insanlar, 
dinlemeye mecbur olmuşlardır 

- ----
- Evet, bu sorduğum pek lüzumlu l 

olmıyabilir; biz aia.kalandıran esaslar 
dan birini sorayım :Sizin esirlikten beş 
parasız geldiğinizi biliyoruz; bugün e. 
linizde bir servet var. Hacı Yaşar A
ğa masalını bir tarafa bıraaklım, bu 
pal'ayı nasıl ele geçirdiniz? Bunu ni. 
çin anlatmak istemiyorsunuz? 

- YaaaI Bu kadar zamandanberi, 
soluk almadan arayıp durduğunuz en 
önemli nokta sade bu mu? Neden Sü. 
Jemyan Şefiği öJdüren herifi hulma
ğa çalışmıyorsunuz? Henüz müruru 
zaman perdesi altına saklanmağa va. 
kit bulmadan katili yaklamk bir ö -
dev (vazife) değil mi? SüleymanwŞe
fiğin zengin bir adam olduğunu öğ -
rendiniz; bu servetin ne olduğunu ni. 
çin aramıyorsunuz? Dinnazm, Ceva -
dın evinde çektiği ıztırapları işitti -
rıiz; müdürünüz, bunun iç yüzünü 
anlamak için neden size emir verme. 
diler? Bana layık görmediğiniz bir 
haftalık tehiri, on senedenberi uyu -
yan bu hadiselere ebediyyen bahşedi
yorsunuz. Felaket getiren müessir -
leri bir tarafa bırakarak hayat ve hak 
vermek i.stiyen amilleri takip etmek 
sizin için bir adalet ise, kolayca ba · 
şanlacak olan bu takma adaleti takip 
etmeye, benim hiçbir mecburiyetim 
yoktur. Hacı Yaşar Ağaya "masal,, 
diyorsunuz; çünkü bulamadınız I Ben, 
müdürünüz ve Binnazla konuşurken 

bir "masal,, size dtşardan telef on e -
demezdi. Ben bir rnsıta ile dışardarı 
yaptırdım mı diyeceksiniz; bundan 
santralin haberi olnnyacak mıydı? 

Hüsnü, yenilmemek için zoraki bir 
gülüm eseme ile dedi ki: 

- Telefonunuzu başka bir odada 
diğer bir telefona bağlamış olursu -
nuz; benimle o odadan kunuşlar; bu 
güç mü sanki? 

- Tabii! Siz de dakikasında yine 
merkezle konuşabilirsiniz, değil mi? 

Sivil memur sustu; pek açık bir 
vuruş ile yenilmişti. Doktor, bunun 
etkisini <tesirini) uzun sürdürmek is
tedi: 

- Bana, hastaneden çıkmış ve size 
sığınmış bir kız getirdiniz; "işte ara. 
dığın Binnaz budur.,, dediniz. Sonra 
da tuhaf bir mantık ile "Bu kız has
taneden nasıl çıktı?,, diye bana so • 
ruyorsunuz. Eğer ben, onun nerede 
olduğunu bilseydim, böyle rlolambaç
lı bir yol tutmağa lüzum görür mü i • 
dim? Kimsesiz bir kızı, kendi hasta • 
neme almak için, oradaki meslekdaş • 
larıma başvurmak güç bir iş mi idi? 
Fakat hunlar, hep masal, yahut firma 
dediğiniz bir adamın işleri I Öyle sa
nıyorum ki polis müdürümiizü bir 
olut (emrivaki) karşısında bulundur. 
mak istemiş. Hatta ben de bundan 
şüphe ettiğimi, müdürümüze, daire -
terinde, söylememiş mi idim? Her ne 

Nitekim alıştı. Köyden uzakla -
şıp kırlara çıkınca Nesrin, volanr 
alıyor, doludizgin kapıp koyuve • 
riyordu. 

Yazık bu kıza, yahu! Sevdası 

beynine vurdu. İçi içine sığmıyor. 
Günün birinde gık deyip denizler· 
de boğulacak. Yahut kafasını bir 
ağaçta parçalıyacak. Haydi Ni -
met tyezenin olan.dan bitenden 
haberi yok, bu Mükerrem hödüğü
ne ne diyelim? Niyeti evlenmek 
mi? Yoksa olimpiyat için şampi -
yon namzedi yetittirmek mi? 

Hayır, Mükerremin bir tek dü· 
§Üncesi vardı: Nesrini avutmak, 
Nesrine Necdeti unutturmak; ve 
arkadaşlık yolundan belirsizce sı
zarak kızın kalbinde yer tutmak. 
Mükerrem tatlı ve ahenkli bir iz -
divaç yapmak istiyordu. 

Baha ile beraber modelleri ka
rıştırdılar, kösele nümunelerine 
baktılar. T ezgi.hın üzeri, çıfıt çar
şısı gibi, aletler, ölçüler, derilerle 
örtülmüştü. Nihayet Baha, Nec • 

ise, si"il memurumuz, diğerleri gibi 
hak \ "C adaletten ziyade amirlerinin 
takdir ve taltifine muhtaçtır. Bunun 
için benim uzattığım sırların ucundan 
çekip kolayca istifade etmek isti~·or. 
Pehi öyle olsun. Benim teklif edece· 
ğim işlere ge1ince, belki aradığınız 

maddi şan ve şereften ziyade, rnanc' i 
ve yüksek bir baz temin eder. lşte 
bunun için kabul etmek istemiyorsu. 
nuz. Bunda da hakkınıı vardır. Diin· 
yada hakiki n samimi hizmetin kıy. 
metini bilenler pek azdır; bu sebep • 
le insanlar vicdanlarından ziyade 
menfaatlerinin emirlerini dinlemeye 
mecbur olmuşlardır. lşte siz de böy • 
le! 

Doktor acı acı gülümseyerek söz • 
)erini kesti. Sivil memur kaşlarını çat· 
mıstı; fikrinde büyük bir savaşın kay
naşması var gibiydi, Bu savaş bir an 
içinde bütün şiddetile kabardı, taştı. 

- Doktor, biz, sizi hakikate daha 
emin bir suretle dokunur, diye bili • 
yorduk; aldanmışız. Benim menfaa· 
te taptığ1ma ne ile hükmediyorsunuz? 
Nereden geldiğini anlamak istediğim 
bu servetin bir kısmı, benim cebime 
mi girecek? Elime birçok paralar 
geı;mek ihtimali varken bugün yalnız 
maaşımla ge~indiğimi bilseydiniz, bu 
sözleri söylemezdiniz. 

Doktor, gülerek Hüsnünün şözünü 
kesti: 

- iktisadı sınai bankasındaki yüz 
bin lirahk ihtilas işinde tahkikatı 

yanlış bir yola sevketmek için size 
bin lira teklif edilmişti. 

- Bunu da bildiğiniz halde? .. 
- Ben bilmiyorum; ileride olacak 

işlerimiz için sizi seçen Hacı Yaşar 

Ağadan öğrendim. 
- Var o1duğunu ısrarla iddia etti

ğiniz bu adam, öldüriHmüş bir ada· 
mm kızma, hiç bir sebep göstermeden 
bir servet veriyor. Binnaz ouun ne· 
si? Süleyman Şefiği öldürüp serveti· 
ni ele geçirdikten sonra, kimbilir na· 
sıl bir maksatla, bir kısmını kızına 
vermek istiyor. işte ben hak ve ada.Jet 
namına bunları meydana çıkarmaya 
çahşıyorum. 

- On bin lira gibi bir para sizi 
yanlış yola götüremedi; fakat, azizim, 
kıyaslarınız, bu işi hem de liizumun
dan fazla yapmıştır. Ortada hakiki 
bir iz bulamaymca ve bana da güven 
gö~termeyince, faraziyelcrinize ta • 
mamile kapılır ve böyle yanhş bir 
yol tutarsınız. Ben kendimden ne ka
dar emin isem, Jiacı Yaşar Ağaya da 
o kadat· inancım vardır. Bu servet, 
tek nikel onluğuna kadar kendisinin 
öz malıdır. Beni buna inandffmasay· 
dı, üzerin de şüphe lekeleri görülen 
bir işe karışmıyacağımı, ahlakımı bi • 
lenler, pek iyi takdir ederler. Siz de 
bunlardan biri olmalıydınız. 

(Arkası var) 

detin ayağnun bir kağıtta ölçüs4· 
nü aldı, defterine birşeyler yazdı. 
işte o vakit Necdet Bahanın dur
gunluğunu, karmakarışık saç aa • 
kalını, kan çanağı gibi gözlerini 
sezdi. "Nen var, Allahaşkına, ne 
oldun?,, dedi. Baha, cevap ver • 
mekten aciz, başını eğdi, yere çö
meldi. Gözlerinden iki aıra Yat 
indi. Her zaman Necdete ayağa 
kalkan, selam veren kalfa ile iki 
çırak da lusa iskemleleri üzerin • 
de, rahleleri önünde, bir yere bak• 
madan ağır ağır çalışıyorlardı. 

- Babacığım, ne oldu, ne var? 
Cevap yok. Nihayet Baha, ken • 

dini pek zorlıyarak, tıkanır gibi, 
güçlükle "yok bir şey kardeşim,, 
dedi. O zaman Necdet, Bahada 
her hangi bir aile derdi, yahut IMl• 
ra sıkıntısı olduğuna hükmederek 
fazla deşmek istemedi. Şaşkın bir 
tavırla: 

- Üzülme geçer, olağan şey• 
ler ..• 

(Arkası var), 
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'' z "Haber,, in ve Yeşilay cemiyet.nin 
vapur gezintileri dün yapıldı 

H 
d sı 

o a ımızın son 
eceg· z! diyor 

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

"Bunlara tahammü edişimiz hastane erin yüzündendir!,, 

"HABER,, arakadaıımızın gezintisine gidenlerden bir grup 

ları iştirak etmi§lerdir. 

"- Şunu da bütün dünyaya i
lan ediniz ki, bir harp çıktığı za
man kendim orclularnnm başına 
geçerek bütün Habeş kuvvetler.inj 
bizzat idare edeceğim.,, 

Böyle sözleri kendisile goru· 
§en '4Deyli Kronikl,, muhabirine 
söyliyen Habeş imparatoru daha 
demiştir ki: 

' ,, ' ıu:s;; , .... , 

Haber arkadatımızın tertip 
ettiği vapur gezintisi dün ya· 
pılmıt ve çok güzel olmu§tur. Ka· 
lanııt vapuru sabahleyin gezintiye 
İ§tirak edenleri alarak kalkmıı, is· 
kelelere ve Adalara uğrayarak 
Yalovaya gidilmiş ve gelinmittir. 

Vapur tam saat sekizde öp -
rünün Boğaziçi iskelesinden kal -
karak Beşikta§, Üsküdar, Kadı. 
köy ve Büyükadaya uğrıyarak 
Y alovaya gitmiştir. 

"' 

"- Habeşistanda şimendifer 
yapmak, mektepler açmak ve Ha
beşistanı bir Avrupa devletinin 
mandası altına veıınek üzere dev
letler arasında konuşmalar yapıl
dığını haber aldım. Hiçbir hüku -
metin yalnız bizi alakadar eden 
işler hakkında başka bir hükUmet
le konuşmağa hakkı yoktur. 

Habeşistan müstakil bir dev -
Iettir ve istiklalini kanının son 
damlasına kadar müdafaa ede -
cektir. Memleketimizde mektep . 
ler açmak, şimendifer ve yol yap
mak istiyen şahıslara ve hususi 
firmalara her çeşit kolaylığı gös -
termeğe hazırız. Yalnız hiçbir 
yabancr devlete memleketimiz -
de herhangi bir imtiyaz vereme -
yiz ve hiçbir devletin mandasını 
istemeyi'Z.,, 

Birçok davetliler kaplıcalara gi-

Evvelki geceden bozulan hava 
dün düzeldiği için gezinti bundan j 
müteessir olmamı§, gün ve gece 

derek eğlenmişler, bir kısmı deniz 
kıyısında kalmıştır. Vapur saat 16 
da Y alovadan kalkarak Büyüka -
da, Üsküdar, Betiktaşa uğradık -
tan sonra Köprüye gelmiştir. 

çok eğlenceli geçmittir. 

"YEŞiL AY" m GEZ1NT1Sl 

"Yeşil Ay,, Cemiyeti tarafından 
tertiP edilen Yalova gezintisi de 
dün Şirketi Hayriyenin 68 numa ~ 
ralı vapuru ile yapılmıttır. 

Dünkü gezinti, her yıl yapılan 
(Yeşil gün) bayramının dokuzun· 
cusuydu. Gezintiye Yeşil Ay üye -
~~ri ile bu kurumun ülkü arkadaş· 

Yeşil Ay gezintisi de "Haber,, 
gezintisi gibi çok neşeli olmuştur. 
Vapurda büfe ve caz bulunduğun
dan davetliler iyi bir gün geçir -
mitlerdir. Bu gezintinin bir husu
siyeti de içki yerine ayran ve li -
monata verildiğinden davetliler 
büfeden bol bol sağlık veren iç • 
kiler içmişlerdir. 

Deniz bayramımızı 
bugün ku~luluyoruz 

Tür,k ulusunun kendi kara sula
rında egemenliğini ele aldığı ve 
kabotaj hakkını kazandığı günün 
yıldönümü ı Temmuz, bu~ü~ bü• 
tün yurtta ve bu arada Tu.rkıye -
nin en büyük limanına sahıp olan 

i b.. ··k ı··renle ve gece tarımızaa uyu 0 

deniz §enliklerile kutlulanacak -

tır. 

Bu btiyük gün için yapılan pro· 
gram dürt akşamdan itibaren baş-
Jamıttır. 

Akıam saat 21 de lstanbul rad
yosunda 1 Temmuzun tarihsel 
önemi hakkında Deniz Tecim 
Okulu tarih öğretmenlerinden 
Niyazi Tevfik tarafından bir söy~ 
)ev verilmif ve gün bu suretle a -

çılmııtır. 

Bu sabah denizdeki bütün ge -
miler bayraklarla donanacaktır. 
Karactaki deniz kurumları ile res
mi daireler ve kuleler de bu şenli
ğe İftİrAk edeceklerdir. 

Taksimde tam saat 11 de bay -
rak çekme töreni yapılacak ve tam 
bu esnada limandaki bütün gemi
ler düdüklerile selamlıyacaklar -
dır. 

Çelenkler de konulduktan son
ra abide önünde genç denizciler: 
temsilen Deniz Tecim Okulu okur
larından bir genç, deniz tecim fi -
losu namına Kaptan ve Makinist· 
]er Kurumundan bir zat tarafın -
dan kısa iki söylev söylenecektir. 

Bundan sonra bugünü ulusa ve
renlere saygı ve minnet telyazıları 
çekilecektir. 

Daha sonra önde deniz bando
su, Komutanlık bandosu ve Şehir 
bandosu olduğu halde bir geçit 
resmi yaparak istiklal caddesin -
den Karaköye kadar ineceklerdir. 

Bu akşam da radyoda saat 20.30 
da Denizciler Marşı çalınacak ve 
Deniz Tecim Direktörü bir söylev 
söyliyecektir. 

Saat 21 .30 da bir deniz fener a

layı baılıyacaktır. Bu gece şenli -
ğine Deniz ve Vapurculuk Sosye
tesi iki§er donanm;ş vapuru ile, 
Akay ve Şirketi Hayriye dörder 
donanmış vapuru ile, Liman Genel 
Direktörlüğü, kılavuz idareleri 
bütün vasıtaları ile iştirak edecek
lerdir. 

Habeş i.mparatonı bununla be
raber, "Uluslar Kurumunun, harp 
tehlikesinin önünü alabileceğini 
şimdi bile umduğunu,, söylemek· 
tedir. 

BtR FRANSIZ GAZETESiNiN 
Y AZDIKRLARI 

Fransız gazetelerinden "Lö 1 
Jurnal,, da "Marsel Grian,, imza
lı bir Y.azıda da şöyle denmekte
dir. 

"Habeşistanm en uzak vilayet· 
lerinde, 1ta1yaya

0 

lt:arşı beslenen 
kin çok şiddetlidir. 

Habe§ imparatoru Haile Selaisi 

ya güvendiğini 1biliyor mu?,, tar· 
zında bir suale tereddütsüz: 

- Biliyor! diyebiliriz. 
Buna iki sebep var. Birincisi 

vilayet şefi, kendi arazisindeki 
mmtakalara kumanda eden bü -
yükleri, bu büyüklerden her biri, 
kendi maiyetindeki köy grup şef

lerinin sayısını bilir. Bu şefler de 
kendi maiyetlerindeki silahlı ef -
radın sayısını, bir iki noksanile 
bilirler. Bir nevi feodalite siste -
mi. ikinci sebep; hükumet mer -
kezi, beş altı senedenberi, aile re
islerinin sistematik bir tahririni 
yapmaktadır ... 

"Demek ki, imparatorluk nü -
fusu on milyon olarak tahmin edi-

Bugün ltalyanlar)a Habeşliler lirse, impatorun kırk dört harp 
arasında beş temas noktası var - davulunun çıkaracağı korkunç se
dır. Elçiliğin bulunduğu Adisaha· sin, nazari 'bir hesapla, iki milyon 
hadan maada Daierde, Dirre Dau- kişiyi ayaklandıracağı anlaşılır. 
ada, Aduada Dalıra Markosta ve Bu rakam, Habeş müstemleke
Gondarda konsoloslar mevcuttur. ferini bilenlere mübalağalı gibi 

Gondar köylülerinden biri, ba- görünebilir. Makul haddi aşma -
na çenesile, konsolosluğun bu • mış olmak için, Habeş ordusunun, 
lunduğu tepeyi göstererek: bir harp karşısında dörtte biri 

"- Bunlara. tahammül edişi _ hükumet tarafından silahlandı -
miz hastanelerin yüzündendir, de- dınlmış bir milyon asker çıkara
di. Fakat şimdi toprağı taksim et- cağını söyliyebiliriz. 

meğe geliyorlar, her tarafı ölçtü - İtalya ordusu ne kadar mükem· 
ler bile. Kafalarında ve kağıt üze- mel techizatlı ne kadar kahra • 
rinde toplar için çizilmiş bir de yol man olursa olsunlar her dakika, 
var,, her deliği, her çıkıntıyı ara§hra -

Köylünün kasettiği şey, bir ra:k mücadele etmek zaruretinde 
ltalyan zabitinin yaptığı topoğ _ kalacaktır. Yağmur mevsimlerin· 
rafi işleriydi. Bu kini güden in • de beş ay mecburi olarak tatil e· 
sanlar Afrikanın en cesur, en sa- dilecek, 'bu beş aylık fasrlalar, 
vaşçı insanları da olsalar, yalnız Habeşliler için istirahat devresi, 
kin gütmek kafi değildir. lta1yanlar için maneviyatı bozan 

Mesele bu adamların sayısm. bir bekleme devresi olacaktır. 
dadır. Bu harp, Napoleona karlı sah-

Bugün saat 11 de denizciler ta
rafından Taksim Cüınuriyet ibi -
desine gidilerek çelenk konula -
cakttr. Bµ törende bir deniz harp 
kıtası, Deniz Tecim okulu talebesi 
b'ulunacaktır. Sabahleyin GüI
hane parkında toplanacak olan 
Denizyolları, Vapurculuk Sosye • 
tesi, Liman Genel Direktörlüğü, 
Şirketi Hayriye, Akay, Haliç, 
Türk ,Hepleri denizcileri otomo -
billi bir kafile halinde Taksimde 
f>u aiayla birleteceklerdir. 

Fener alayı Dolmabahçe sarayı 
önünde duracak ve burada Tahli
siye idaresi tarafından manevra -
lar ve hava ziya oyunları yapıla ~ 

Bu hususta herhangi bir ra • ralardan başka bir şey kazandır· 
kam söylemek piyangodan numa- mayan Rusya seferinin, ltalyaya 
ra çekmek kadar §Üphelidir. Ha • çöl kazandıracak bir nümunesi o· 
beşistanda tahrir işi lhiçbir zaman, lacakhr. Bu 'harp her iki devleti 
bizim metodlarrmızla yapılmış de· ve Avrupayı iflasa sürükliyen ve 
ğildir. Fakat "imparator Haile silah kaçakçılığına mükemmel bir 
Selasie bile kaç kişilik bir ordu- sergüzeşt ıtemin eden bir harp o -

,mnmınuumııunnıımmmmumnuınınmmm:ı11ıınmmuu11 maınınımmunnnnn Jacaktır .,, 

caktır. 

lenen kurumlar tenvirat yapacak· Ş d k• h Ad• } 
lardır. am a 1 a ıse er 

Bu esnada vapurlarda eğlence Trablus§amda olan hadiseler -

başkanını öldürmüştü. Bundan söz 
açan müslüman nasyonalist gaze
tesi diyor ki: 

"l\Ianda rejimi altında iken, ö
zel (şahsj) meseleler böyle kav • 
galara sebep olacak88, mandanın 
kalktığı ,.e halkın intizamını sağ
layacak (temin edecek) kuvvet 
bulıınmadığr zaman neler olacak
ttr? Salahiyettar orunlar (makam
lar) bugiinkü sryasal rejimin çok 
özgenlik (hüııiyet) verdiğini sa
nacaklardır.,, 

Bu hadise müslüman mahfcl· 
leri arasında §iddetli aytışmala .. 
ra ( münkaşalara) yol açmıştır. 

Suriyede esasi teşkilat 
kanunu 

Şamdan Mısır,sazeteleıine ya
zılıyor: 

Martel Şamdaki ikametinden 
istifade ederek Suriye esas teşki
lat kanunu hakkında birçok gö -
rüşmelerde bulunmuştur. Bundan 
çıkan duyuşa (intibaa) göre, me
selenin halli gelecek sonbahara 
kadartehir edilecek ve yaz ayla • 
rında önemli bir değişiklik yapıl· 
mıyacakhr. 

Çana gölü meselesi 
Morning Post gazetesinin sı • 

yasal muharriri Çana gölü mese
lesinin yakında biteceğini yazı -
yor. Sudan, Habeş ve Mısır hükU
metlerinin isteği üzerine, ovaların 
haritasını yapmayı üzerine almış 
olan Amerikalı Vhite kumpanya· 
sı işini ibitinniştir. 

Şimdi üç memleket arasında 
konuşmalar devam ediyor. Eğer 

Sudan ve Mısırı sulamak için gö
lün sularından istifade etmek hu
susunda bir anlaşma olursa, proje 
hemen tatbik edilecektir. Bununla 
beraber mayrsm yirmi ikisinde 
toplanmış olan Mısır ve Sudan ko
misyonunun, Habeşistanın düşü· 

nü~lerile hiçbir bağlantısı olmadı· 
ğı bildiriliyor. Habeşistan, yalnız 
Mısır ve Sudana verilecek olan 
suyun mikdarile kendisine veri • 
lecek tazminatı konuş.maya ka • 
naat ediyor. 

Her ne kadar bugün Mısırın 
yetecek kadar suyu varsa da, bir 
gün daha çok suya ihtiyacı ola • 
cak, bunu da Çana gölünün ihti • 
yat depolarından alacaktır. 

- KURUN 
1LAN t.lCRETLERl 

Teclm Utınıannm 114.n sayfalarında san
Uml SO kunı~taıı bıı.§ltı.r. llk sayı!Bda 250 
kurtı§& kadar cıkar. 

BUyük, !;Ok dcvrunlı klişeli, rnckll 1Uln ve
renlere ayn !lynt 1ndfrmclert yapılır. 
Kiralık ve ynhut ııaWık yapıların ilA _ 
nmdn bunların resimlerini bastır _ 
mak lstlyenlcrden yalnız kılı§c 
parası nlmır. 

Resmi iltınıarm blr satın 10 kuruotur. 
KU~llk UAnlar: 

Dlr defa SO, ikJ detası tiO, Qç defası 65, 
dört detam 75 \'O on detam 100 ku~tur. 
Uç aylık 114.n verenlerin bir defam bed&
vndtr. Dört anbn geçcıı UAnınnn fa.zln 
satırları ~~tan hcsııp edilir. -
idare yerinde. hem tıAn accnteıorı el""-

KURUN hem dotnıdnn doğruya, kendi 

1 
uo.n kabul eder. .,,._ 

Alımlı, tc&rt gok rekl&ınıar 
tdnttnln vıwtaıa.n 1 U terUblndc 
dlr. s yenıerın emrinde • Ala, lt3prU nzerfne gelince li

mandaki vapurlar tarafından dü
dükle aelimlanacakttr. 

Donanmamızın da bu arada sa
ray önüne gelmesi muhtemeldir. 
Gece kara ve denizde gündüz süs-

yapılacak, Ankara vapurunda bir de nasyonalistler önderi Keram 
balo verilecektir. A'bdülhamit, ibir başka fırkanın 

r.----..-.......--.~.........,. 
71. 
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1 ULK.EMiZDE 1 1 

ersinde içler acısı 
bir hidise 

Beş kişi bir olmuşlar, bir zavallıyı cadde ortasında 
sopa ile dövereJc öldürmüşler 

··~vvelki gün Mersinde tüyleri 
ürpertici bir cinayet olmuş ve bir 
zavallı dayakla öldürülmüştür. Bu 
acıklı vak'a hakkında edindiği -
miz bilgiyi yazıyoruz: 

zırladıkları sopa ile dövmiye bat 
lamıtlardır. 

Mehmet daha ilk sopalarla yere 
yıkılmış, kafasından ve vücudü
nün muhtelif yerlerinden sopa ile 
çok ağır surette yaraladıktan son
ra kaçmıılardır. 
Baygın bir halde yere serilen 

Mehmet biraz sonra dispansere 
götürülmüş, ilk tedavisi yapılarak 

hastaneye kaldırılmıtıa da aldığı 
yaralar çok ağır olduğundan hiç· 

bir ifade vermeden ölmüıtür. 
S1Jçlular yakalanarak adliyeye 

verilmişlerdir. 

Sovyet - Japon 
dostluğu 

Japon Taymis gazetesi Japon -
Sovyctler dostluğu için özel bir 
sayı çıkarmıştır. Bu sayı Sovyetler 
Birliği hayatından alınmış çeşitli 
resimlerle süslenmiştir ve yazıla
rın altında Sovyetlerin ve Japon -
yanm belli hükumet adamlarının 
imzaları göze çarpmaktadır. 

Başyazıda, Sovyet Elçisi Yören
yef, Pekin mukavelesinin üzerin
den on sene geçtiğini ve bu arada 
bütün münasebetlerin ve bilhassa 
Çin Şark ve demiryolları mesele
sinin muslihane bir şekilde halle
di1mekte olduğunu yazıyor. 

Japon Başbakanı Hirota, yazı -
sında, Japonya ve Sovyetler ara 
sındaki muallak meselelerin ya -
kında müsbet bir şekilde hallolu -
nacağını ve iki devlet arasındakj 
dostluğun ilerliyeceğini yazıyor. 

Rus Dostları Cemiyetinin Baş · 
kanı Amiral Soito, barış mesele -

T arsusun Sofular mahallesinde 
oturan 314 doğumlu Mehmet oğlu 
Mehmet bundan bir müddet evvei 
Tarsuslu Mahmudun bir kereste 
kaçakçılığım hükumete haber ver
mi~, bu yüzden araları açılmıştır 
O gündenheri Mehmede bir fena
lık yapmak düşüncesile fırsat kol 
layan Mahmut kendi a!iamlarm · 
dan yeğeni Ali, Aziz oğlu Hasan. 
Melez Lutfü oğlu izzeti yanına a
larak Mehmedin takibine başla -
mıılar, Hastane caddesinde yaka
hyarak çatmışlar ve evvelce ha -

Cümuriyet Müddciumumiliğin • sinde Litvinof'un yüksek hizmet -
ce araştırmalara devam edilmek· !erini sayıyor. Hakim Minseyto 
tedir.,, · (Yeni Mer.in) Partisinin Başkanı Endüstri - Te-

T arsusta çok önemli 
izler bulundu 

Ada.na, 30 (A. A.) - Ameri -
kalr Ms. Kuşmanin baıkanlığında 
ve şehrimiz Müze Direktörünün 
gözü önünde Tarsusta Gözlükule
de yapılmakta olan eski izerler 
deşmesinden önemli sonuçlar a · 
hnmıştır. Sıcakların artmasından 

heyet, çalışmasını Şubat sonuna 

bırakarak latanbula gitmittir. Bu 
yılki eşme çalıtmalarında 700 den 
fazla izer bulunmuı ve bunlardan 
Tar susun 4500 yıl önce Çukurova
nm en bayındır bir tebri olduğu 
anlaşılmıttır. Bulunan parçalar 
şehrimiz müzesine tqmmaktadır. 

A,danada pamuk kurd
larına savaş açıldı 

cim Bakanı Matsita yazısında, 
Sovyetler Birliği için, Çin Doğu 
demiryollannın bedeline karşılık 
Japonya mamulat ve mahsulatını 
satın almakla Japonya - Rusya a
raunda karıılıklı mübadele için 
ıağlam bir temel kuracağmı kay· 

dediyor VP Japon sanayicilerinin 
Sovyetlerle müsait tecimel müna
sebetlere girişmelerini tavıiye e . 
diyor. Baron Sakatani de yazısın
da, Soyvet önderlerinin emelleri
nin Çarlık Rusyasım idare eden -

lerin emellerinden büsbütün baş -
ka olduğunu yazıyor ve diyor ki: 
"Sovyet önderleri sıyasalarında a-

daleti temel olarak a1mıtlar, barı· 
şa sevgi ve arsıulusal dostluğa bü-
yük bir ihtimam göstermişler.dir. 

Bu meziyetler Sovyetler Birliğine 
inancımızı yükseltmektedir.,, 

Adana, 30 (A. A.) - Ovamı -
zın bir kısmı köylerindeki pamuk
larda görülen Helyotis kurduyla 
önemli bir savat yapılmaktadır. 

Önce Akdam ve Akdeğirmen köy
lerinde görülen bu kurtlar Klavuz 

mı artmaktadır. Yalnız dün üye - - -- --

yazılanların sayıaı 66 kİ§i ve ver

dikleri para 1750 liradır. Bu İt i· 
çin ayrılmıt olan komisyon pek 

yakında köylere çıkacaktır. 

ve Kirhasan köylerinde de görül- iLK OKULLARDAN ÇIKAN 
mü§ ve tarım işyarlarıyla ilaç ve TALEBE 

araç gönderilerek savaşa başlan· Adana, 30 (A. A.) -1934. 35 
mıttır. İlimizde bulunan ve hiçbir ders yılı ııonunda şehrimizdeki ilk 
asığ almınıyan sakız ağaçlarına mekteplerden 153 kız ve 461 er • 
fıstık aşısı vurulmaktadır. Tarım 

Direktörlüğü Antep ten fıstık ka . 
kek öğrenici çıkınııtır. 

1em atısı ve a§ıcı ustası istemiş - Şarki Karahisarda Hava 

'IJ.a6.ana t1Ci~ile 

-8-ôGAZLARIN 
SilQhlandırılması 

Bir yabancı yazıcı " Fransa, ltalya ve Ingiltere 
boğazların yeniden silahlanmasını kabulde 

kıskanç davranacaklardır ,, diyor 

Son günlerin haberleri arasında adı verildi. Boğazların gayri uk .. 
Çanakkale ile Boğaziçi gene en ö~ rileştirilmesi mevzuu Lozanda çok 
nemlileri sırasına girdi. Türkiye hararetle münakaşa edildi. Ve ne
Dış Bakanı Tevfik Rüştü Aras111 ticede Türkiye ile Sovyet Ruaya -
Bükreşte Sovyet Elçisi ile Boğaz- nın itirazlarına rağmen İngiltere 
ları silahlandırmak mevzuu üze - ile İtalyanın arzuları hakim oldu. 
rinde görüşmesi Londra, Paris ve 

Romadan şiddetli reaksiyonlara 
yol açtı. Buna mukabil Berlin Tür
kiyeye karıı bu işte büyük bir 
sempati göstermektedir. Cenevre
deki kanaata göre bu meseleyi 
halletmek için yeni bir Lozan kon
feransına ihtiyaç vardır. 

16 Nisan 935 de Uluslar Kuru -
mu Konseyinin toplantısında Türk 
mümessilinin Avusturya, Macaris
tan ve Bulgaristanın yeniden si -
lalılanmasına müsaade edildiği 
takdirde Türkiyenin de Boğazları 

silahlandıracağını bildirmesi bu -
günkü can sıkıcı tahdidattan kur
tulmak için Türkiyenin müspet 
sıyasasını göstermektedir. Türki · 
yenin maksat ve niyetini teyit et
mesi bu iti Balkan devletlerinin 
silahlanmasından daha önemli bir 
§ekle sokuyor. Bilhassa Akdeniz -
de arsıulusal kuvvet muvazenesi 

bakımından yüzlerce yıl süren ta
rihi geçimsizlikleri hatırlarsak bu 
meselenin ehemmiyeti daha ziya
de göze çarpar.,, 

Bundan aonTa Japon Times'in 
yazganı Krrım savtı§ı zamanından 
bcqlıyarak ıon zamanlara kadar 
Boğazların ne gibi salhalar gefir· 
diğinden bahıettikten sonra Harp 
sonrasına geçerek Jiyor ki: 

"Genel savaıtan sonra Boğaz r 

)ar meselesi yeniden münakaıa 
mevzuu oJdu. Hatırlardadır ki 
Vilson'un on dört maddesi arasın· 
·da Boğazların ulusal rekabetlere 
ve düımanlıklara yol açmasına 
mani olabilmek üzere Çanakkale
nin arsıulusallaştırılması ileri sü • 

Bu suretle Lozan andlqmuı 
Boğazlar meselesi etrafında uzun 
zamandanberi beslenen düıman • 

hk hislerini meydana çıkardı. 

Çünkü Türk bakımından bu tekil
deki tahdidat ulusal egemenliği 

baltalayan bir hareketti. Filhaki .. 
ka herhangi ani bir taarruz karıı-

sında Türkiyeyi ~rtlarının mü · 
dafaaaı i§inde elleri bağlı bir va..-
ziyete sokuyordu. 

Türkiyenin noktai nazarma la
zımgclen saygıyı göstermekle be-
rab"er bize kalll'sa Lozan andlat -
maaım imza eden devletlerle mü
zakere etmeden Boğazları yeni .. 

den silahlandırmak I.:ozanda ya • 
pılan taahhütleri inkar mahiyetin· 
de olacağı şüphesizdir. Türkiye • 
nin bu gibi taahhütlerini f eıhet • 
meden evvel hiç ohna.zsa diplo • 
matik vasıtaların hepsine mün. • 

caat etmesini candan dileriz. Bu 
meselenin müzakereı~nde iıe SoY • 

yet Rusyamn yardımma mazhar 
olacağı için Türkiye büsbütün 

dostsuz kalmıyacaktu. Fransa, İ· 
talya ve İngiltere Boğazlarm yeni· 

den silahlanmasını ka"bul hususun· 
da oldukça kıskanç davranacak • 
!ardır. Bununla beraber bugünkü 
hakikatler karıısmda hiç §Üphe .. 
siz onlar da muvafakat edecekler• 

dir. :Asıl eliemmiyetli olan- fey, 
Avrupada bu gibi noktainazar 

deği,ikliklerini hallederken bu gi
bi ihtilaflar ve sureti halleri ile 
alakadar devletlerin makul bir yol 
tutmalaridır.,, 

rülmüttür. ---D-IŞ_D_O_K_T_O_R_U ___ _ 

itilaf kuvvetleri Büyük savaı -
tan aldıkları acı tecrübe dolayısi- ·il beyit Salt 
le Boğazlar meselesinde endişeye Fatih Kara.gümrük tr&mvaJ' 
'dii•tüler. General Ludendorff Bo- d .. N 4 -s- uragı, o. 
ğazların kapatılmasınm savaıı en ------------

şehrimize gelmesi bekleniyor. 
tir. Bunların bir iki güne kadar Kurumuna gardım 

' aşağı iki yıl uzattığını söylemişti. 
Yeni Çıkh 

C. H. P. BiNASI 

Yapılmakta olan C. H. P. bina· 
ıı bitmiştir. Parti bürosu pek ya -
kında yeni yapısına taıınacak ve 
şimdiki yapı tamamıyle Halkevi
ne bırakılacaktır. 

YEDi ŞEKERCl 
MAHKEMEYE VERiLiYOR 

tlbayımız başkanhğmda topla -
nan İhtikar Komisyonu belediye 
nar kından fazlaya şeker ,.satan ye
di 9eker tecimeninin Cümuriyet 
Müddeiumumiliğine verilmesini 
kararla§tırmıştır. 

CEYHANA YAGMUR YACDI 

'.Adana, 30 (A. A.) - Çoktan . 
Deri beklenen yağmur Güney köy-

Şarki Karahisar, 30 (A. A.) -
Umumi ve husuıi daireler ile be -
lediye ve diğer hususi kurumlar -
dan maaı ve ücret alan umum İ§· 

yar ve müstahdemler candan ıev- 1 

gisiyle Hava Tehlikesi Kurumuna 
üye kaydolunmUf ve Temmuzdan 
itibaren maaı1anmn emsali hisı -
lınm yüzde ikisini seve seve vere-

ceklerine dair taabhütnamelerini 
bağlı olduklan muhuipliklere 
vermiılerdir. 

Ereğlide numerota; 
Ereğ1i, 30 JA. A.) - Bu yıl i· 

çinde yapılacak'. umumi nüfus sa

yımı hazırlıklarını gözden geçir -

melde olan nwnarataj müfettit .. 
leri buraya gelınişlerdir. 

J:\t üıtünile boka ve meç talim -
leri yapıldığını gördüniiz mii? 

KalilorniyaJa Kuntry Klüp .'ii " 
yeleri bu i§te bir hayli ilerlemİ§ ~ 
lertlir. Yakanki re.imde Beker ile 
Fred Baili adlı iki sporcuyu bu ta
limler eıncmnJa göriiyor~nuz. 

Sofyada üç casus 
yakalandı 

Sofya, 30 (A. A.) - Polis, bir 
yabancı devlet hesabına casusluk 
yapan bir grup ke§fetmiş ve üç ki
§İyİ yakalamıştır. 

lerile, Ceyhan ve Osmaniye taraf-ı===================-ı;ıı!ml- Dr. HAZIM mm 
!arına yağmııtır. Yağmur şehrimiz HOSEYlN USMAN 1 

L- d"- ı-.a.ı_ Cerrahpqa hastanesi sabık=r 
i'fi'81E 2 u!'&üem.Fır· H ki Hastan . rı ase esı cildiye ve zühreviye mütehas-1 

HAVA TEHLiKESiNi Dahiliye Mütehassısı .sısr Beyoğlu, lst. cad. Bekar s.I 
BiLENLER Laleli Lütüf A'.partmıam saat No: 9 fi 

8avLtehlikeıini bilen üye yazı• ~ • '1. e lia<lar Telefon 22459 1 = rr:m.ıınmii 

itilaf kuvvetleri bütün savaı \;o -
yunca Rusyadan bir yardın göre
medikleri gibi kendileri~in de ll KÜLTÜR 
Rusyaya hiçbir yardımda l:iuluna· ıı SERİSİ 
madıklarına göre böyle bir liatır • 
latmaya ihtiyaçları yoktur. 

itilaf devletleri ile TürlC Naayo· 
nal Devleti arasındaki belli başlı 
meseleleri halletmİ§ ve t;u arada 
Sevr andlaşmasını ortadan kaldır- EPİKÜR .. 

un 
mıı olan 1923 Lozan andlqmaı! 
'diğer bazı kayıtlar arasında Ça ~ 
nakkale, Marmara denizi ve Ka -
radeniz Boğazının her türlü ge • 

milerin geçmesi için açık bıtulma
sın, Uluslar Kurumunun Boğazlar 

AHLAKIYATI 

Komisyonunun bu iti kontrol et -
mesini, Boğazların lier iki sahili-
nin gayri askeri bölge '"( mmta -
ka) lar olmak şartile Türk hakimi-
yeti altında kalmasını kararla§tır 
mqtı. 

İSTANBUE 
1935 

~ 
•• 
i 

j 

Türkiyenin ka:'bul ettiği liu şe -lii••··········,. 
raite uygun evvelce geçmiş bir ör-

nek o1madığı için tozan andlaş -
maama ''Yasa yaP.an andlaıma,, 

Satıldığı Yer : 
VA K 1 T Matbaası 

Flatı 30 Kuruı -



HAFTALIK 

Radyo Programı 
1 TEMMVZ p.AZAJ&TZSlt 

" 

DünVI! 
}'arın 

Neşriyatı 

1 ürkilJede kadın 
ve gençlik 

ISTA.NBUL: 
18.30 Jimnastik Bayan Azade Tarcan. 

1~.:JO: Fransızça ders. 19.10: PlAk nesıriyatı. 
1'l.00: Selahattin 4stagaço Orkestrası. Ro -
ı 1 n ınusikİııl. 20.20: Son Haberler. Donizcı -
ı , r marşı. 20.30: Radyo caz ve Tango orkest -

· aıarı. Bayan Bedriye Ttlziln. Türkçe sözlü 
• erler. 21.30: Borsa haberleri. 21.35: latan -
;ıal konservatuvarı musiki81 profesörleri ta -
ratafınG!an konser. Profeaör Kobling Oduva 
profesör KUn Fagot, profesör Aydler Korno, 
profesör PUk Kontrlb&S. profesor Cemil Pi -
:> ano, 22.10: plak neırlyatı. 

keatrur. 22.40: Duyumlar. 23: Berand cazı. 
24: Balalayka orkeatrasL 

ROMA: 20.15: PJlk. 20.415: Orkestra kon -
seri. 20.411: Spor. 21.15: Duyumlar. 21.30: 
Konferaıı& 21.40: Piyea. 22.30: Sen!on1k kon -
ser. 24: Duywıılar· 

4 TEMMUZ PERŞEMBE 

• 3üncü • Seri tamamlandı 

"Türlclıye Cümuriyeti kendi le-1 
hine olarak yalna pnçlilin mi&· 
zaheretini temin etmekle kalma -
dı. Fati.t hükümetleri de bunu 

~ Abone Şartları: 1- yapmqtır; fakat Türkiye, kadm.· 

ma ve yuma imtihanı ıeçirme ~ 
ğe ve lüzumu olduiu takdirde 
den görmeğe mecburdur. 

Türkiyede tahAI mecburidir 
ve ünİTeraite de dahil olmak üze
re bütün mektepler ücret.izdir. 

BtlKREŞ: 13.115: PlAk \'e duyumlar, 18: 
Hadjo orkestrası 20: Sözler 20.20: PlAk 
.!0.50: Duyumlar. zı: Sôzlrc. 21.115: Sarvas 
marktı. (Oda mUZi!O 21.4:>: Maxim Vasl -

Ju tarafmdan tQrkUlcr. 22.05: Solo harpa 
mtizltf. 22.30: Duyumlar. 22.50: Dans mU -
zıği. 23.15: Duyumlar. 23.35: Konser {rölel. 

\' \RŞOV..t: 21.10: Viyana türkUJerf. 
21.45: Duyumlar. 21.55: Konier&IJ8. 22: Sen -

fonik orkestra konseri. 23: Spor dufumJan. 
~3.10 . Küçilk ra•lyo orkestraııı. 

p,uıts: 21: Org konseri. 21.30: Akşam , 
gazete Jıa,vadl:ıier:I. 21.45: ()da mUzlğl. Du -
ywnlar Dans milziğl. 

l\!OSKO\'A: 18.30: Rus besteleri. 22: 
Almanca y a.} ım. 23.05: tngiUzce yayım. 24: 
MR.carca ;} ayım. 

BllDABESTE: 20.35: Radyo piyesi. 2!?: 
Viyol~ mili:ıği. 22.30: Duyumlar. 22.50: 
Bachınann orkcstrasL JS.50: Almanca ko -
nuı,malar. 24: PlAk. Son duyumlar. _ 

ROMA: 20115: PlAk· Sözler. 20.415: Ka -. 
rışrk nıllzik. 20.415 : Sözler. 21.115: Duyumlar. 

21.15: Yunanistan için yayım. 21.30: Sözler. 
21.40: "SoltimbanShi" adli LuiCi Ganne'nin 

opera.51. 

~ TEMMUZ SALI 

Js"J'ANBUL: 
18_30: Aiınaaca c1erıı. 18.150: Dana nı.usl • 

kisi (pl&k) 19.40: Haberler. 19.'3: Ege caz, 
Türkçe sazıu es.-rler. 20.115: Konferans. 

tsTANBUL: 

18.30: Jimnastik Bayan Azade Tarcan. Birinci seri 10 kitap 
18.150: Almanca ders. 19.10: Dans mualldsi 
PW<. ıuo: Balalayka Orkestrası. Kot-o. 236 sı pefin ve her ay 
20.10: Konferans. 20.39: Stüdyo orkestram. 100 kUrUf olmak llzere 
21. _Radyo caz ve Tongo orkeırtraıan. Av - 636 k t 
nt. Türkçe aözlU eserler. 21.30: Son Haber - UrUf Ur 
ıer - Borlalar. 21.40: Bayan Hailde Vlyo - Salo 
lonsel Solo. 22· - PlAk neşriyatı. A. Dode - Haydar Rüat 100 Kş. 

BVKREŞ: 13.15: Pllk ve duyumlar. 18: 
PlAk. 19: D\lyUmlar. 19.115: PlA.k. 20: Sözler. Aile Çemberi 
20.20: Balet mklA'f plAk1arı 20.45: Kente - A. 1\1. _ J. H. Alişan 100 Kr. 
raııa. 21: P1t.k ile Rlchard Wagner'Jn Tun - il·--~-~;.;.:.:.:.;~';!=.:;;;.:::,._ 
haeuae~. operuı. Sonra yabancı dlller!e c1u - Ticaret, Banka, Bona 
yumtar. Muhlis Etem 75 Kr. 

VA.RŞO\A: 20.30: Pllk. 20.30: Aktüa -
Ute. 21: Sizler. 21.10: TUrkWer Amerikan Devi.et ve ilıtilôl 
mUziğL 21.45: Duyumlar. 21.55: Konferans. Lenin - H. Rifat 75 Kr. 
22: Eski Leh prkılarr.. 22.115: UnutuJmuı 
valslar. 22.30: Tiyatro. 23: Duyumlar. 23.lO: So•yalizm 
Küçük radyo orkestraııı. K. Kautsky - S. Zekeriya 75 Kr. 

PAJUS: 21.30: Duyumlar. 21.415: Fran - J R • K."'''l' I 
sız müzl!intlen gala konaer. Duyumlar. d&ııs • cuın Wı ıyat 
müziği. • A. Reşit - H. Nazım 75 Kr. 

.l\IOSKOVA: 1830: Edebiyat. 11>.30: Halk /fçİ 61nJı iJıtÜôJİ 
tUrkillerl. 21: Operet mllziği. 22: Almanca ı enin _ H. Rifat 60 Kr. 
yayını. 23.015: İngilizce. 24.05: lapanyolcL 

BUDAPEŞ'l"ll: 20: Koro konaert 21: Ruhi hayatta /ÔfUlll' 
Ma.rton Raktai ak am1. 22:Duyumlar. 22.30. Dr. Yung _ Dr. Hayrullah 60 Kr. 
Çingene mllzitf. 23.30: lngillzce aylık du -11--------..:.----...:..11 
yumlar. 23.50: PWt Son duyumlar. lalalıana doğra 

BOMA: 20.'3: Spor. Pllk. 21.15: Du - P. 1.oti- l. H. Alişan 100 Kr. 
yumıar. 21.115: Rumca yayım. 21.30: Sözler. 
2L40: ( cıı Pera'olere., adlı opera. Son du - J. Ruin Külliyatı il 
yıunlar. H. Nbnıı 75 Kr. 

1STANBUL: 

ikinci seri 10 kitap 
20!\ U peşin ve her ay 
100 kurut olmak Uzere 

larmm itbirliğini de kaazndı. Tür· 
kiyede bütün kapılar kadmlara 
açrhnıfbr. Kadınlar politika, eko
nomi ve yaıa alanlarında erkek
le tam bir hak e,itliğine sahiptir. 
Hatta eberiya kadmlarm birçok 
yerlerde teıvik makaadile tercih 
edildiklerini fbile gördüm. 

Sanki kençliğin teıvike ihtiya· 
cı mı var Genç mektepli kızlann 
yetitmit bir hatip ıeıfteıtliğile bet 
bin kiti kUf1tmda söylev verdik· 
lerini gördüm. latanbulda genç bir 
kadın &Vllkata hakimlerin kendi • 
ıine erkek meelekdaılarma ıöı -
terdilderi hürmeti eairgeyip eıir -
gemediklerini aordum. Muhata -
hım hayretle yüzüme baktı. ve 
"elbette hürmet ederler, niçin et
mesinler?,, dedi. 

Büyük amaeai hiii tesettür al
tında yqayan ve hizzat kendi an· 
neli de ıırtmdan çarşafı atalı an· 
cak )'İrmi yılı 'bile geçmiyen bu 
bayan hu deiitiklikleri kendiıi 
kadar tabii telakki edemeyiıime 
hayret ediyordu. 

V akıi AnadoJUDun is tarafla 1 
rında bulunan bdmlarrn yandaa 
çofu lıali Ç&J'faf ıiymektedir, fa· 30 so: stüdyo Orkestrası. 21. - Radyo caz 

ve Tango Orkestraları. Çadırcı. Türkçe 11öz -
erler. 21.30: Son Haberler Borsalar. 
o· Bayan ?fori Oskan. Piyano Solo. 
- P!Ak neşriyatı. 

18.~0: Dans musikiııi (pl4k). 19.10: Ha -
fıf musiki {pllk). 19.4.0: Ege caz. Türkçe 
GOZlil eserler. a.ıo: Konferans. 20.80~ Stüdyo 
Orkestrası. 2L - Radyo ou ve Tango Or - Gorio Baba kat bunların çoia ıntlarmdan ör· 

Balzak _ H. Rifat 100 Kr. tü1erini atmak için hiikUm.etin bir 

504 kuru,tur 

Bt Kr.Eı:;: 13.l v: P Hk ve duyumlar. 18: 
•• J:ı>: Duyumlar. 19.15: PJAk. 20: Sözler. 
il: Plak. (Chop n) 20.50: Sözler. 21.115: 

nl orkestra konseri. 22: Sözler. 22.15: 

.,rln sUreğl. 22.45: Duyumlar, 23.05: 
. e>r. ıRole). 23.115: Yabancı dillerle du -
lar. 23.35: Milziğni sUretf. 

YAR.ŞOVA: 20. 30: Keman müailJ. 20.IO: 
AI<tUal!te 2ı: Sözler. 21.10: Pıya:ııo tle "Mo -
zart konseri., 21.415: Duyumlar. 21.5:5: "BU -

yük piyango,. adlı w. HauSBmann'ın opereU. 

23: Pl!k. 23.30 : Spor duyumları. 23.4.0: Kil -

çWt radyo orkestrası. 
PARtS: 2u5: Hafif mUzllt. Duyumlar. 

Karl§Jk orkeıtrıı. konseri. 
MtlNtH: 21 : Duyumlar. 21.115: uıulas 

lrnstraıan. 21.30: Son Haberler - Borsalar. 
21.40: Bayan Alcksandr Mayler. Macar halk 
havaları orkestra ile birlikte. 22.10: Plak 
neşriyatı. 

BC.KBEŞ: 13.15: Pllk ve duyumlar. 18: 
Radyo orkestrası. 19: Duyumlar. 19.115: Kon -
serin l!ltlrefl. 20: Sözler. 20.20: Operet ve 
sesli film müzlğf. (plAk) • 20.50: Reportaj . 
21. Sözler. 21.115: Oda müziği. 21.41S: Radyo 
..ıou orkestram. 22.30: Duyumlar. 22.415: 
X~ dıeJL 23.US: Yabancı dillerle du -
yumlar. 23.BG: KOIUleria eilretf. 

" VABŞOVA: 20.30: :Kuartet konseri. 20. 
vO: Şen monolog. 21: Sözler. 21.10: PJAk. 
Zl.4.IS: Duyumlar, 21.~5: Konferans. 22: 
eSnfcınik orkestra koueri. 23: Spor duyum -
larr. 23-10: Pllk. 24: Sözler. 24.015: PlAk. 

• PAIUS: 21.30: Gazete havaatsieri. 21.45: 
'Clboulette., adlı ttç perdelkl operet .23.SO: 

Hava raporları. 23 3:5: Dana müzı1H 24• 
P~k. ~~ . 

itaretini beklemektedirler. 
ı Deliliğin Paikolojiai Ayıntaplı basit bir kadınla bir· 

Dr. B. Hard - Dr. lzzetü 50 Kr. Jikle l>ir tren 1e:rahati yaptık. Ko111 

ilkbahar Selleri partnnanda erkek buhmmadıjı i-
Türgenyef - S. Z. Sürena 75 Kr. çiıı peçeaini açan kadın içini fÖY• 

Engerek düğiimii le döktü: 
F. Moryak - P. Sefa 60 Kr. "- '.Adana bCimlan cidden 

J. Rasin Killliyatı il bahtiyara. Ipttiğime göre ora· 
H. Nizım 75 Kr. nm valisi Ç8118f giyilmesini ya ı 
Samimi. aatulet s:ak etmiş. Artık onlar çarşafsız 

Tolstoy - I. H. Alişan 50 Kr. sokağa çıkarlarsa komşulannm 
l•tatiatilı kendi haklannda bir şey söyleme-

Andnles _ Dr. s. Narl 30 Kr. lerinden çekinmiyecekler. Biliyor 
ş.cM diıf#ıh enler musunuz ki çarşaf giyilmesinde ıs-

Bu programı tatbik için lizun ge
len muallimlerin ve mütanip bl • 

naların eklikliii HDelerce clnam 
etti. Bugün dahi yqları yedi ile 
on iki ara11nda bulunan ve tahıil 
imkim bulanııyaa 

vardır; fakat memleketin her ta• 
rafında bir gün içinde yeni bir 

mektebin ortaya çıktılı da ıörül • 
mektedir. 

Dağınık köylerde oturan ço • 
cuklar için civardaki dallar üze
rinde yah mektepleri kanalmut • 
tur. Hatti bazı ileri aöriitlü ter• 
biyeciler Anadolu içeritinde hili 
göçebe hatinde Y•f&YH kalııilele

re bile muallimlerin tefrik edil • 
meıi lüzumunu ileri ıürmektedir • 
ler. Eminim ki pek yalan atide 
Türkiyeııin bütün çocııık)an talı• 
ıil imkinı bulacaklardır. 

Bu iti bqkalan delil• 1.h, 
tamamiyetini bulDlllf olan Türk 
bürokraaiıi bafaracaktır. 

Kl'lllMD ekonomik aebepler de
layııile bütiin ilk meldeplucle ve 
Jiıelerin çoğuDc:la muhtelit tedri • -sat yapılmaktadır. En muhataza • 
lrir tehirlerden Wri olan Kayaeri-
de baııün bile annelerin, erkek • 
lerle yan,..ıa çalıtaaıldar di 

betini ıeçen ımıamd t 
famika.lannda çalqmaia .andeıı-
medikleri nazarı itibara almma 
bu harekitm pek '"4.ik tiir ~ 
miyeti vardır. 

Fakat lıüldhnet miimldia olaa 
en ima mlilldet ....&nCla .aa:ri .
lepae ve ıapdılqmaya mlni olaa 
enıelleri .,.m..p arar •ennİflİr• 
Her yd ilım.har'da ''Çocuk Haf • 
tur,, katlulamr. Bu hafta içiade 

yayını. 22: "Madiım ,Baeurin., adlı radyo pi -
JUi. 23: nuy\Ulllar. 23.20: Proğram arası. 
28.30: Halk muzttl. 

MOSKOVA: 18.30: Fransız operetlerin • 
İl'!ıılı1 parçalar. 19.30: Pllk. 22: Almanca ya -
1'J2D• M.oti: Felemenkçe yayım. 23.0l5: Fran -
lllZça yayım. 

BlJDAUŞr&: 20.30: Sösleı'· 21: Re -
portaj. 22.25: Duyumlar· 22.a: Opera or -
~ lllOmıel'L 24: çmgene raOSfll· 

MOSKOVA: 18.30: B!zet'ntn "Cannen 
ııperuı. 22: Çekçe yaymı. 2S.OŞ: lnlllf%c~· 
24.05: Almanca yayım. · 

~~APEŞTE: 20.20: Opera orkestram. 
20.30. Sözler. 22: Şvkılar. 22.4.0: Duyumlar. 
23: Çiagene mllziği, 24: Caz. 

ROMA: 20.15: Pllk. 20.4.l5: Orkeatra 
konseri. 20.415: Sözler, 2ı.ııs: Duyulnlar, 21. 
40: n Flore dclla vita,, adlı müzikli '"i 24. 

ı rar eden kadınlar 'değili erkekler-
H. G. M. - • F. Rasim tn Kr. 

dir ? Avrupalı elbiseleri giyecek o-
lliın "" F.laele Iurlursak bizlere esvap masrafı o· 

M. Şilk - H. Ziya 36 Kr. larak verecekleri parayı düşünü .. 
Cemiyetin Aaıllan I yor ar.,, 

F. Engels - Muhittin 100 Kr. Bu söze her ikimiz de güldük. 

yapılan m.,..illlleNe, •YJlarl 
günden güne utan erkek •• bı 
izciler ınühilll hir meni alnfat. 
Diler küçük mektepller he be• 
yaz yakalan temis aiyafi vqa arl 

•o~: 20.115: Pılk. 20. 415: sozıer. 21.11: 
Duyumlar. 21.30: Sözler. 21.4.0: Rumca ya -
~ <•Uzlklt) 2uo. ısteğe göre campart? 
profı'IUDL :&2.&S: Pi,yaDO _ KeJD&b JtonserL 

2': Duymnlar. 

a ~ ÇARŞAMBA: 

Duyumlar. !>'' r. . 

6 TEllMUZ ct1MAJm!JSI 

lSTAllıı'BUL: 

Uçüncü seri 70 kitap Kendisi ile beraber Hyahat et • 
1aa ai petift ve ller • mekte olan annesi söze br1t11or· 
100 kurut ohnak Uzere du. 811 taraflarda tren laattı yeni 

532 kuruttur tetiı edildiii için bu yaılı kadın· 
l8.30: Jimnastik Bayan Azade Tarcan. Y eai ilmi llilurbet cağız ilk defa olarak tren seya • 

JST..um'DI.ı 18·150: Fransızça ders. lt.10: Dans musiklsi Bacherlard - H. Ziya 75 Kr. hati yapıyonDUf. Yanımızdan ka• 
18.30: .,JfmnuWt B&Yan Azade Tarcan. (plik). 19.85: Haberler. 19.40: Dalla muatki - , .. ~--":':"!~~-:0--~;.:.:.:;:::_I 

D usildll si CpWt). 20. - Spor kn .... a .... 1 .. - Sn•t ,.._ _ Hükü-Jar millet YIP giden manzaralardan bir tür• 
18.SO: Fransızça ders. 19.10: ana m ---.. ... V" 4'-
(pl&k). 19.40: Haberler. 19.50: Bayan Halide lebl. '20.30: Radyo caz vo Tango orkestra _ Rusel - G. Kemali 50 Kr. ' lü gözünü ayıramıyordu. 
:ıı.ronoıot. 20.10: Konferans. 20.30: Stüdyo lan. Bayan Bedriye Tl1ztl:n. Türkçe sozıu 11·---....;.~~~~:.:.;..=..::,:.:.,_,I B' • • d 

.......... or eserler. 21Jl8: Son Ha .. -1er - Borsalar. Komünı' ·- ıraz sonra ıevıncm en yüzü orkestram. 21. - Radyo caz ve .. _o • .,.,.- _ .. 
kestraıan. :sayan Embıe tııııan. Türkçe &öZ. 21·40= Bçan Babikyan (Şan}. a:z. - Pl4k Lenin - Stalin _ Buharin gülerek: "Bize ~u harikulade gü• 
lU eserler. 21.so: Son Haberler Borsalar. neırlyatı. H. Rifat.. 50 Kr. zel, yeni şeyleri veraiği için Allah 
.. 1 .. ,,. • ..... 1.1 ... hzet NerJJI. Keman BV'KRl!:Ş: 13.115: Pltk ve du•n~ ... 1n-. 18.· G "'d Jsun, d aunl "' .wv! ayan r- .T~~ Gu··nan·· ,·L .. __ ,ı, .. :.ı-: a~ en razı o ~-. • 
Solo. 22. - P1Ak ne§riYatı. Stıel mtızlk. 19: Duyumlar. 19.115: sneı mtı - "•&RICI •••• . .- ' ..,, 

amoaıtt: 13.1ıs: P1Ak ve duyumlar. ıs: zilin 8llrett. 20: StiEler. 28.20: PWt 20.315: Prof. Dr. S. Nuri 60 Kr. dandı. 
'ı!Dbfc:NllO orkestram. 19: !>uyumlar. 19.lS: Stıv.ıer. 20.45: lılektep kutusu. 21.01: Radyo Cümlrurivetl- Bu lradlll 1928 ele Litin hafle-
X rıllll ..,._ 20: 8611e. ICMIO: Pllk. caz orkestrası. 22.30: Duyumlar. 22.50: " '""' riaia kMlulündea 80lll'a 4S •-m· 
20.50: l&hr. 21.ll5: Piyano konseri. 2u5: Konser (röle) 23.115: Yabancı dillerle cıu _ _ Ksonefon - H. Rlfat 50 Kr. .1-s 

TllrkWe~. 22.""'.· 119 • .-. orkestrası. 22.35: yumlar. 23.315: Konserin drefl. da iken okuina " •asma ~il • "" .._...,,- Tercümenin rolii " ,.. ... 

önlükler ıi:verler. Spor mülaba • 
kalan yapsbr, analar. ...... 
kon11rlere, ıanleapartilen da 
edilir. Türki,ede meldep ._..... 
b8yle muayyen trir Mlabl .._. • 

leten l>ir yer delil, çocufa laayatm 
ve çalqmanm ne olduimm lire • 
ten bir kurma olacaktır. Bıiltiin-W 
deiiıildilder, timdiye bar• •fit 
kı ballarla milttebit l»ir tekilde: 
kalan Türk aile lıayabna da hitta-_. 
hi tesirlerini icra eclecektir. Bu• 
için ha ballar a...mt 41eiildlr. 
Fakat ilerideı A~ laemtire • 
lerinin y&INDltfa llRWe.ffalc ola • 
madıklan fe1.İ Türk kadmlarma Duyumlar. 22.50: Kcıaııerin •Urefi. 23.15: VABŞOVA: 20.l>O: Aktuaıtte. 21.10: H z· Ülk mit, O ZUIJan& kadar hemen he • 

~ ·~ ~~h Yabancı dillerle duyumlar. 23.35: Konserin ar'm opcreUetinden parçalar (TUrkUlU). men ...-o&uM ohrı ve,_.. bapnıcalıaam•r-maJCa L-1.tt 
süreği. ~1.45: Duyumlar. 22.30: Senfon1k orkestra Defİfİfler .._ 

VARŞOVA: 20.30: Koro tarafından tur_ konseri. %3: Spor duyumları. 23.10: s~zıcr. ma bilimiyen bu memlekette bu deiildil': Yamailem.imnıeaki~ 
23.30: Küçük radyo orkestnuıL Ovid - S. Z. AKTAY 75 Kr. ialnl.in ...__ --L---ı.. --~ J..:'-=:1. fark ") ---..L-L- -..t..t_ 

killer. 20.50: Mizah. 21: Duyumlar. 21.10: ....- iN UUIYmla J1WA vu7ua Veli e ~ aaaeWlmek ve 
Pllk. 21.45: Duyumlar. 21.55: Konterana. 22: PARts: 20.55: Konferans. 21: Kan§ık Laokon larfa telifi etmiftir. • lmn.i 8 . akil 
Chopln k~mıerl. 22.30: Pilsudski için konfe - yayım. 21.30: Duyumlar. 21.415: "Joset., adlı Lessing - S. Kemal 30 1(:--t. L--1: lmsatJarda ol • aynı zamana ~ hJatıı 
---. 22.40.· Piyano konseri. 23.015: Spor du • opera piyesi. - Duyumlar, Dans mUzifl. aq;va. _,... Jannı korumak ve :-L:--f ettir • 
;::arı. 23.15: KUçük radyo orkestrası. MOSKOVA: H.30: Pille konseri. 115: Kapitalizmin Brılar"m lluia l'ibi iMi İfle de Tüıkiye Cü- mek. ..... .,. 

PABJS: 20.30: Sözler. 20.55: Konfehms. Karışık yayım. 17.30: Konser. 22:Almanca G. Pirov - A. H. Başar 50 Kr. muriyeti ..-.....zdır ve pnç nea • --------------~ 
21: Piyano mUzifl. 21.30: Duyumlar. 21.45: yayım. 23.05: Fransızea. 2'-05: İsveççe. SALAMBO lia yetifmeaini ı..klemeden her i-l••••!!1!11•!!~~---·•i 
Tiyatro piyesi. Duyumlar. Adlson caz or - BUDAPEŞTE: 20.20: Opera orkestra - ki ,,_._n birdea L--1-r. Göz Hekimin 
keatrasr. • sr. 20.30: Sözler. 22:, Şarkılar. 22.40: Du - G. F. - I. H. Alişan 125 Kr. ~ U9fK7V D Ş 

MOBKOVA: 18.80: Amele yayımı (Or - yumlar. 23: Çingene mUzitf. 24: Caz. Müracaat yeri - VAKiT Bütiln tehirlenle mecc•nt ak • r. ükrü Ertan 
lıııııetraıı) 20: K&rlfrk kOMe!', 7.1: Çekçe ya - ROMA: 20.15 Pllk. 20.45: Orkestra fUD mektepleri y.qldara okuma ..... A-... -.1.Jı~ N ... an. 
J1ln. n.os ....._..___ 2 Matbaası - Ankara caddesi --.. - uu 

: _..._ koneert. 20.415: Sözler. 21·HS: Duyumlar. 1• ve yazma iiiretmektecHr. Aıkert Telefoaı 22188 
~UD~TE: ı9.ı5: Ç1.ngene •Uzlğt. 40• "tı f1ore del1a vıta., adlı mUsikU ,ur. 24: IST ANBUL -!.~ I he Salı sGa1eri ---..ıı:-.. 
-..-~,...,..... n:ı&wıraudaJ)e§t.e kOn9er or. ~ V&Dl'8J'9 çatın an r aenç oku .. !lilll~~ .... --~..-;;;;;: .... ~:.-J 



~ lD - KURUN 1 TEM.l\iUZ 193:) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin .etmiştir. 

19.cu tertip 3.cü keşide 11 1 emmuzdadır 
Büyük ikramiye; 50.000 Liradır . 
Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 lira hkikramiye

lerle ( 20.000 ) Jiralık mükafat vardır •.. . 

Istanbul Gümrükleri Satış 
Müdürlüğünden : 

Kilo G Marka No. Kap Adedi Kıymeti Cinsi Eıya 
L. K. 

460 500 FBNP 1994/ 99 6 sandık 8416 İpekli pamuklu men -
sucat 

8 550 o 
530 o 

. 1 740 3581 

o 240 

o 120 

950 
o 240 

820 

o 
o 
o 
o 
o 

O 1 paket 

o 
o 

1 paket 

1 paket 

205 1 paket 

O 1 parça 

269 1 paket 
o o 
o o 

655 50 ipekli mensucat 

16 70 

82 20 

20 78 

9 64 

72 

19 28 

15 22 

,, yünlü ,, 

,, Şapka ~eridi 

,, mensucat parçaları 

ipekli mensucat 

,, çorap 

,, kadın elbisesi 

4 adet deri çanta 

Yukarıda yazılı e§ya S - 7-935 günü saat 14 de İstanbul lh -
racat Gümrüğü dahilindeki satış salonunda açık arttırma suretile 
satılacaktır. isteklilerin muayyen zamanda müracaatları. (3410) 

111111 11111111111111111 1111111111111111111111~1111~1 

~ Selinik Bankası 
Tesis tarihi : 1888 

idare merkezi: IS1ANBUL (Galata) 
::: Ttırkiyedeki ~ubeleri: 
==-~ Istanbul, ( Galata-Yeni Cami ) 
~ lzmlr, Mersin 
~ Yunanistandaki Şubeleri : 
~ 
~ 

::~- SelAnik . Atioa . Pire =--.:; 
-=-; 
;:;;;;; --. 
~ 

Her nevi Banka muamelatı. 

• 

yo u 

Bİll rfıNo.r Alı K oo u , '" 

oeuıeı ~eminoıınrı ue limanları ı;ıeıme Umum idaresı ilHnıarı 1 ' Okunacak 
en güzel kitaplar 

Dün ve Yarın Külliyatındaclır. 

"'! IL _______ ı_s_t_a __ n~b __ u_ı ___ ~_e __ ıe __ d_ı_y_e __ s_• __ i_ı_a._n __ ıa __ r_• ____ ~.....!' 
j 7240 tane muhtelif araba, motosiklet ve bisiklet plakJarı açık 

Muhammen bedeli 35282 lira .>.a..ı c.1uıılelıt eb'atta meşe kereste 
12 Ter.lmuz 1935 cuma günü saat 15,30 da kı:lpalı zarf usuliyle An. 
karada ida;e binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerirı 
26(•5,15 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ; 
kanunun 4 üncü maddesi mucibine e işe girmeğe kanuni manileri bu 
lunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a ka 
'da~ komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. · 

Bu ite ait ıartnameler 175 ku ruş mukabiJinde Ankara, Eskiıehir 
ve Haydarpaşa veznelerinde satıl maktadır. (3556) 

Okunacak 
en faydalı kitaplar 

Dün ve Yarın Külliyatındadır. 

En kolay çarelerle 
alınabilecek kitaplar 

Dün ve Yarın Külliyahndadır. 

· eksiltme ile yaptırılacaktır. Bunla rm tahmin bedeli 2494 liradır. Is -
tekli olanlar şera.iti anlamak üzere Levazım Müdürlüğüne müracaat 
etmelidir. Eksiltmeye girmek için de 2490 numaralı arttırma ve ek • 
siltme kanununda yazılı vesika ve 187,5 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mektubu ile beraber ihale günü olan 8 - 7 - 935 
Pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (8) , . 

(3500)' : i 

Mikdar ve muhammen bedeli aşağıda yazılı telgraf makinesi ye. Tevzi yeri: 
Akag _lşletmesi Mü- ı• . . 

dürlüğünden: · Denızyolları 
"dekleri 12 - 8-- 1935 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usuliy· VAKiT Matbaası - lstanbul 1 _ Temmu~ _ 935 Pazartesi i ş L E T M E 5 ı 
le Ankarada idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyen- •----------•-ıl günü akşamı yapılacak Deniz fe. Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 
lerin 532.50 liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin et· ı A neralayı için Köprüden Heybeli 1 Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar zade 
. . 'k 1 . · ... ·· k A b 1 d - d · b tst Levazım mirli~i Sabn •-• H 

1 
f 2'>tT •-•I tığı ve&ı a arı ve ışe gırmege mann anum u unma ıgına aır e • • • · ve Göztepe vapurları saat 21.30 . an te e on: .-140 

yanname ve tekliflerle ayni gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine AlmaKomısyonu ılA.nlara da kaldırılacaktır. Trabzon Yolu 
vernvıleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşa da tesellünı Maltepe Piyade ve atış mekte- Bu vapurlara binecek her yolcu VAT AN vapuru 

2 
T emmu. 

ve sevk müdürlüğünde, Ankarada malzeme dairesinde parasız olarak bi için 3000 kilo koyun ve 4500 ki- için (30) kuruş ücret alınacaktır. .SALI günü 
20 

de Rizeye kadaJ 
·dağıtılmaktadır. (3592) Io uğır eti 2/ Temmuz/ 935 Salı gü- -------------- '(

3654
) 

12 kalem telgraf makinesi yedeği nü saat 14,30 da pazarlıkla alma- Dr. Hafız Cemal 
Muhammen bedeli : 7100 lira caktır. Tahmin bedeli 2145 lira- Dahiliye Müteha .. aı Jskenderige Yolu 

dır. isteklilerin 321 lira 75 kuru.. Pazardan başka günlerde 1ıaat ~ ................................. ~ 
DON ve YARIN külliyatı Avrupanm en canlı, örnek eserle

rinden alınır. DÜN ve YARIN külliyatı en modern fikirleri gös
terir. DÜN ve YARIN külliyatı sekmez bir İntizam altında çıkar. 
DON ve YARIN külliyatı seçme bir kütüphane teşkil eper. 

Tevzi Yeri: V AKIT matbaası - l•tanbul 
~ . 
Jandarma Genel Komutanlığı (J.U.K.) 
Ankara S~tınalma Komisyonundan: 

Elde bulunan nümune ve evsaf ma uygun olarak (203) çağ tor . 
haH 16 - 7 - 935 Sah günü saat on dörtte Ankarada Jandarma 
Genel Komutanhğı binasındaki Komisyonumuzdan pazarlıkla sa -
tın alınacaktır. Bir tanesi için (135) kuruş fiat biçilen çağ torbası 
pazarlığına girmek için (2056) kuruşluk i!k teminatın mal sandığı
na yatırıldığına dair karşılrk veya Banka mektubunu almış olmak 
gerektir. Şartname isteyenlere parasız Komisyondan verilecektir. 

(3659) 

"$ ANKARA vapuru 2 Tem · Son teminatlarile belli saatte Top- (2,S dan 6) ya kadar lıtanbul Di. 
· muz SALI günü saat 11 de la hanede Satınalma Komisyonuna vanyolundaki (118) numualı hu-

kenderiye'ye kadar. (3653) 
gelmeleri ( 46) (3639) ıusi kabinesinde hastalanm kabuı ı•-----------Iİİ 

eder. . ŞARK DEMlRYOLLARI 
. . ... . Muayenehane ve ev tdefonu 1 L A N 

İstanbul Levazım Amırlıgıne 22396 1 k: t 1 f K d"Jr Şehrin sayın halkına zirdeki tari • 
bagw lı kıtaatı 'rı 'n 700 ton krı'ple 
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e onu an 1 1 
:r f elcrin 1 Temmuzdan itibaren mevii 

kömürünün kapalı zarfına istekli ' ey er eyı · tatbike \'azedildiğini haber veriyo • 

çıkmadığından eksiltmesi 15 - K u R u N 
Temmuz - 935 Pazartesi günü r- ~ 

1 

ABONE ŞARTLARI 
saat 16 da kapalı zarfla yapıla - Türkiye Yabancı_yerler 
caktır. Tahmin bedeli beher tonu Yıllık 750 1850 1800•) Kr. 

16 buçuk liradır. Şartnamesi Ko- 6 aylık 4zo 725 950 ,. 
1 aylık J 1 O 150 180 ,. 

misyondan almır. Eksiltmeye gi - 3 a3ıık 235 too ısoo ,, 1 

receklerin 866 lira 25 kurut ilk Türkiyeniıı her posta. merkednde bu ta· 
• J 'f kl'fl . . b ll' .. ' rlfl'yle KURUNA'a abone yazılı:r. temmat arı ete ı erını e ı gun-

( • ) Bu son sütun posta blrllğlne gir· 
de saat 15 e ~adar T opanede s~ - iL_ memiş yabancı mcmlekeUer !~indir. . dl 
tınalma Komısyonuna vermelerı. 1ı1;;;;; -

, Sahibi: ASIM US - V.AKIT matbaal!I 
( 44) (3575) Neşriyat direkt<lrU: Refik Ahmet Sevengil 

ruz: 
1 - Seyri hafife mahsus ve 31 Ri • 

rincikanun 193 5 tarihine kadar taze 
peynir nakliyatı i~in muteber müker
rer 101 No. 1ı istisnai muvakkat ta • 
rife. 

2 - Seyri hafüe mahı;ıus üçünı:ü 8 
No. 11 istisnai muvakkat tarife ki t>m· 
ri ahire kadar olmak üzere ~ö<:m t> r. 
komi!'yonu tarafından ' 'ukubulac:lk 
taş ,.~ taş kmntılarr nakliyab it;in n: u 
teberdir· 

MÜDÜRII"ET 
. .., 


