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"Harbı Davet Eden Siyaset,, 
Hitler'in Nüremberg kongresindeki nutku Fran

sada ve lngilterede asabiyetle karşllandı 
Bir lngiliz gazetesi diyor ki: 

"Almanya biı.ğırmaktan vaz qeçsin!,, 
ulhu muhafaza için son fırsat da kaçırıhrsa ... 

Berlin, 10 - Nüremberg nazi kon-

G t • 1 • • y gresinin dün akşamki celsesinde B. aze ecı erımız ugos.. Bitler bir nutuk söyliyerek Yahudi-
liğe, demokrasiye ve bol~vizme kar-

ı 
• 1 şı otorite prensipini müdafaa etmif-

a vya yı gezı yor ar tir. B. Bitler, bUyilk Fransıs lnklll-

bının korkunç vakayfüıi hatırlatmış, 
ve bu vakayil esasen inkillp ytlzb

Al:Mniz segahatw çıkcu:ak olan donanmanuzdan Yaııuz dritnotu. 

Donanmamız Maltaya ve 
Yunanistana gidiyor 

DonanmaDU%, vulcubulan davet üze -
rine teırlniaaninin aon iki haftaamda 
Maltaya giderek İngiliz donanma11na 
iadei ziyaret edecektir. 

Donanmamız Maltadan avdette, dost 
Yunan don•nmaama da ziyaretini iade 
edecektir. 

lufoslavlar, 1ürk dostluğuna pek büyük 
bir ehemmiyet vermektedirler 

den parçalanq olan Anııpa Alemi- -------------------------

B elgrat, 7 eylW (Bqmuharriri
mlıden) - DUndenberl Bel
gratta bulunuyoruz. DUn Yu-

goelavyanm küçük ve sevgili kralı i
kinci Petronun on dört yaşına bastığı 
gtine tesadüf ettiği için tamamen bay-
ram ile geçti. Dost ve müttefik mem-

ne harp Ulnının yapmlf oldafu hti
cum , e saTletln takip etmlt oldufu
nu sö,.-lemiştfr. 

Führer, bundan aonra oa doku
zunc'J asır .sonlannın tarihini hatır
latmıı-tır. Tarihin her anında orta
ya bi; takım peygamberler pbuştır 
içlerinden çıkan peygamberler lıirer 
edip olmayıp da birer devlet adamı 
olan milletler bahtiyardırlar. 

"HARBi DAVET EDEN SiYASET., 

Parla, 10 - B. Hl ti erin nutku 
münasebetUe Oeavre pseteal 41"1' 
ki: 

"Bir kaç haftadanberl Almanya 
ile Amerika araanuliil ...._.betler 
iyi detildir. Tiard maa'hedest, bil
amel feshedilmiş demektir. Alman
ya harp sanayii için kendisine Acilen 
llzım olaa pamuğu satın alamamak
tadır.,. 

(Sonu: 8tı. ! 8~ !) 

leketin bu bayramma iştirak etmek 
bizim için gerçekten istifadeli oldu. 
Herşeyden evvel motörU.e krtalarla Q 
beraber yapılan büyük geçit töreninde n 
b~unarak Yugoslav ordusunun pek 
mükemmel nizam ve intiu.mmı gözle-

Filistine }' alıudi akını 
durdurulmıqacak 

rimizle gördük. Sonra hilkfimetin te-. 

bin lngiliz askeri gider gitmez de' 
idarei örfiye ilan olunuyor 

min ettiği kolaylıklar sayesinde her 
alıada tetkikler yapmak iınkinmı 
bulduk ve bulunuyoruz. 

Yugoelavya htlkfüneti Türk gazete
cilerine btltiln memleketi tanıtmak i
çin çok geniş bir program çizmiş. Bu 
prosram Belgrattan b&.§lıyor, Zagreb, 
Lubliyana, Bled taraflarmı gösterdik
ten sonra Susa.k'da Adiryatik sn.Jıili
ne indiriyor, oradan Budvaya kadar 
bUtiln Dalmaçya kıyılannı gezdiriyor, 

ASIM US 
(BOtlu: Sa. 4 BiL. 4) 

Şehrimizde bulunan Irak Hariciyef dığına göre, lngiltere Filistine yahudi 
nazın Nuri Sait paşanın tavassutuna akmmın durdurulmasın!' muvafak~t 
ve bunun neticesinde Arap liderlerinin etmiyecektir. Böyle bır milAadenın 
ihtilafı müzakere yoluyla halletmeğe Araplarca, lngiltereniiı ~ir zaaf gös
razı olmasına rağmen Filistinde i&- tenliğine işaret sayılacagı dtl§ilnWU
yanlar, çarpışmalar gittikçe artmak- yor. 
tadır. . Diğer taraftan Araplar, Suriyede 

~~rinci fırka ya mens~p 8 ili. 10 b~ eski del\ isyan idare etmiş Fevzi bey 
lngılız efradı, on beş gune kadar Fi- Kavgai'nin peşinde olarak İngiliz as
liatine varacak ve Filistinde idarei ör- kerlerine karşı müttehit bir mukave
fiye1 ilan olunacaktır. . . met göstermek üzere tepelerde topla-

'Deyli Ekspres,, guetesının yaz- nıyorlar. 

Dün iki mühim kaza oldu 
KudUsUn şimalinde ve Nabtıısnn 

gerisindeki tepelerde Araplar, bu mut 
tehit mukavemet için konfe~ar 
yapmaktadır. 

Akaaral}da bir kamgon bir çocuğu öldürdü; Bomon
Jjde de bir kamyon iki tıamvaq ara&ınaa kaldı 

Y aldan 'ıkcın tramva1 ue kazaya ıebep olan ıolör 
.(Yazıaı 3 Uncü sayıfamuda) 

lngiliz gazetelerine göre asker! tah 
silini bir vakitler Tilrkiyede yapmış 

·olan Fevzi Kavgai Arap1arm askeri 
talimilc de metgul olmaktadır. 

Araplarla birlikte 350 talim gör· 
milş Irak ve Suriyeli efrat da bulun
maktadır. Aimal ve cenuptaki bUtün 
mevziler sÔn dayanış için Araplar ta
rafından tutulmuş bulunuyor. 

TRA[( HARiCiYE NAZiRi BUGtJN 
GiDiYOR 

Bir hattadır oğlu ile birlikte şeh
rimizde bulunan Irak Hariciye nazın 
Nuri Sait Paşa bugün şehrir.1izden ay
rılacaktır. 

Nuri Sait Paşa. rahatsız bulunan 
oğlunu Londrada tedaviye bırakmak
la beraber, Filistindeki tavassut ro
liinden aldığı neticeleri de İngiltere 
hariciyesin şahsan bildirecektir. 

Nuri $ait Paşanın önümüzdeki Ce
nevre toplantılanna da pbsaıı iftira
ki muhtemeldir. 

(KURUN) yas lçlade •• 
Yazı işleri müdürümüzü 

kaybetti ki 
Arkadaşımız Sırrı iki gün sürmeyen 
bir ralıatsız lık sonunda dün ölüverdi I 
Kunın ailesi sinde İstiklal 

bug\ln yas i· mektebi karşı . 
çindedir. sına gelen yer. 

Bir gazete i- deki evine git-
çln ölüm habe- ıaifU. Sırrı eve 
ri vermek ne varınca annesi -
kadar acı bir ne biraz mide • 
vazife ı.e, bu sinde rahatsız . 
acı vazifeyi ken lık duyduğun . 
dl çocukların- dan bahsetmış, 

dan birini kaybe gazoz içtim, ha-
derek yapma - fitledi demiş, 
nm ne kadar da- sonra odasına 
yanılmaz bir çekilmiştir; fa-
yUrek swsı ol- kat saat tıçe doğ 
duğunu şu sa- ru midesindeki 
tırlan dişlerini sancı o kadar 
sıkarak yazan - l'iddetlenmiet i r 
lar ufurauz bir ki kendisine il . 
tecrUbe ile an- zilntil vermek is 
lıyorlar. Kaybettiğimiz ar~ A. Bırn temediği anne-

Guıetemtmı U zeıu sini uyandır-
yazı itleri mUdUrU olan SDTJ U- mıya mecbur olmuş ve hemen he
Rlli çarpmba gecesi va.Zifeeini kime kOfUfUlmuttur. Doktor gel
gece yaruıma doğru bitirip çıkmış. mtı, teehis Jçln beklemek lizmı 
Saraçhane b~mda tramvay cadde- (Sonu Ba. .1 Sfl .JJ 

Sırrı için 
Y •z•n : Hakkı Tar1k U• <Yazım 2 inci saVTf11 '1a' 

Nizam, Emniyet, Sulh! 
Romanya, Türkiye ve Yunanis
tan gibi müttefiklerile bu hedef 

için çahşmaktadır 
Romen ve Yugoslav Başvekillerinin Balkan 

ao$tluğunu kuvvetle gösteıen nutukları 
Bükreı, 10 (Hususi) - Hariciye na-ı 

zın B. Antonesko, buraya gelen Yugos
lav ba;vekili B. Stoyadinoviç tercfine 
bir ziyafet vermiı, ziyafetin sonunda 
Romanya Başvekili B. Tataresko bir 
nutuk söylem:ştir. 

Başvekil nutkunda ezcümle §Öyle 
demiştir: 

Bugün iki memleket bi ibirine bağlı 
bulunmaktadır. Çiınkü aynı müşterek 

ve deği§miyen bir ideal için mücadele
de devam ediyorus. 

Bu hedef ve bu ideal, nizamdır, em
niyettir, sulhtur. 

Biz, bu hedef ve bu ideal için, Bal
kan antantının çerçevesi içinde, Türki
ye cumuriyetinin ve Yunanistanın da 
yanında mücadele ediyoruz. O Türkiye 
cumuriyeti ve Yunanistan ki, ıuJh ve 
nizama susamıt olarak, aynı arzularda 
bizimle beraberdirler ve onlarla olan mil 
nasebetlcrimiz, her giln yeni it birliği 
ve kar§ılıkh yardım kaynaklan doğura-

(BonM Sa • .. ~ 6). 



~ 2-KURUN 

Fransa 
resmen 

-Suriye itilafı 
parafe edildi 

Yeni muahede 
bir devlet 

Suriyeyi müstakbel 
haline getiriyor 

Paris, 10 (A.A.) - Fransa - Suri-f 
ye muahedenamesi, dün hariciye neza
retinde saatli salonda B. Blum ile bir 
çok Fransız ve Suriyeli zevat hazır ol -
duğu halde Fransa namına hariciye müs 
tcşarı B. Viento ve Suriye namına Su -
riye heyeti reisi Hatim Bey Atassi 
tarafından resmen parafe edilmiıtir. 

• • • 
Dünkü posta ile gelen İngiliz gaze • 

telerinden "Niyuz Kronikl" gazetesine 
Paristen bildiriliyor: 

"'Fransa ile Suriye ara11nda imzala -
narı yeni muahede Suriyeyi müstakil 
bir devlet haline koyduktan sonra Mil -
letıer Cemiyetine aza olmasını da temin 
edecektir. 

mürakabe edilen bazı menfaatler yeni 
Suriye idaresine terkedilecektir. 

Suriyedeki Fransız tebaasının ve em
lakinin vaziyetini tanzim is.i._n yeni bir 
adli sistem vücuda getirilecektir.,, 

••• 
Ayni ıazete baımakaleafni de bu me-

seleye tahılı ederek demektedir ki: 
..tnıiltere Irala iıtikllle kavuıtur -

duktan ıonra Fransa, Suriye üzerinden 
mandayı kaldırmaia karar vermekle, yi
ne bidm Iraktaki taahhütlerimizi azalt
mak iıtemekliiimis nevinden bir arıu 
ile hareket etJDittir. Fakat bu faıiıt 
devrinde kUçUk doetlann harap edilme
si ,gibi küçük devletlerin meydana kon
ması da yine mucibi memnuniyettir. 

Almanya 
Bağırmaktan 

• 
vazgeçsın 

(Üaıyam l ınd<UJ 
Gazete bundan sonra şunları ilave 

ediyor: 
"B. Hitler, Almanyaya müstemle

klt verilmesini istemekle tamamile 
ikinci ViJhelmin siyasetine rücu et
miş oluyor. Halbuki Mein Kampf 
adlı kitabında bu siyasetin harbi da
vet etlen bir siyaset olduğu hükmünü 
vermişti. 

'HARP ZiHNiYET/ TEŞCi 
EDiLiYOR 

Londra, 10 - Times gazetesi B • 
Hitlerin nutku etrafındaki mütalea
~nnda şöyle demektedir: 

Halihaz:rda Almanyada harp zih-
niyeti te§ci edllmek~dtr. Şimdiden Alı 

many:lya kar~ı fedakArJıklarda bu
lunmak adeta onu yarın başka ta
leplerde bulu11map davet etmek o
lur . 

"ALMANYA BAGIRMAKTAN 
V AZ GEÇSiN,, 

NUrembergdeki beyanatı "Zayıf 

Sırrı lçl.a ... 
lstanbul Sultanisinde on yıl süren hocalığun bana yalnız Türk zekl-

1annm naat filizlenip büyildüğünü temsil eden taleıbeler tanıtmadı; o tr 
bbe zümresinden bana en vefalı, en candan arbdaılar ela kazaııııdımnafb'• 
işte bu&'Ün ölümüne ağladığım Srrn, o ıtalebe ve o arkadaılardan biri iıfi. 
Şimdi Adanada kültür direktörü olan Yunus Ka.. ~ timdi Paria .. 
Tüık t:ılebe müfettiıi olan Re,at, timdi Ankara radyosunda sabtan Er 
c:.i:n~nt Behzat-

Bü tün bunlar bir tüf'l:çc hocaamm emeğine cevap verip yiizünli gül
dü.ren ~onıklardr. Sım da deh5 o giinJfte Beftzatla lbialilrte hikayeler, ro
ınıan!ar, ,iiner yazmaya heveslenen istikbal istidadı idi. Nihayet o da bir 
çoklan gibi mesleğini yazı kabiliyetinin iıaret ettiği noktada aradı, bul
du ·.re (Yakıt) taki arkadaılarile birlepnekte gecikmedi. Dün gece lıesap" 
!adık: Bu arimdaılığnmz on dört yıl sünnüı! 

Senelerle sınıf notlarmu mevm olan Sırrı, .enelrle de bqı olduğull' 
hir işin mürakabesi içinde bir vazife sahibi olarak yaıadı ve öyle can veni

Bıı uzun seneler gö~termiıtir ki SDTJ'mn çelôagen hüviyeti içinıdt 
matbuntrn bir nıeçhul askeri ya!amaktadır. 

Ben Sım'nın Cerrahpaıaya kaldınldığı haberi ile öldüğü haberini 
hen-#:m .nemen bir anda i§ittim. ~ o sazetede izinli idi, gelmemir 
ti •• O pn ve erteai gün evinde aımcılann öldürücü pençeleri akında ~ 
ramrken, başucundaki telefona el uzabp bir tek arkadaıma ben fU !halde
yim dem.i~or. 

Bütün bu yılla1111111 arkadaılığnnız içinde Sım'dan olıa olsa etı çok 
tiklYet edilebl1ecelı taraf aıbdatlan ufnma kendini feda etmekte a&ter 
diği ıaırlac:ak derecedeki ısrandır. Dün ıgece Sım'ya öksüz bıraktığı be• 
basile annesi ve hemıiresi kuru gözyatı döküyorlardı. Maneviyeti Ankara 
caddesine gömülmiiı, bupn de Silivrbpıamm dıtmda belki bir servinin 
znyıf bir gölpsine maddiyeti ıömülecek varlıfa benim de içim manevi ~o· 

Muabedeye göre, üç ıene kadar bir 
intikal devresinden ıonra - ki bu dev -
re içinde Suriye ilzcrinde'ki Fransız man 
dasına nihayet vermek husuıu hasır • 
lanmıı olacaktır - Suriye istiklaline ve 
devletler arasındaki hikim mevkiinc e • 
rişmiş bulunacaktır. 

.lrakın ve Suriyenin üzcrind«;ki man
dalar kaldırıldıktan 11onra, Filistinin is
tiklaline doğru esaah bit terakki gös -
terilememesi daha bariı surette göze 
çarpacaktır. Orada meseleler §Üphesiz 
daha dikenlidir. Fakat Fransızlar da Su 
riyeyi idare esnasında hiç rahat etmedi
ler, bununla beraber jşte meseleyi hal -
letmiş bulunuyorlar. 

cuğunu kaybebnİ! bir baba gibi yaı tutuyor. Hakkı Tarik Us 
mazeret ve eakl hikiye,, diye tavsif 
e~~ilyfftt~d~~~~~~:~•••••••••••••••••••••••••••• 

Suriyedc daha az Fransız askeri bu
lunacak ve şimdi Fransızlar tarafından 

Almanya batırmaktan vaz geçsin 
n~bm~u~rl~erinhlr~kdda•••••••••••••••••••••••••ı•••~ 

San Sebastien de isile
rin eline geçiyor mu? 

ihtilalciler şehre dört kilometre 
mesafede bulunuyorlar 

beynelmilel iktisadi vaziyetin tama -
mile gözden geçirilmesi i~in yapılma
mıı teklif etini§ olduklan müzakere
leri.il bir an nvel yapılmast için ön 
ayak olmağa çalışsın. 

SULHU MUHAFAZA iÇiN SON 
FIRSAT TA KAÇIRILIRSA ••• 

Le Journal'de Fransız parlamen
tıoau harieiye komisyonu re~i B. 
Jean Mistler, Almanyanın son defa 
askerlik müddetini lkl seneye çıkar
ması üzerine pyle diyor: 

"Almanyada askerlik müddetinin 
11Dtılması, seçen sene mecburi as
kerliğin konul mumdan daha fena 
karşılandı. Geçen seneki harekette 
lHlllleketleri ve aalh içia emniyet 
pren liizı Almanlar, bu senekika
rarın harbe doiru bir adım olmasın
dan korkuyorlar. 

Madritte bir sefir lcaldı - Aailer Madrit'i teslim 
olmağa tekrar daoet ettiler 

San Sebastlen, 10 (A.A.) - Ha'ft8 
ajansı muhabiri, üç gUndenberf mev
zilerde bir değişiklik olmadıflnı bil
dirmektedir. lhtilllcller Renterla 
kapılarında o1up şehri ihata etmft
lerdir. Bu kuvvetler, San Sebastlene 
•iden yollara ha.kim bulunmakta
dırlar~ 

Hllktmet kuvvetleri Tolesaya dol· 
ru ilerlemişlerdir. Ancak, alınan bir 
habere g4Sre Orieta ve Adoana)'I.. ve 
Hernaninln yarısını asiler bırakmıt
lardır. Asiler San Sebaatiene dlrt 
kilometre mesafede bulunmaktadır-
Jar. 

MADRIDDE BiR SEFIB KALDI 

Paris, 10 (A.A.) - Sevilla rad· 
7osu, bütün diplomatlar Madridi 
terkettikten sonra orada yalnız Sov
yetlerin yeni büyük elçisi B. Roıen
bergin kalmış olduğunu bildiriyor. 

M"ADRID TESLiM OLMAGA 
ÇAGIRILIYOR 

Jerez de la Frontera, 10 (A.A.) -
Asilerin radyosu, ihtilal kuvvetleri
nin T&laveranın ilerisinde 10 kilomet
re ilerlemiş olduklarını bi1dirmt>kte
dir. Jhtillleflerin tayyareleri, Mad
rid üzerine beyannameler atarak 
paytaht halkını teslim olmağa davet 
etmişlerdir. 

Seville radyosu, ihtilalcilerin el· 
]erindeki tayyarelerin Carthagene 

Kral Edvard 
Viya nada 

Eski lspanyol Kralı ile 
görüşmedi 

Viyana, 10 (A.A.) - lngiltere 
Kralı Edvard, muhtemel surette, pa
zar4-n sonraya kadar Viyanada ka
lacaktır. 

•. • • Tepinfevvelde toplanacak 
olan Lokamo konferansında son de
fa olarak sulhu bmhafaza fırsatı bu
luna~ktır. Eğer bu fırsat da kaçı
rılırsa askeri anlaşmalar ve askeri 
rakabet devri bütün tehlikesi ile a
çılacaktır.,, 

SiLAH YARIŞI iTiRAFI 

Sabık lapanya Krah Alfonaun Av- Moskova, 10 - Bitlerin nutku 
rupada Viyana civarında bulunması, hakkında tefsiratta bulunan Pravda 
lnıilteN Krab Edvard ile sabık Is- gazetesi yazıyor: 
panya Krab arasında bir milli.kat "Bir prorram nutku, faşistler için 
yaptlacağı şayialarını doğurmU§tur. itiraftan ihtiva eden bir tövbe nut
Bu şayialar, hiç bir taraftan teyid kuna münkalip oldu. 
olunmamıştır. Krup fabrikasının Alman rönesan-

KRALIN SEY A.HATINDEKI sı için çok iyi çahştığı iddiasından 
SiY ASI SAFHA sonra, Alman siyasasını idare eden

lerin meşhur müsa1emetsever temi
natlarından ıfe kalmış oluyor? Yal
nız sillh. 

Fransızca Le Jour gazetesi Kral 
Ednrdın lstanbuldan sonraki seya
hati !ıakkında §Öyle diyor: 

"Seyahat ilk önceleri bir deniz ge
zintisi idi. Fakat şimdi bu çerçeve
den dışarı çıkmıştır. Salahiyettar 
mahafilde, kısa da olsa, Kralın Tu
na memleketlerindeki ikametine. Av
rupaıırn bu parçuını tehdit eden si
yasi !MMleler göz önünde bulundu
rularak. hususi bir ehemmiyet ve
riJmekf':edir.,, 

NASYONA.L SOSYALiZMiN iŞ 
CEPHESi 

Nüremberg, 10 (A.A.) - B. Hit
ler bugün Nüremberg kongresinde, 
nasyonal sosyalizmin bUyük iş ~P
hesi t-serini fevkalade metetmiştir. 

Cephenin 40 bin Azası mükemmel 
hlr geçiş yapmışlardır. 

UMU bahrlsi ile hükQmetin harp ge- --.............. ----------

(KURUN) yas içinde •• 
Yazı işleri müdürümüzü 

kaybettik! 
COstyanı l incid~J 1 RU!f ekayueulan belki onun adım, 

geldiğinden ~ Ubaha kadar 81• nd'•nt 50khık bilmiyorlar. Fa· 
cak au pansımanı lle geçirilmtı, ~ kat 71llardır her aabah onp mua 
kimlerin dün sabahki koeültuyOn· ı.11•• NllSl.z, mtltevuı, bir dUll· 
Iarı sonunda, ameliyat yapılabilmek 
ihtimalile, saat ona doiru Cerrahpa-
p. hastahanesine kaldmlmıştlr. 

Fakat ne yazık. kl hastanm git
ttkçe ımıbt-\!aıta ıa~ t!tııi 
peritonit teşhisi aöylenen hasta
lıkta kendlıinin aon demine kadar 
bekleyip durdufu ameliyata imkin 
kalmadan, saat on aeklze dofru, za.. 
vallı arkad~ımız gözlerini hayata 
büsb:.itün, ebedi olarak kapamış git
miştir. 

Sırrının ölüm haberi ıııathaayı 
o kadar ye'.Se dUşUrmtış, arkadnş
larının içi o kadar yanmıştır ki 
Kurun okuyueulanna verilecek bu 
malftmahn yazmını kimsede yaza-

•cak kudret kalmamıştır. 

Sırrı daha 34 yaş:nda idi. Ba~ 

bası Orgübde Merdan zadeler de· 
nllen aileye meMup askeri müte
kattlerinden l\lehmet Ali adlı zat-
tir. Kendisi Istanhul lisesinde o
kumuş, yUksek tahsilini İstanbul 
ticaret mektebinde bitirmişti. Da-
ha mektepte iken gösterdiği şiir 

ve hikflye istidadı, bazı arkadaşla
rı gibi onu gazeteciliğe se1ket· 
miş ve on beş yıl en·el "Tevhidi 
Efkar,, da başlıyan hizmeti bir yıl 
sonra "VAKlT'e intikal etmiş ve 
hiç ara yermeden ilerliyerek işte 

KURUN'da yazı işleri müdürliiğü 
gibi mesleğin iyi duyguya, dürüst
lüğe, yazife bağlılığına, bilgiye, 
iyi idareye, inklliip nesli hassaln-
rının işlemesine dayanan baş 'fa

1• aarf etfitl "'ırtelclerht ınahaulle
rlnden istifade ediyorlardı. 

Gazetealsln spor neşriyatında· 
ki dilrüstlilk Sırrının f.Serl idi. Va· 

lmzuile 
fıkralar da yazıyor, bazı t:d~bl ya-
zıları Uyanış mecmuasında rfSrU· 
lüyordu. Sen Jan Dark mek~bln· 
de hocalık etmek suretiJe de mem· 
leket çocuklarına faydalı oluyor
du. 

Sırrıyı kaybettiğinden dolayı 
gözleri yaşla dolu olan KURUN, 
İstanbul basın ailesinin ve mem· 
leket kültürünün çok iyi yet!şmiş 
bir çocuğunun ziıyaı ile yürekten 
yaralandıgını hi&-;ediyor. 

Kendimizi kendimiz taziye ~tme
liyiz. 

Gazeteci arkadaşlara 
Basın Kurumu Ba§kapllğm®n: 

lstanbul basın ailesi dün akşam d 

milerini bombardıman etmişlerdir. Beynelmilel Boğazlar .------~------. 
zif elerinden birine kadar ermişti. 

Sırrı, gazeteciliiin te'knifini 

ğerli çocuklarmdan birini daha ka 
betti. KVRUN gazetesinin yazı işle 
direktörü A. Sırrı UzeJJi iki gün sü 
miyen bir rahatsızlıktan kurtula· 
miyarak öldü. Sırrı, kendisini ıa 
tecilije vakfetmiş, gnzcteciliğiıoizill 

adını ortaya vermeksizin matbua 
vücut vermeyi kendine en büyük ze 
sayan unsurlarından biri idi. nası 

Kurumu hu me. J elı; vefakar ,.e fed• 
karının bu Ynkitsiı zi) aından dola 
kendisinin maddi ve manevi ai.esiD 
teesstlrlcriJe taziyetlerini bildlrirke 
Kurumun bütün üyelerile bütün m 
lektaşları genç arkadaşın cenaze t 
reninde bulunmak suretile hatırasıD 
olan saygımızın gö.ı terilmesini dflı; 
yor. 

Buharin'le Rikof suçlu 
görülnıediler 

Moskova, 10 - Te.dhişçi hareke
tinde alakaları görülerek Buharinle 
Rikof hakkında başlanan tahkikat 
müddeiumumilik tarafından ittiham
ları için kfifi sebep bulunamadığı 
için terkedilmiı;tlr. 

Fransada grev genişliyor 
Lille, 10 (A.A.) - Grev hareketi 

etrafa yayılmaktadır. Lille varoşla
nndaki mensucat fabrikaları, bu ge
ce grevciler tarafından işgal edilmiş
tir. 

ltpl edilmiş olan bütün fabrika
lara kml bayraklar çekilmiştir. 

komisyonu 
Cenevre, 10 (A.A.) - Beynelmi· 

Jel Boğazlar komisyonu başkanı, 

Montrö mukavelesi mucibince komis
yonun işleri bundan ooyle Türkiye 
tarafından görüleceği i~in komisyo
nun mesaisine nihayet Yermeyi ka- , 
rarla~tırdığından Milletler Cemiyeti ' 
genel sekreterliğini haberdar etmlş- 1 

tir. 

Komüo=stlik aleyhinde . 
yemın 

iyiden iyiye kavramış, tam olgun 

Ç l k l ~ağlarına gelmişti. Hassastı, iyi ) p a ar kalpli idi. Herkesin iyiliğini ister, 
hele pek arkadaş canlılıfl ederdi. 'I Arkadaşları için kendisini feda 

, ederdi. Vazifesine balh idi. KU· 

Cenaze yarın (bugün) saat on bit 
de Cerrahpaşa hastanesinden kaldı· 
rılarak namazı Merkezef endide kıhll 
dıktan sonra Silivrlkapıaında ait• 
mezarlığına götttrUJüp gömUlec:ektit· Roman 

- ......................... lllİlll ... ~ 
Yazan: 

Refik Ahmet Sevcngil \Tayyare piyangosu 
\ Bugün çekiliyor ~evamı7" ~~·~~·~:;;:r 

Tayyare plyanr•unun betfad ke- f~ln kupon 
şidesine bugün öileden sonra saat Bu kuponlar. kesip saklıyantt1 
birde başlanacaktır. Bu keıfdenin ı "KURUN un t 1'. Ü" b k ı-..a 

bij Ük 
'k . 

1 3 1 
d ,. aç 16 , m a a a aı-

en y ı ramıyes . 5000 l ra ır. ı'şt'ır:ık h 1 k k ı .. . Iİ a ~·mı aztlllır ar. 

Kitap halinde basılıp çıktı. 

100 Kurut 

Dağıtma yeri: V AKIT Kütüphanesi 
Lizbon, 10 (A.A.) - Bundan böy

Je bütün memurlar komünistlik aley
hinde yemin edeceklerdir. Bu > emi-
nin metni resmi ıazetede inü§ar et-}._ ____________ _. 
miştir. 

Bugun çekılecek numaraları yarın ···-·······-········-····· .. ·-·················· 
sıraya konmuş bir halde buJacaksı ~ 
ruz. 





4-KURUN. 

Hergün bir hikaye 

Frenküzümü Marmeladı! 
Alman Hlkly esi 

ÇL.cuk, yatağında enine bo~maı 
gerindi. Ah, ne iyi bir gün geçir
mişti, bugün! Hele öğleden sonrası, 
ne canlı oyunlarla geçmişti. Çocuk, 
okuduğu masalın kahraman!arile 
birlikte dolaşmış, henim5ediği tara
fın düşmanJarile döğüşmüş, netice
de de zafer, kendi taraflarında kal
mışt•. Bu arada, o mücadelenin 
kahramanı da, işte kendisiydi, eYet. 
asıl kahraman kendisindrn başkası 
değildi. 

Ilu mücadelede, yaralanmıştı. Bir 
ağaçtan taşlık bir yere yuvarlan
mı~tı. Şimdi yatağında sağ yanına 
dönemiyor, o yanı üstüne yatamı

yordu. Bununla beraber ...• 

Çocuk, mışıl mışıl uyuyordu. To
lunay, açık pençereden içeriye giri
yor, yorgun çocuğun yusyuvarlak 
yüzünü aydınlatıyordu. Hulya veri
ci bol ışıkla ... 

Yazan: Ursula Sang 

ğıra ileri:> e atıldı. Eli erile düşmanı 
kavr:ımağa uğraştığı sırada, birden 
bire dırsekleri üzerine dü~tü. Nere
ye?. Nereye?. 

T::m bu anda oda apaydınlık oldu. 
her taraf göz kamaştTrıc: bir a;·dın
lıkla dolmuştu. Çocuğun annesi, ge
celiğine bürünmüş baş ucunda duru- ı 

yor, gödüğündrn dehşete ıığramı~ 

bir halde haykırıyordu: 
- Friydl ! Yüzü, kolları. elleri ka

nıyor: yaralanmış, aman yarabbi!. 

Babası. çocuğu düştüğü yerden 
kaldırdı ve iki kolu arasınd.a sımsık· 
tutuıı asma lambanın altrna götürdü. 
Friyd!, bu sırada habasrnın gümüşi 
renkte pijamasına kanının bulaştığı
nı, n.atta pijama üzerinden damla 
damıa kan sızdığını seçti. 

Derken, babası bir kahkaha attı. 

Kahkahanın arkası kesilmedi. Katı
lasıya gülerek karısına şöyle diyordu: 

Gazetecilerimiz 
(Ustyanı ı incide J 

sonra (Saraybosna) yolu ile (Niş) e 
götürüyor. Bu programın tatbiki an
cak iki haftada tamamlanacaktır. A
yın yirmisinde lstanbula dönmek 
mümkün olacaktır. 

Yugoslavyalılar Balkan antantına 
bu arada bilhassa Türk dostluğuna 
çok değer veriyorlar. lki memleket a
raınnda başlıyan dostluğun arzu edil
diği derecede kuv\·etlenmesi için Türk 
lerle Yugoslavyahlarm birbirlerini ya
kından tanımalarına lüzum görüyor
lar. 

Yugoslavya matbuat idaresi şim- ~~~C~~=~~=~[!=~; diki halde yeni Türkiyeyi memleket 44. , 11'!;.l u '1' ui!iı , 
efkfm umumiycsine tanıtmak için ya- l!irm'r'r'' ''* ,..__,..._ .. 
hancı dillerde basılmış · bazı kitaplan ""' 
dillerine çeviriyormuş. Bundan sonra ~, 
Yugoslavyanm en k::ymetli kalem sa- -.ı 
hipelrini Türk yeye göndererek doğ
rudan doğruya tetkikler yaptrrmak ve ~ 
bunları kitap şeklinde basarak mem
lekete yaymak istiyormuş. 

Herhalde Türkiye ile Yugoslavya 
arasında siya.si miinasebetler kadar 
fikri münasebetleri arttırmakta her 
iki tarafın menfaati bulunduğu açık
tır. Bu itibarla Yugoslavyalıların gös
terdikleri arzu çok yerindedir. 

Fakat, mücadele zamanlarında 

pencere açık olarak uykuya dalmak., 
hiç d~ ihtiyatlıca davranış sayı1amaz; 
çünkil, içeriye dalan hava, yüzü 
okşadı ve nefese karıştı mı, uyuyanı, 
bir takım acaip hisler sarar! 

- Matild, korkma, bir şey değil, 
Frenküzümü marmeladının ıçıne 

düşmüş, yaramaz 1 Ben sana ~vvel
den ~öylemiştim. Friydlin odasının 
marmelid saklamak için uygun bir 
yer olmadığını!. lşte oraya sakla
manın neticesini, gel gör de için açıl
sın? Ne ise, tepsi büsbütün boşal
mamış; içinde ağız tathlayacak kadar 
marmelid kalmış, gene? 

Dün sabahleyin hava fevkalade gii
zel ve açıktı. Askeri geçit töreni bu 
sayede çok iyi geçti. Fakat öğleden 
sonra hava birdenbire bozdu. Buralar
da şimdiye kadar görülmemiş bir ~id
dette yağmurlar yağdı. Bnuunla be
raber bu hal gene geçici bir bora 
imiş. Bugün her taraf sakindir. Sa
bahleyin saat onda (Topola) ya gittik. 
(Topola) otomobille iki saat mesafe
de kral Kara Jorj hanedanının meza
rıdır. Müteveffa kral Aleksandr de 

BelgraJ geçil re•minJe piyaJe alayı ve bir yirmi ikilik hava 
topunun geçiıi. 

burada gömülüdür. Türk - Yugoslav 
dostluğunun temelini Atatürk ne be- &.•aarı• f 
raber atan müteveffa kral Aleksandr ff ~ Cemiyeti delter-n 

Burada bahsi geçen beyaza yakın 
sarı !açlı tombul çocuk için de vazi
yet böyle oldu. Çocuk, yatağında 

kalk:ndı. Bir de ne görsün? Can 
hevlile yerinden fırladı. Ayak ucun
da, !(aranlık köşede bir şey parıldı
yordu. Neydi bu acaba? Bu, kır

mızı derili Mu - ltisin parlak tüyden 
süsl<!ri olsa gerekti. O meltln, o teh
likeJi düşman, karanlıkta pusu kur
muş bekliyordu. Hiç kımıldamıyor
du. 

L;lkin, •. • . Meltln, istediği kadar 
tehlikeli olsun, ne zarar? Tombul 
~ocuk da çok cesurdu. Bir sıçrayışta 
karyolanın kenarına oturdu. Kena
ra, tıpkı bir ata biniyormuş gibi, yer
leşti. Hücum vaziyetinde, bağıra ba-

Çocuk, artık tamamile uyanmış
tı, kendine gelmişti. Ellerini, kol
larını yaladr, ondan sonra da an
nesi~r. babasına uysallık göste
rip t.anyo odasına doğru yollan
dı; Orada, anne, çocuğunu soydu
sabur.ladı, yıkadr. 

Sonra, çamaşır değiştirdi ve ço
cuğunu, yatağına yatırıp üstünü ört
tiJ. Babası da, jal uziJeri çeki{), to
lunayı, odanın içerisinden uzaklaş

tırd.. Frlydl d{!, acımıyan sol yanı 
üstüne dönerek derhal deliksiz bir 
uyku}a daldı!. 

Ursula Bang 

henüz hayatta iken babasının ve bü
yük babasının Topola köyünde bir ki
lise içerisinde olan me?.armı bu köyün 
yanındaki (Oplenas) tepesinin üzerine 
naklettirmiş ve burada milyonlar sar
federek son derecede ziynetli bir kili
se yaptırmışhr. Bu kilisenin alt katın
da kendisi için de bir mezar hazırlat
mıştır. Mezarm kıymeti hakkında bir 
fikir vermek için yalnız buradaki nak
kaşlar için seksen milyon dinar, yani 
iki buçuk mil yon Türk lirası gittiğini 
söylemek kafidir. 

işçilerle fabrika salıip
leri arasında .. 

Biz kral Aleksandnn mezarına gi
rerken kapıdan dışarıya bir kalabalık 
çıkıyordu. Bu kalabalığın en önünde 
de Sofya metrepolidi (Stefan) bulu
nuyordu. Bulgar. kilise)erinin ruhani 
reisi olan metrepolit (Stefan) büy_ük 
h~nberl Belgrada hiç gelmemiş ol
dugu için bu defa gelişi bir hadise gi
bi telakki edilmi!;tir. üç yıl evvel Ma
kedonyada bir kiliseler meselesini 
halletmek için Belgrattan Sofyaya bir 
heyet gitmiş imi. Stefan üç yıl evvel 
yapılan bu ziyareti vesile tutarak kü
çüle Yugoslav kralmm yıldönümUnün 
kutlanmasısomerasimine gelmiştir. Ha
dise Yugoslavya kiliselerile Bulgaris
tan kiliseleri arasında iki memleket 
münasebetlerini yaklaştırmağa matuf 
bir teşebbüs olarak ifade edilebilir. 

ASIM US 

iş kanununun her işçi tarafından 
anlaşılabilir bir şekilde yeniden 

Loit Corc Hitler'i ikinci 
defa ziyaret etti 

Deyli Meyi gazetesinde okundu
ğuna göre, Loit Corc Alman cu
mur başkanı ve başvekil Bitleri 
ikinci defa olarak ziyaret etmiştir. 

•• uzere yazılması bitmek 

Gazete kiğıdı 1 
iz mit f abr.ikası istihlak 

azlığından dolayı 
çıkarmaktan vazgeçti 

lzmitte çalışmakta olan kağıt fab -
rikasmın gelecek hafta sonlarına doğru 
resmen açılarak tören yapılacağı haber 
verilmektedir. Açış merasimini Başba -
kan ismet İnönü yapacak ve kendisi 
Londnya gittiği takdirde töreni Celal 
Bayar idare edecektir. Fabrikanın şim -
diye kadar yaptığı çalışmalarda fevkala
de muvaffak olmuş ve !Sarfiyatı fazla 
kiğrtları Avrupa piyasalarından daha 
ucuza mal etmiştir. Bu arada olmak ü
zere ambalaj kağıdmı 23 kuruşa çıkar -
nuştır ki aynı kağıt A vrupadan geldiği 
takdirde 27 kuruş üzerinden muamele 
görmektedir. Bununla beraber fabrika 
gazete kağıC:ı :mal etmekten şimdilik 
vazgeç-ıiş bu!L•nm;:ıktadır. - ..ınun da 
başlıca sebebi, Avrupadan gelen kağıt -
tan iki misli gümrük alındığı halde pi
yasaya mal oluş fiyatı ancak 16,5 ku -
ruş iken fabrikada yapılan kağıdın mal 
oluşu 22 kuruşu bulmuştur. Aradaki 5,5 
kuruşluk farkı gazeteler kendilerine mal 
edemiyecekleri için de kağıt imalinden 
vazgeçilmistir. İleride gazete t:rajları 

yükselerek fazla kağıt istihlaki müm -
kün olduğu takdirde fabrika gazete ka
ğıdı çıkarabilecektir. 

Bu defaki görüşmede milli sosya
list partisinin müteaddit liderlerile 
Almanyanın yeni Londra elçisi Rib
ben trop da .bulunmuştur. 

İstanbul fabirkalarmda çalışan işçi • 
!erin bazı şikayetleri üzerine iş idaresi 
:nüfettişleri tarafından yapılmağa baş -
lanan tahkikat devam etmektedir. iş ka
nunu tatbik mevkiine girmeden önce bu ==Y=U=N=-=A=N==L=l=M=A=N=L=A=R=l=N=D=A= 
kabil §ikayetlerin hiç bir mana ifade et-
miyeceği iktısat vekileti iş idaresi reisi ALIKONULAN PATENTALAR 
Enis Behiç tarafından bizzat işçilere söy YoJa çıktıkları ecnebi limanlarından 
lenmit bulunmakta idi. Bununla bera _ Türkiye limanlarına gelirken yola üze -
ber iş idaresi müfettişleri fabrika sahip- rinde bulunan Pire, Selanik, Kavala, Gi
leri ile işçi arasındaki ihtilafları yakın _. rit vesaire gibi Yunan limanlarına uğ -
dan bilmek mecburiyetinde oldukların-: rayan gemilerin patentaları bu limanlar
dan şimdiden temaslarını temin etmeğe da alakonular;:ık ellerine yeni bir paten
başl!lmışlardır. ta verilmekte ve hareket limanı paten -

İş k.anununun her işçi tarafından an
laşılır bir tarzda keniden yazılıp bastı
rılması işi de yakında bitirilecek ve ka
nun her işçiye dağıtılacaktır. 

Mevsuk bir membadan öğrendiğimize 
göre çok yakında şehrimizde bir iş bü
rosu açılacak ve bu büro işçi şikayetle -
rinden ziyade işçilerin iş bulma gibi va -
ziyetleri etrafında meşgul olacaktır. Bu 
büronun müdürlüğüne müfettişlerden 

Halukun getirileceği söylt>nmektedir. 

Diğer taraftan muamele vergisi ka-
nununda yapılac:ık değişiklik etrafında ti 

caret odasında yapılan toplantılarda or
taya bazı yeni vaziyetler çıkarmıştır. 
Bu da atelyelerde iş yapa~rla büyük 
mikyasta iş gören fabrika sahipleri ara
sındaki anlaşmazlığın mühim bir saf -
haya girmiş olmasıdır. Oda muamele 
vergisi noktasından tetkikler yaparken 
bu hakkı da göz önünde tutmaktadır. 

tasını göstcrmiyen bu gemilerden hudut 
ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü ta
rafından, rüsumu sıhhiye kanununun 1 O 
uncu maddesinin l. inci fıkrasına daya
nılarak ceza parası alınmaktadrr. 

Bu hale bir son verilmesi; gemi kap
tan ve acentalarınm beyhude yere zara
ra girmemeleri için. ilgili makamlar nez
dinde lazım gelen teşebbüslerde bulu -
nularak gemilerinin yola çıktıktan liman 
Jara ait patentalannın Yunan limanla -
rında al konulmamasının temini ve ya
hut gemilerin ilk hareket limanlarında, 
Yunan limanları ve Türkiye limanları 

için ayrı ayrı birer patenta tedarik ey -
lcmckri hususunun temin olunması icap 
etmektedir. 

Aksi takdirde, hareket limanı paten
talarını göstermiyen gemilerden rüsu -
mu sıhhiye kanunu mucibince ceza ah -
nacağı ilgili olanların malümuolmak ü
zere hudut ve sahiller umum müdürlü
ğünce bildirilmiştir. 

le ri neden pahalı? 
24 yapraklık defter • 

yerıne neden 
48 yapraklısı veriliyor 

Dün idarehanemize hüviyeti ma
him bir doktor geldi. Çocuklarına 

satın almak istediği "Türk Maarif 
Cemiyet i,, defterleri için bu işi üzeri 
ne alan ticarethaneye gittiğini ve iki 
düzine defter almak için kendisine 
mü~ülat ıö,sterild·~·ni. U yaur,a.k
h defter yerine 48 lik verilmek isten
diğini ve ısrardan sonra arzusunun 
yerine getirildiğini söyliyerek nazarı 
dikkatimizi celp ve defter fiatlarına 
geçen seneye nazaran da zam yapıl
dığını anlattı. 

Alllidar ticareüıaneye sorduk, 
kendisinin bu işi perakende satış yap
mak üzere almadığını, bir iki düzine 
defter vermek için de müşteriler1E' 
uğraşamıyacağını söyledi. Fiata zam 
mesefosine gelince buna da gümrük 
resminin fazlalaşmasının amil oldu
ğu cevabını verdi. 

Bir hayır cemiyetine varidat temi
ni maksadile ortaya çıkarılan bu def
terlerin her yerde bulunması lazım
geldiği ha l de bulmakta müşkülit çe
kildiği, L~tiyenlerin depoya lcadar 
gitmek zahmetini ihtiyar eylemele
rinden anlaşılıyor. Buna katlanan
lar da bayiin bir kaç düzineyi pera
kende sayarak satmak istememesin-

den ılolnyı l\laarif Cemiyeti defteri b 
almak için münakaF>a.ya girişm~k 14 
zahmete katlanmak uzumıın" ltIB1 h 
diyor. 

Defter işinin müteahhide ne şek 
ve surette verildiğini biliyoruz. Eğ 
cemintin. fiı;_masıaı kullanmak ıı. 
kını Hrdiği rn üesse~.e satış üzeri 
den kendisine bir varidat temin ed 
yorsa müracaat edecek her müşter 
yi memnun etmesi, düzine ile deği 
tek defter dahi istense vermesi J& 
zımdır. J 

Yok. böyle değil de defter iş! m.., 
ayyen bir para mukabilinde bu ıntl 
esscseye verilmiş ise o ,·akit de Tür~ 
.Maarif Cemiyeti firmasını kullandıt' 
dığı ticarethaneye kendi ı-ahsiyed 
maneviyesine karşı ataka gösterenlr 
rin arzularının yerine getirilmesi 
hus\18unu temin eylemelidir. 

Fiat işine gelince: Gümrük rr 
simlerine yapılmış olan zam, h~ 
deftere bir kuruş ilavesini icap etdt 
recck derecede değildir. Defter, meJOi 
leketi alakadar eden umumi bir lf 
haline geldiğinden bu husustaki teM 
kiklerimizi ve miitalealarımızı yar 
ayrıca bildireceğiz. 

Nizam, Emniyet, Sulh! 
(Ost yam l incide) 

rak, gittikçe daha samimi ve daha müs
mir bir hale gelmektedir. 

Başvekil Romanyarun ayni hedef i -
çin, dost Çekoslovakya ile, Milletler Ce 
miycti çerçevesi dahilinde ve diğer 

müttefiklerile mücadele etmekte oldu -
ğunu ilave etmiş ve sözlerine şöyle de
vam etmiştir: 
SULH VE HARP YOLUNDA KUV -

VETLI OLMAK 
Sulhun müdafii olmakla beraber, Mil

letlerimiz şunlarda cahil değillerdir ki, 
bu sulh, hakiki surette ancak kuvvetle 
muhafaza edilebilir. Sulhu sevmekle 
beraber, körükörüne sulhçu da değiliz. 
Zira biliyoruz ki, milletlerin emniyetini 
temin için, kuvvetli olmaktan daha emin 
bir çare ve yol yoktur. 

Sulh ve hak yolunda kuvvetli olmak .. 
işte bütün s~yasetimizin daimi vecizesi 
budur. 

YUGOSLAV BAŞVEKiLiNiN 
SÖZLERi 

Yugoslav Başvekili Bay Stoyadino -
viç bu nutka cevap vererek kendisine 
gösterilen hüsnü kabulden dolayı teşek
kür etmiş ve iki milletin arasındaki dost 

luktan bahsederek şöyle demiştir: 

"Bu dostluk, aynı zamanda, bir ta ' 
raftan Çekoslovakya ile, diğer tarafta' 
Türkiye ve Yunanistan ile olan sarsıl• .
maz ve değişmez ittifaklarımızın teıııeı' 
lini de teşkil eylemektedir. Bu ittifak • 
lar, küçük antant ve Balkan antantı erfl' 
niyetimizin ve beynelmilel siyasetimi ' 
zin iki kuvvetli unsurunu doğurmuştı.dl 

Aynı zamanda bu iki siyasi zümre~ 
dahil bulunan memleketlerimiz, Ro • 
manya ve Yugoslavya, büyük fedakar 
Irklar pahasına ve büyük müttefikleri ' 
mizin yardımiyle, milli ideallerini vii 1 

cuda getirdikten sonra, bugiin dünyad' 
kendilerinin hakkı olan mevkii İ§ial et' 
mektedirler. Bu mevkiin büyük mes'U~ 
yetleri vardır. Memleketlerimizin b 
ricik isteği sulhtur. Bu arzu, yalnız ~ 
Jetlerimizin en derin hissiyatının ifader 
değil, fakat aynı zamanda inkişafımııı' 
da şartıdır. 

BAY SUPHI ZIYA 

Şehrimizde bulunan Roma t=carct 
taşemiz Suphi Ziya bugün ita:yay~ 1 
reket edecektir. 







BUG ON 
öGLE NEŞRİYATI 

Saat 12,30 - 12,50 Plfiltla Türk 
musikisi, 12,50 - 13,05 Havadis, 13,05 
13,25 Pıa.ıcıa hafif müzik, 13,25 - 14 
Muhtelif pıak neşriyatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI 

T k 
. CUMA C11DJ.Jtf'tesi a vım I I EyHH 12 EylU.1 

=======t~4 C. Ahır 5 C. Ahır 
GllD doğU§U 
GllD batıp 
Sabab namazı 
ôğle oam&SJ 
lk!Ddl namaz; 
A..kşam namazı 

Yatsı namazı 

CmaaJt 
Yılın geçen gtınleı1 
Yılm kala.o g1bılerl 

536 5 87 
t 8,26 I 8,2 4-
4,50 451 

J21I 1210 
15,4~ 15,44 
18,26 18 24 
19,59 1059 
, . .54 3,56 
255 25tı 
JIO 109 Saat 18,30 -19,30 Çay saati, dans 

musikisi, 19,30 - 20 Kon!erans (Dr. 
lbra.him Zati tarafından), 20 - 20,3011 .. ------------..--: 
V edia Rıza ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi, 20,30 - 21 Münir Nu
rettin ve arkadaşları tarafından Türk 
musikiıfi ve halk şarkıları, 21 - 21,30 
PMkla ı50Jolar, 21,30 - 22 ,30 Stüdyo 
orkestr,ası, 1 - Suppe: Duv. Dichter 
und Bav.er, 2 - Offenbach: Der Gold
schmit Ton Toledo serenade, 3 - Dvo
rak :- Dan.se slave No: 2, 4 - Dvorak: 
Humoresque 5 - Gunod: Fauts (Parr) 
6 - CJllnka: Der Zveifel, 7 - Zvei Git
~ rom.a.nz. 

~aat 22,30 - !3 .An.ad.olu ajansı 
habe!'Jeti. 

YARIN 
ötıe ııeıpiya.tı: 

Saat 12,20-12,50 Pl!ld& Türk musikisi. 
12,50-13,05 Havadis. 13,05--13,25 PlA.kla ha 
fit mtl.zlk. 13,25-14,00 Muhtelif plAk neşri 

,.atı. 

Akfam n~riyatı: 
Saat 18,80-19,30 Çay aaatl - Dans mu 

.aı:1a1. 19~20,00 Çocuklara maaal (.Mesut 
c.mn ta.ra!mdan). 20,00-20,SO Müzeyyenin 
lft;1raldle Tllrk musilds1. 20,30-21,00 Vedia 
Rızanın l§t1raldle TUrk mwrtldııt. 21,00-21,30 
~ pn: (EIJzabet şuman taratmdan: 
Nore dO F!.garo). 

PIMda §8.II: (Şalyap1n taratmdan: Mefl..9 

tcırel). 
21,30-22,30 Stüdyo orkestrası: 

1 - Strauss: 1001 Nacht lnterm.ezza. 
2 - Dellbs: cappella (Parçalar). 
3 - ·Btzet: Perleı:ı:fiBscher (Arle). 
' - Felix: Unterdem Lindenbaum (lied). 
S - Lehar: Libellentan.z {parçalar). 
6 _ Punl: lntenı. .AIJs K&n.lok Gorbtmak. 
7 - Palabritas amorozas (Ohamp. Esp). 

saat 22,30- 23,00 Anadolu ajansı haber 

ler:I.. 

~icra memurluğundan: 

B o R s A 
10 ~ 9 ~3tı 

lllzalarmda yıJdD tpreW olan.lıu, bu 
rtade muaınıek ıönDJerdlr. Rakamlaı 

..aaı U ele kapBD1111&tıf ftyatı.anm 

~ ARAL AR 
•Sterlin t1~8. - • ŞlllnAVUS 

24 -•Dolar llıl6 -- turya 
• Ftank L66.- •Mark lM'.-
•Liret l70,- •Zloti \!S,-

• Belçika Fr. rS,- • Pengo 'ı!! -

• Drabriıl ıfü.- •Ley lb -

• tsvi~re P'r. t;OO,- •Dinar ô2 -

•LeTa ıırı.- •Yen H4 -

•Florin 64.- •Kron 11!1-

•KronÇek. 88 - •AJtm l!bl -
•Pezeta lt> - •Banknot 2~ -

CEKLER 
• ı..oodra 1187. • Viyana t.l96 
•Nev)'Orll 6 702b • Jıladrtd 718 

•Parla lt.C.16 • BerllD 1.U7H 

• lııW&no ıo.ın, •Vaqon 4.2l;i:> 

• BrWteel l .70 •Budapeote • 2ô6 

•Atlna '.)3$ô1ô • Btıkret I071S62 

•OeneTN ıı.4-81'9 •Belgrad H4 7fı67 

•Bof19 t11t,cısss • Yokobanuı 2.~ 
• Amaterdam ı. ı 71.. 9 • Moekoft 21 [,7:'.I 

•Prat llf,21 •Stokbotm tW~7'2 

ESHAM 

lş Bankası ıo. 
Aoado'llu l!f.00 
Reji L 80 
Şlr. Rayrty 11'>.<XXl 

• Uerk• Bao1' 81 LO 
u. Sigorta .00 
Ponamorıb ll,2b 

lstlkrazlar 

l'raınva) ı-." 
•Çimento 12 9tı 

Uoyon Del l>.00 
Şark Del. . ) 00 
Balya J(~ 

$ark m. ecz.a 1 llll 
Telefon > CX• 

Tahvlller 
• t983 T.Bor. I 28 676 ı:lektrlk 'AJ,() 

• • • • n 22.ıo Tramva1 ıu,7U 

• • .. • m 91116 Rdltmı 11,0t> 
tstlk.Dahllf 116 26 • Anadolu J 4 ö Uö 
ICrgeni t.ttk. 117,7fı Anadolu D i\'l.9ô 
ıns A .u ıo.oo Anadolu m f7 ilı 
B. ı:rau:rum 100. - MllmaBll A 46 '6 

Ziraat Bankasına ve eşhası muhteli • 
feye'borçlu K.aledkli Attar oğlu Ahmet 
ve oilu 1brahimin Kasabada ve Kora. -
ınaz •e Afşar köylerinde ve muhtelif 
yerlerde maHlmulhudut ve mikdan otel 
v.c dükk§n ve bahçe ve tarlalanmn mi\§
terek bazicli gayri menkullerinin sıra ve 
derece numaraları itibarile '>orcun öden-
tnesi için satılması istendiğinden açık ___ , ___________ _ 

arttırına usulile toptan veya parça işti • 
raya taliplerin ve fazla malfunat edin • 
r.ıek istiyenlcrin bir ay içinde icra 'dai -
~es~ mUracaatlarx ilan olunur. (V. N. 
180"55) 

Y..rıecik icra memurluğundan: 
Eşha$ı muhtelifeye borçlu Kalecik • 

ten M umyalanaz Ahmedin malCimul • 
hudut ve ntlkdarı kasabadaki bir dilk • 
kan ve bağ ve tarladaki 3 hissede bir 
hisseli gayri menkulUnün sıra ve dere · 
ce numaralan itibarile borcun ödenme
si için satılması istendiğinden açık art
tınna uaulile iştiraya talip olanların ve 
fazla malfimat edinmek istiyenlerin bir 
ay ~inde icra dairesine müracaattan i · 
lan plunur. (V. No. 18065) 

htanbul yedinci icra memurluğun -

dan: 
Mahcuz ve paraya çevrilmesine ka -

rar verilen pasta kutusu, hasır koltuk, 
terazi ve vitrin 11-9-936 tarihine mü
sadif cuma gilnU saat sekiz buçuktan 
doku» buçuğa kadar Beyoğlu Macar 
caddesi Fmn sokağında 22 numaralı 
evin P.prsı önünde açık arttrr.ma ile ıa
tılacağmdan taliplerin mahallınde hazır 
buJQllacak memuruna 935/3995 dosya 
numarasr ile müracaatları ilan olunur. 

(V. No. 18085) 

Zahire satışı 

btmabıd tkBret .. ..... • .......... 
~ sörea (kllo) a-d"dnr 

Kf. P. t,. P. 
NeT'\: Bin .. ııı:n çolı 

Bufday (yumutak) S,10 5,25 

" 
(sert) S,30 

Arpa Anadol dök. 4,3 4,5 
MısD' (Nn) 5,20 5,24 

Nohut natürel 6,10 

Balda 4,32,S 4,33 
Keten tohumu 8,2S 8,30 

Fındık iç 56 56,25 

Ceviz kabuklu 15,20 16 

Tiftik ( oiWc) 112 118 

,, <nal) 100 107,20 

Keçi lalı S6 57,20 

Peynir (beyııu:) 30 33 

suAD!YE PLAJ TtY f 'IB.OSUNDA 

lstanbul deniz ticareti 
müdürlüğünden: 

ı .. · · 70 kalem evr•kl matbua açık eksiltme ile 
Müdür üğümuz ıçın ... . 2400 ı· d T . 

b ktı K eti muhamm enesı ıra ır. emınatı mu-
asbrılaca r . ıym 936 . t 14 d d" 

vakkate 180 liradır. ihale 14 - 9 - 1 pazartesı saa e ?r. 

T 1
. . . kkate makbuz veya banka mektuplarıle 

a ıplerın temınatı muva .. ı·· ..... b' dak. k · 
b. l'k Gal d Deniz Ticareti Müdu?' ugu ınasın ı omısyona 
ır ı te ata a M"'d' · ld b · ·· · l k · tiyenlerin de u ırıyet are §U esıne mu-

ve şartnameyı a ma ıs ( 769) 
raeaatlan. 

Göz Hekimi 
Dr. $ükrü Ertan 

C~ealoğlu Nuruoımanive cad. N<• 
iCağalQğlu Eczanesi yanında) 

Telefon. 22566 

Doktor Hüseqin Usman 
Sabık Haseki baataneai dahiliye 

mütehassraı 

Laleli Lutüf apartımaru saat 4 • 7 
kadar telefon: 22459 

f, 

- 1 

• 

Bugünl<ü Kl:JMBARA Yarın KASA, 
öbürgün BAN K A olur. 

Yeni çıktı Akhisar Urbaylığından: 
KilltUr Seritti 

No. 23 

Andre Moruva 
HAYDAR R1FAT 

iklimler 
ikinci Tabı; 

fstanbut - 1936 

ht.anbul 7inci icra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve satıl

ması mukarrer ev eşyası 14-9-936 ta
rihine müsadif pazartesi günü saat 9 
dan itibaren Panıaltıda Çayır sokağın -
da 65 No. 1ı evde açık arttırma ile sa -
tılacağından taliplerin meı;kur gün ve 
saatte mahallinde hazır bulunacak me
muruna müracaatları ilan olunur. (V. 

No. 18075) 

KURUN Doktoru 
Necaeddin Atasagun 

Her gl1n 16.~0 dan 20 ye kadar 
Lllelide Tayyare apartımanların· 

da daire 2 numara 3 de hastaları
nı kabul eder. Cumartesi günleri 14 
den 20 YP kadar muayene paragyz. 
dır. 

'--------------------~ 

Fen ıubesine ait işleri görmek üzer.e Güzel Sanatlar akademi· 

sinden diploma almış bir mimara ihtiyacımız vardır. 180 lira ücret 
verilecektir. Vesaiki kanuniyelerile birlikte isteklilerin Akhisar Ur· 
baylığına ha§ vurmo.ları ilan olunur. Tayin ve tercih keyfiyetleri 
Bayındırlık Bakanlığına aittir. 

Yüksek iktisat ve ticaret mektebi 
direktörlüğünden: 

1 - Okulun her üç kısmına yazılma 1 eylül 1936 salı günü ba~lı
yacak ve 25 eylü\ cuma gününe kadar sürecektir. 

Yazılma itleri pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 10 dan 
16 ya kadar yapılır. Yazılmak iıtiyenler bir dilekçe ve belli belge
lerle okul direktörlüğüne ba§ vurmalıdırlar. 

2 - Yüksk iktisat ve ticaret kısmı üç, Ticaret lisesi bir ihzari ve 
üç asli olmak üzere dört, Orta ticaret mektebi dört sınıflıdır. 

3 - Yüksek iktisat ve ticaret kısmile Ticaret lisesine yazılacak· 
larm en az lise veya orta mektep derecesinde Fransızca bilmeleri 
gerektir. 

4 - Yüksek iktisat ve ticaret mektebine lise mezunlarından ha· 
kalorya veya olgunluk imtihanlarını pek iyi veya iyi derecede vermit 
olanlar alınır. 

5 - Orta ticaret mektebi ile Ticaret lisesine yazılmak için bq 
vuranların sayısı her kısım için ayrı ayrı tesbit olunan kadroyu geç
tiği takdirde içlerinden müracaat tarihi sırasile pek iyi veya iyi de
recede mezun olanlar ve bunlar arasından da ~ahl'illerine ara ver
memi! bulunanlar ayrılarak kabul olunur. 

6 - Her üç kısımda kayıtlı bulunan eski okurların 25 eylül 1936 
tarihine kadar Okul Direktörlüğüne baş vurarak Yüksek ve Lisesi 
talebesi harçlarını vermek, Orta talebesi de hüviyet varakalarına 
işaret ettirmek suretile kay1tların1 yenilemeleri ve bu kayıt yenile
me işi yapılırken talebenin tescil edilmiş soy adlarını talebe kütük 
defterine kaydettirmeleri. (591) 

MUHASEBECi ARANIYOR 

Bir mües."'.csenin muhasebe işlerin
de çalıf'acak bir ?1t aranıyor. İstekli
ler hil\'fYctıcrini, vasıflarını bild:rir 
bir mektupla İstanbul posta kutusu 
46 adresine yazabilir. 

ZA Yt - Zayi olan tatbik mühürii • 
mün yerine yenisini alacağımdan eski • 
sinin hülı;mü yotkur. 

Şi§li Bomonti havuzlu bahçe &akağı 
40. Merhum Mehmet Şevket kansı Şa· 

zıye (V, No. 18073) 
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~ Karaciğer- Barsak - Mide ~ 
Tedaylsl için 

1,UZLA iÇMELERi 
Mevsiminden istifade ediniz 

15 Hazlran-161 inci ••r.ln 

içem tıenle1inin vapurları köpriJden. . M o 'f () RU ER 
.. 211-7.410·8.4'0· ••••• "-ta. ......... ..... 

8888 

lstanbul 7 inci icra memurluğundan: 

ZAYt MAAŞ CUZDANI 

Beyothr iria1 mtldittlülGUden oıf*ı 
ı 546 numarah dizdammı TUıaellit Tat • 
labafı araanufa; dütürdtim. Bı&1liıiR, ~ • 
...ı,a ıtanmıa T.üiıim BahçQl~ 
getinneeiıµ rica ed,rjın. A~ ~ • 
nun edteı f imt 

Dahrb'e ~ .atdrait 
,.._..Hii i 


