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!Berberler balta tatil· 
lerlne ~avaşayorlar '• 1 

1 
1 bir takrirle tatilin 

Arap/ar Yahudilerin arazilerini tahrip ediyorlar, polise 
karşı silahla, bomba ile çarpışıyorlar 

, ~lizler mühim mikdarda silah musadere 
1 'Yeni bir 

liint yolu 

ettiler 
Kamutaya verilen 
Pazar öğleden sonra başlaqıp Pa~artesi 
öğleye kadar devam etmesi teklif olundu 

F tan.sız sömürgeleri yüksek 
meclisinde Madagaskar dele

rcıy (L ge8i olan koloneZ Fransis Mu
b;,. ır ~ Journaz) gazetesinde (Yeni 
değer ı~. Yolu) b~lığı altında dikkate 
.tkde,ı. ır Yazı yazmıştır. lngilterenin 
ayrı 0~ ve Süveyş kanalı yolundan 
tıQ git arak. ~ap tarafından Hindista
~g-u~k tçın ikinci bir yol tesisile 
!1ilter ?lduğunu, gösteren bu yazı 1n
o'f4uğue?ıın umumi siyasası ile alakalı 

S ndan fl§ağıya koyuyoruz: . , , . 
ı._ u..,ey§ k al " ' 'ı qqtr an ını geçerken insanın ilk , ,,, ~ 1~ · , 

:Jr_ llna gelecek fikirlerden bi · d • ~ ""'" ..1,---- • • '-- • ·- • • ' 
b~lı:\ iistü d . n fU ur· Tel • Jtviv dünyanın en yenı şe1ıırlerlnden bırldır. 190R de kurulmuştur. 
ı.ilrdırnanı b n en hır °:ç tayyar~ ~m· 1921 de 3 bin kişilik bir nüfusu ııardı. 1926 da bu nüfus on mlslinden fazla 
11:arıs uradan gemı geçmesını ım- ·· · 140 b' k" "d" h ız yapabili . . . . artmıf, 38 bin olmuştur. Bugun ıse ın ışı ır. 
C?ı.dislerden b:·. Nıte~- .bU!ilk mil• Bugün şehir gUtikçe kalabalıklaşmakta ve asrileşmektedir. Çünkü ·Al-

doldurulınu 1ırı d~ ıçerıs_ı ç~entoyla mangadan göçen yahudiler buraya gelmektedir. Yukardaki resimde Tel· 
ltanıı İ.çeris~ 0 an bır gemı Süveyf ka- Avivin büyük bir caddesi götünüyor.. (Yazım 6 tncı sayı/ada) 
trı.an h e oturacak olursa uzun za• ------------------------------

u de · 
getirebilece~:. y~~u~u • g_eçilmez hale o ı ı· m o ,. u 1 t ı ı r 1 
ev\'~~ ~ür~u. ın~::ze:~

1

~aşkalannda:ı 111 J U U U 
J•an _ ngılızler düşünmüştür. ital- K• 1 •d k? 
~he .ıı.a.beş harbi bu mülahazaların ım er gı ece . 

rnnı.ıyef . 
"' t1.c1uc1( ını bir kat daha artttnmştrr. 
~cyş k •q J.11~1uL.u:a .nıı;;uenız ve .-:>u-

dis~~ analı 'Vasıtasile yaptıkları Hin-
"<ln ın·· 

trıcıı d ·~ unakalatmı hiç olmazsa kııo· 
ilt<ı:na ~ger bir yola çevirmek açrelerini 

ga başlamışlardır. 
llınuın· h 

tıi;ı:altı 1
• a~~ esnasında Alman de-

1tıı>1·ı· geınilerının oynadığı mühim rol 
.. ız a . 

dır... tnırallığınm endişelerini uyan• 
••ıış v d 

lrııın e aha o zaman Süveyı kana-
İae t tehlikelerini hatırlatmıştı. Bugü.-ı 
faar taıyanlann Kızrldenizde yaptıkları 

'Yetıe b ~otrı r, unların Mısıra ve Sudana 
tiriy!~ o:u§ları ingilter~ye şunu hisset
leri 1_ kı Cebelüttank, Malta, Kıbrıs üs 

.,.end· · 
de\>lef 1 elınde olmasına rağmen bu 

Atletierın götürül
memesi kararlaştı 

Ankara, 1 (Telefonla) - Kendisile 
mülakatta bulunduğum idman federas
yonları ittifakı umumi merkez reiııi ge
neral Hikmet, şunları söyledi: 

"Hük:Qmet sporculanmızm Berlin 
olimpiyatlarına iştiraklerini tasvip etti 
ve bunun için lbım gelen tahsisatı da 
verdi. Şimdiki halde olimpiyatlara 
göndermeği kararla§tırdığrmız sporcu • 
larımı:z güre§, iskrim, yelken ve futbol
den ibarettir . 

Prens PoZ 

Berberlerin uzun zamandanberi haf• 
ta tatili istemekte oldukları mallımdur. 
Bunun için son günlerde kamutaya 
müracaat etmi§lerdi. 

Berberlerin bu arzuları yerinde bu
lunmuş ve halli i!iin düşünülmeğe ba~· 
lanmıştı. 

Dün Ankaradan aldığımız bir ha-

bere göre, saylavlardan Hakkı Şinasi 

Erel (İstanbul) Tank Us (Giresun). 
Asım Us (Çoruh) tarafından kamu~ 

taya, berberlerin hafta tatillerini pazar 
günleri öğleden sonra ba§lamak ve pa~ 
zartesi gü!1Ü öğlesine kadar devam et
mek üzere yapmaları teklif olunmut
tur. 

H3beş imparatorunun 
ilmidi lngilterede ! 

Cebelüttarık'ta gördüğü muamele Neca
bu ümidini kuvvetlendirmiş/ • • 

şının 

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

imparator Londrada ne kadar kalacak? 
Londra, 1 (A.A.) - baily Expressin 

Cebelüttarık'a göndermiş olduğu hu• 
susi muhabiri, Necaşi ile yapmış oldu
ğu bir mülakatı anlatmaktadır. 

imparator, kendisine şu beyanatta 
bulunmuştur: 

lnıiltereye gibnekte olduğumdan 

dolayı çok n:aernnunıun.. Burada lngiliz 
memurlarının göstermq olduklan iyi 
kabulden lngiliz milletinin benim d~. 

vama kartı sempatisi olduğunu istidlal 
ettim.,, 

Mı.ıhabirin bir sualine cevap veren 
Neçaşi, ingiltereyc seyahatinin gayesi 
Habeşistanı cihan efkarı umumiyesine 
karşı müdafaa etmek olduğunu ve Lon· 
dradaki ikametinin icap ettiği kadar 
uzun süreceğini söylemiştir. 

Mülakatın sonunda Neçaşi, milletler 
cemiyetine karşı mutlak bir itimat 1 

beslemekte olduğunu beyan etmiştir. ı 
Daily Express muhabiri, Neçaşinin 

Necaşi 

İ!1giliz sempatisinden pek çok şeyler / 
ümit etmekte olduğu fikrindedir. 

değild:n Akdeniz hakimiyeti tamam 
lıınan ır ve Klzrldenizin methalinde bu· 
hakill'ı ~~den) bu deniz yoluna yeglne 

ır tııevki olmaktan çıkmııtır. 

Federasyonları yeni teşekkül eden 
diğer sporlarnruzm hakiki liyakatleri 
henüz malOmumuz değildir. Esasen 
tahsisat da daha fazlasına yetmiyecek• 
tir. Bunun için, bu yeni federasyonlar· 
la şayanı itimat gördüğümüz bazı mÜ.'1• 
ferit atletlerimizi de bu defa olimpi
yatlara göndermeyi doğru ve mümkün 
bulmadık. 

Siyasi manevralar Leon Blum hükllmetinin 
L· \raktile A b" d '"' d <ıılll • ra ıstan a ve .nsya a mU-

l§leı- ·• .• ten!) h gonnuş olan meşhur (Lav• 
lı:ınu arp zamanlarında Hindistan yo
tıi 0~ tngiltereye kapanması tehlikesi• 
tica) ~Ya koymuştu. Şimdi (West Af-

ısın· . 
(18) . ındekı İngilizce mecmuanın 
iti l3ii nı~an tarihli sayısında okuyoruz 
•U \, Yük Britanya (Malta) deniz fü:• 

.1Ctino ($" ıerra Leona) yi ikame et-

~ (Sonu: Sa. ~ Sü. 1) 

·~ Urtdaşlar, 
\ı . ~, 

Yalnız, Ankara kampında yapılan 
birinci seçme koşusunda büyük muvaf• 
fakıyet gösteren bisikletçilerimiz bun
dan daha sonraki müsabakalarda daha 
muvaffakıyetli neticeler alırlarsa, onl<• 
nn da gönderilmeleri içi:ı tahsisat te
m.in olunacaktır . ., .. 

Orta Avrupa k•J J ..., } 
tehlikeye karşı ne şe 1 a acagını an attı 
tedbir alıyor 
Bükreş, 1 (A.A.) - Dhnineata ga

zetesi yazıyor: 
Yugoslavya prensi Paul'un 6 - 8 

haziranda Bükreşi ziyareti küçük iti• 
lafa dahil olan devletler arasmdaki te-
sanüdün bir tezahürü olacak ve dipk• 
masi sahasmda yapıla:ı ve bu organiz
mi sarsmağı istihdaf eden bazı manev• 

ralara karşı doğrudan doğruya veril

miş bir cevap teşkil edec :?ktir. 

Fransız kabinesinin bugün istifa 
etmesi bekleniyor 

Bu manevralar mesela albay Beckin ~ 

Belgrat seyahati gibi şeylerdir. 

Bay Beckin bazı haberlere göre, 

merkezi: Avrupayı hudutlarm masun·· 

yeti için tehlikeli olacak bir şekilde 

tensik etmek projesine Yugoslavyayı 

imale etmeğe çalışmış olduğu söylen

mektedir. 

Bir facia 
Metres;ni öldürmüş, 
etlerini konserve 
kutularına dağıtmış! 

.(Yazısı 5 inci sayıfada) 

Sosyalistler bir merasim esnasında (x işaretli zat Leon Blum•t11ır 

Paris, 1 (A.A.) - B. Leon Blum, ne olacağından bahsetmiştir. B. Blum, 
sosyalist kongresinin toplantısında komünistlerin müstenkif kalmalarına 

saat 18 de söylemiş olduğu bir nutuk- ve umumi iş konfederasyonunun an
ta müstakbel hükftmetin kapitalist cak hususi bir şekilde yardımda bulun 
cemiyet çerçevesi içinde vaziY.etinin - \Sonu Sa. 6 SU. 1) 
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lstan bul Devrim anıtı için 
Kamutayın dünkü müzakerelerinde 

fazla tahsisat istendi 

Türk - Bulgar dostluğu 
inkişaf etmektedir 

Anlmra, 1 (Telefonla) - Kamuta-ı 
ym bugünkü toplantısında polis teş

kilat kanununa bağlı kadroda değişik
lik yapılması hakkındaki layiha ile 
bankalar kanunu layihası ve İstanbul
da yapılacak "Devrim anıtı,, için 
300.000 lira istlkraıına mezuniyet la
yihasının ilk müzakereleri yapıldı ve 
kabul edildi. 

layiha Refi Şevket ve Raif Karade
niz'in (Trabzon) takrirlerile encüme
ne havale edildi. 
ENDÜSTRİ MAMULATININ MALİ

YET VE SATIŞ FİYATLARI 
Endüstri mamulatınm maliyet ve 

satış fiyatlarının kontrolilne ait ka-

Bulgar Başvekili bunu temin eden .beyanatta 

"Devrim anıtı,, llyihasınm müza
keresi esnasında Mithat (Denizli) anıt 
için ayrılan 300.000 liranın az olduğu
nu, Dahiliye Veklletinin bunu artıra
cak yollan bulmasını temenni etti. 

Bu talebe cevap veren Dahiliye Ve
kili Şilkrü Kaya bunun yalnız belediye 
ler bankasından yapılacak ist~krazı 

gösterdiğini ve tahssiatm lzamt milt
tan olmadığını, belediyenin aynca 
tahsisat koyacağını söyledi. 

İSKELE VE RIHTIMLARIN • 
İDARESİ 

nunun ikinci maddesi adliye encümeni 
taraf mdan "Memleket içinde istihlak 
edilecek malların tesbit edilmiş olan 
toptan satış fiyatlarından fazlaya sa
tan müesseseler salahiyettar şahıslb.rI 
bir aydan bir seneye kadar hapis, 500 
liradan 5000 liraya kadar ağır para 
cezasile cezalandınlırlar,, şeklinde tas 
hih edilerek umumi heyete sevkoh.ın
du. 

iş kanunu 
kamu tayda 
Ankara, 1 (Telefonla) - İt kanunu 

nun mtızakeresi Kamutayın ruzname
sindeki maddelerin çokluğundan çar
şamba gilnilne bırakılmıştır. 

Vasıf Çinann 
kabrinde 

Köse lvanof'a 
masına,, 

göre "6azı tarihi yıldönüm1erin kutlul 
mübaligalı manalar atf olunmuştur 

Sofya, 1 (A.A.) - Bulgar ajansı 
bildiriyor: 

Bqbakan B. Köeeivanof, gazeteler 
birliğinin nqiri efkan olan "Gazete
ler guetesi,. ne verdiği beyanatta de• 
m~ki= 

"Bulgariatan, azim ve sebat'la, au.l1ı. 
ve beyneımtıel halisane i§ birliği aiya
a6" gütJMkte ve kendirini sUkün fçin
de ekonomik 'V6 aiyCJBal inki§afına 

vermi§ bWK•nwıktadır.,, 
Son Balkan antantı konferansının, 

Antant &zul arasmda Bulgaristan 
kartısmda kaltılıklı garantiler vUcuda 
getirmeyi eeaa hedef aldığına dair ya
bancı gazetelerde çıkan havadisler 
haklaudaki suale bqbakan B. Köse-

Bulgar kabinesi 

ivanof şu cevabı vermi§tir: 1 
''Fikrimce bu 1&aoodisler hakUcate 

tevafuk eder gün g6zUkmemektedir. 
Ç'iinkü istimaa1z bütün kom§ıılanmıza 
Bulgariatan cihetinden en mükemmel 
bir garmıti, milletimizin millı.peroer 

Ziği ve Bulgar. hüktimetimts taktp et
mekte olduğu aiyCJBetin dünıatZU.ğü ve 
1ıalialiğidir.,, 

TUrk - Bulgar mUnaııebetlerinden 
bahseden başbakan Köseivanof demiş 
tir ki: 
"Bu mAtlCl8ebetlerin mimeyyiz 1X18fı 

o'larak yıllardan'beri iki ~keti bi
ribirine ba.ğkyan do8tZak paktı llih
niyeti fçinde iki memleket arCJBındaki 
ilgilerin gittikçe dalıcı ziyada dostane 

bir halde inki§a/ı gösterilebilir• 
Zar rejiminin tadili hakkı~ 
ne verdiğimiz cevabın tanlı . fi 
Şarki komşumuzun hük'llmet• 
Mrı umumiyeai tarafırtdan 
tarzda takdir oıunmUftur: B~ 
dir ki, lstanbulda çıkan bir g 
sıta8'İle Bulgar dll§manZığı Y 
§ebbüaleri, diğer Türk mat , 
makes buZamam~tır. Bazı 1ii1 
ha/ili tarafından mazimizin ~ 
hi yıldönümlerinin kut'lanf'llOP'" 
baldğalı manalar atfedilmi§ 
sı da, bizi, intihap ettiğim~ 
iki memleket arasında kar,.Z-» 
münasebetlerin in~afının 
dirilmesi yolundan, inhiraf et 

Ruznamedekl diğer lAyihalardan 
mahalli idareler elindeki iskele, rıh
tım ve kanallardan ge<;ecek yolcular
dan ve efY8]ardan alınacak ücretlere 
ait tarifelerin !ktfsat Veklleti tara
fından tasdik edilmesine ve hilen be
lediyelerin, hususi idarelerin ve köyle
rin elinde bulunan iskele , nhtmı ve 
kanalların tedricen veya birden ayn 
bir idare haline konması için htlkti
mete mezuniyet verilmes'ine dair olan 

Ankara, 1 (Telefonla) - Ankara-

dald lzmirliler, öIUmUnUn yıldönUmu Değişiklik geçirecek 
mUnasebetile yarın (bugün) Vasıf Çı- •• 

ilan dikmeden, 
llarp yapmadan nar'm kabrini ziyaret edeceklerdir. Sofya, 1 (A.A.) - Bu hafta ıçınde 

kabinede tadil&t yapılması, beklenil

Romanyada hükUmet 
kavgası mı başladı? 

Kabineyi "Milli Çift_çi" partisi 
ele almak istiyor 

Billtret t (A.A.) - ?4ilU çiftci fırka
sı reisi B. Milhalke, aiyaat bir toplantı• 
da sörlerrtit olduğu bir nutukda hUkQ-

mcti aağ cenah milntehau teıekkUlleri• 
nin faaliyetini kolaylqtırmak ıuretile 

devlet otoriteıini zaafa dllttltmekte ol
makla itham eylemlttlr, 

Hatip demittir ki: 

Hilkfuneti mevldinl milli çiftçilere bı 

rakmağa mecbur etmek için bUtlln kuv
vetimizi aarfedeceğiz. 

"Çiftçi bir devlet,, meydana ge
tirmek suretiyle Romanya çiftcisinin 
yaıama ıeviyeıini yükseltmek iıtiyo • 
ruz. 

"Memlekette artık istihsal edenlerle 
istihlik edenler arasında mutavassıt b:• 
ralmıiyacak bir takım teıkilit vücuda 
getirmek arzusundayız. 

Yeni bir Hint yolu 
~... (Üstyam 1 incide) 1 

mek, bd .aretle (Kap) tarafından Hin· 
diatana &inci bir muvasala yolu açmak 
için hazırlıklarda bulunmaktadır. 

Diğer taraftan 1ngilterenin (Sierra 
Leona) ıömUrgeaine ait iatatiatikleri 
yılda bir defa neıreden (Blue • Book) 
gösteri1or ki BilyUk Britanya bu pro
jeyi 4aba 1934 yılmda tahakkuk ettir· 
meği dUtllnUyordu ve (Sierra • Leona) 
ya "impuatorlup denis ihtiyaçları 
için,, lpretile ktllliyetll miktaTda ma
zot g~tirlllp depo edilmltti. 

tıte bu turetle lnclterenln prb! ve 
cenubi Afrika mUıtemlekelerlnde SU. 
veyt kanalının açıldığı ctındenberl Hin· 
diıtana ve :(vuıturalyaya lflemekte o
lan deniz yolunun çevrilmeli için ha· 
zırlıklar yapıldıjmda ıUphe yoktur. 

tngilterenln bu tarzı hareketflil ltal• 
ya tarafmdan Habqiatanda manu kal· 
dığı mukavemetten mUtnellit bir teee
ıUre atfetmek dofru delildir. Dalma 
çok aaktn ve çok 10ğukkanlı olan inci· 
lizlerin tabiatı bu tUrlU ft1pheler' ma
hal bırakmu. Fakat lngi1i%1er dalma 
lıer ihtimali gözönilne aiarak ihtiyatlı 
hareket etmek iıterler; ~kdenlz yolu
nu ellerinde tutmakla beraber her han• 
gi bir hldisede zortuıa marus kalma
mak için (Kap) yoliyle Hindistan ve 
A vusturalya münakalatını da temin et• 
mek mak!lladrnı takip ederler. 

fngntere bu yolu ihtiyar elmekle 
yalnız Uzak Şark ve 'Avuıttrralya yo
lu..,un tstlbmetl değiımiı olur. l'akat 
'- -ı sıı..va .aluna mabetle daha 

ekonomik oiur. ÇUnkU bu tarafta g<• 
miler kanal re11111i vermiyecektir. Uzak
lık me1elcaine cellnce, bu cihetten de 
Kap yolu Süveyt yolundan fazla uzak 
olmıyacakbr. Zira gemilerin süratlen 
her elin biru daha ç1makta olduğun
dan aradaki fark ehemmlyetıizdir. Bu 
takdirde Franaız menafii içi:ı bilyük 
bir mesele mevzuu bahsoluyor demek· 
tir. Gemiler bir hamlede (Kap) a 'fa• 

ncak delillerdir. Mutlaka yolda bir 
defa olıun duracaklardır. Durak yeri 
de tabü olarak Daku limanıdır. Bu 
liman (Yqilburun) yanm adaunm u
cunda pyet cbel bir me•kidedtr. Be• 
tGn cenubi Amerika denls yollan buri'., 
dan ıeçer. Yirmi bet yıldanberi Da• 
kan blrind derecede bir liman halL.,e 
cetlrmek için bGJUk emekler ve ıerma· 
yeler arfedllmlttlr. Hakikaten Kanar• 
ya adalarmm, Yqilburunun, Mader 
adalannm rekabetini kırmak için daha 
yapılacak itler vardır. Fakat Dakar 
öbllrterlne niıbetle evvelden o kadar 
t-ıkipf temin etınlitfr ki evvelce ha· 
nrlanımJ olan programı ıilratle ikmal 
etmek klfi gelir. Ondan IOnra buraya 
ulrayacak ıemilerin her tUrlO ihtiya~· ' 
lan yerine getlrllebflir. 

G8rUIUyor ki prbt Afrl1ıca deniz 
yotlanmn mllnakatltı gilnden gUne 
artmaktadır. Bu suretle Franıanın gar-ı 
bt Afrikadald Dakar limanı için büyük 1 
menfaatler elde etmek lmkAnlan buır-

larunaktachr. 1 
Kolonel Franala Muray 

mektedir. Ancak bu tadilitm ne ıekilde 
olacağı bilinmemektedir. Bununla bera
ber siyasi mahafil. dört ve ya beı nazı• 
nn yerine ildnd pilAnda tahıiyetler ge
tirilerek bu suretle normal siyaset reji• 
mine dofnı yeni bir adım atılacağını be• 
yan etmektedirler. 

Yugoslavya hudutlarda tadil 
yapı1amıyacağını söylüyor 

Belgrad, 1 (A.A.) - Yuıoslav ra-} 
dikal partisi icra komitesi 'başkanı bu-

Fi li • 1~ · .,. d• ( • lunan Başbakan Stoyadinoviç, hü. 
1 atın n::a. ·~· erı lt.Q&&ıO J'GUlobdu aan; av05~ca111.a..ı "Dl& 

genç Ottonun Viyanaya gel 
korkmaaı delildir. Fakat Y 
ya ıuna kanidir ki, bu gibi ,-be> 
na -uu11 ı uamr-ııv~ uyu uu nb 

cer olacaktır. Zira kan d8 nutuk söyliyerek ezcümle demiştir ki: 
Bl1tlin Surigede zarar Partı programı tlıı ılgaatla eıaa 

• olarak halen meDCut nwahedelni ve 

zin ve harp yapılmabızın ha 
tadUcff yapclmaaı katiyyen 
değUdir. Yugoalavya bu 
MUletler cemiyetine ve kendi 
aUerine da11anmaktadır. M 
Yugoslavya kendi emni11etl ~ 
,el/den e1'vel kuvvetine ve kendJ 
lanna itimat ıylemektedir. 

oerıgor MUletler Cemiyetini kabul etmekte. 
KudU.. 1 (A.A.) - Aralannda Ya- dir. Yugoslavya. gerek tadilci pro

fa, Nablua da dahil olmak Uzere yedi pagandalara. gerek HabBburglann 
ıehirde arap belediye daireleri grev i- yeniden tahta dönüşüne nuıhaliltir. 
1in etmlflerdlr. BUtiin belediye itleri Yugoılavyanın bu muhalefetinin se-
1artumemektedir. bebi, bu propagandadan. 11ahut 

KOIDfu LObnan, Fillltin btdiıele- =======-=======---====ı==-====== 

rinden çok müteessir olmaktadır. Filiı K ı·çe Marı· rekoru kır 
tinden tediyatm arkaıı keallmlt olması r a 1 
bit sok iflhlara yol asmak teblikafni 
göstermektedir. 

Iraklı prenses 
Nikahın feshi isteniyor 

Atina, ı (Kurun) - Bir Yunanlı 

ile evlenmek Uzere dinini değiıtiren 
1raklı prenses meselesi bütUn memle
kette büyiik bir dedikodu uyandırmış, 
günün meselesi haline gelmiştir. 

ırakla hUJcilmet ar11ındaki temaslar• 
da hararetli bir şekil alrnııtır. Bunun 
Uzerine trak hük\tmeti Yunaniatana bir 
adam ıöndermeği daha muvafık bul
muıtur. 

Atinaya buıUn gelen frak saray 
nazın üzerinde nikihm feshi hakkında 
uğratmak ve bunun için çok çalıımak 
vazifeıiııi tapmaktadır. 

Halkevleri 

Sür'atten geminin bazı yerle 
kırlldı döküldü, fakat .. 

Nevyork, 1 (A.A.) - Queeıı Mary, mil kaybetmiıUr. 
transatlantiği, Nevyork saatile saat Bahriye mahafili, Qaedd 
8,50 geçe Ambrose fener ıemlai hir.a- rynin istedltt r.amsn NormaJI 
sına gelmiştir. Bisopsrocktan Ambro- mavi ıeridi alacağına kani bul ıfı 
seye kadar olan mesafeyi Queen Mary, tadır. Queen Mary 25 saatte seo• 
Normandieden 29 dakika daha fula rekor olan 786 mil yapmqtır;,,. 
mtldette katetmiştir. Queen Mary mandienin bu husustaki rek ~ 
saat 10 u 9 dakika geçe karaatine is. 75' dtir. Queen Mary bu su 
kele.1ine yanapıııtır. atte 33 mil bir sürat fazlalıj1 

Transatlantikte, biri gizli olarak bilmiştir. Mamafih tam sürat~ 
binmiş olmak üzere 1806 yolcu vardı ken geminin ihtizazı o der~_.a.I 
Queen Mary, seyahati e8nuında sis bir hal almı~ır ~i, kıç güverıe;
ve muhteiif rüzgarlardan &iyadesile çok takometrelerı kopmuş ve 
mUteeMir olmuş •e bu suretle iki ylı dalar söktilmfiftü•. 

ltalya Milletle Cemiye 
G1,;, törenıeri yapıhyor tı·ne do··nmiyecek 

Zonguldak, 1 (A.A.) - BpgUn Par ı 

!!ı:!1:!aa;~1;!~~kp~ı:;;:ı:: Uzlaşmayı kabul etmiyecekrfl 
giren 139 Uyenin gi.rİI töreni heyecan- • 
lı ve samimi bir hava içinde yapılmış Rotna, ı (A.A.) - Arjantin dele- lan teklifi mevsua bahıedaı 
ve eski ve yeni partililerin parti pren- geli tarafından milletler cemiyeti uam D'tta& diyor ki: 
siplerine ve Ataturk Ulkilsiine sarsıl- "Jtalya Cenevre manevraJard'! 

blesinin irtimaa daveti baklanda yapı- _ .. 
maz bağlılıkları tekrarlanmıştır. -s rakten ihtiraz edecek n ıer~...C 

mnelesi."lde gerek umumi liJ-"' _ 
Yunan;standa Memur Makedonya valisi de ttalya tarafından Jı:abul 

cemiyetlerinin feshi . iıtifa etti sarih bir vuiyet, ricuda ı 
Atlna, ı (KURUN) _ Yann (bu- çe Cenevreye dhmiyecektlr~I 

Atin&, 1 (KURUN) - Makedonya ttal h "'---' bir ,. J 
gün) memurlar toplanarak, hUkOmet · 1 ya. er -•· us fıf_ 

umum! valisi lstlfamır vermtı ve htı- k b k · H be • •·ıı :~ tarafından cemiyetlerinin feshi hak- a ul etmiyece tır. a ıı•--ııt' , 
kında hazırlanan projeyi protesto ede- kftmet tarafından bu istifa kabul OIW] imparatorluiu kat'i ıurette k 
ceklerdir. muştur. tur.,, 



S-'at-

Aakara Balkevlnde 
kuartet konseri 

Yazan: Kamuran Bozkır 
•ld~nkara - Evimiz bittin kollarda ( değerli korist arkadaş bir lider vazi-
.. 111' ıhel sanatlar kolunda fesini prtlyor 
...:4dt tefebbtlaler yaratmakta ve Onun ipn ·Ankara Halkevinin bu 
..._-~- ~dımda muvaffaklyete ka.. tefebbtlatlnden, mildk hayatımızda 
,_..1a4111'. yayılması serekll olan btlyilk röne. 

ıar!!tla dtbayada mllzlk, adam otul- sama beklemek hakkımız oluyor. 
tı~ seviyelerini, ruh yara. KUARTET KONSERi 
"11 medeni hlalerlnclekl dere- Evimls kurdata korodan Nnra 
... ditenbllmekte 1-tt& ıelen mi- bir de oda mUzili dnilen kuartet tet
lllal ltrden biridir. Bir milletin içti- kil etti. Çok deterll elemanlann kur
llad:a-a11au mtiıisyenlerln ytire. dutu kuartet Halkevinde ı~enlerde 
lalf bir &Jn&dan daha iyi, daha açık ilk kouerlnl ftrdl. Mozart, Beriot, •er "1 abettlremez. Onan için Borodin, Lola, Rimsky Korsakov, 
~let, ~de bulunduta aoaye- Monti gibi müzik Aleminin büvökle
rt leaplarmdan ve bir de çok ile. rinden seçilen parçalar çalını. Kon. 
~ttelırln ideal kuruntulanndan serde görülen bütlin bir muvaffaklye. 
.... Mr nnlllld &lemi içinde her u. ti, eserlerdeki hakikatlerin el birll-

Bblnal11amuıtur. jile fethedilmlf olma81nı a~ıkça söy-
dk de tarllı 1Ullmudan enel mU- lemek laterim. 
•• l'ardır. Bizde halis Ttirk ruhu- Birinci keman; Bay Burhan: Ses. 
'rt •k hlklm olduğu devirlerde halla )erinin temizlffl !le tanılır. ikinci 
1t r •ilzl41 vardır. Bizde miskin keman Bay Sedat: Sazına düşkün, 
ı.._ ~ruh 1Jlmıtwnı canlanct'ıran beL yama İçin böyiik umudlarla dolu bir 
._. kite, tek telH saz iniltisi Türk mftzlsyendtr 
:::ı bozan, yabancı cemiyetle- Viyolayı· idare eden Ba) Zeki çok 
ı.,. luıa altına giren, yabana hars- emniyet edllebllir bir kemancı olmak
dltea dini satan ve dtin kitabi yere la beraber viyolayı da a)'11ı tttizltlde 
k.. hn1lk Osmanlı aosyeteelnde kullanabmr. 
k~ ı&aterlr. Tarihin Türkü çok Bay Enver iyi bir viyolonseld ol-
d"if Ut, dolu bir ağızla konUftuiu dutunu bize bu kouercle lllbat etti. 

0 
lerde halk prkılan bir fırtınalı Hepsi de Cumur Bqbnblı orkee-

l'llaa llbl dal 1-tlannda eser du- trasrndan ve HalkeTlmlzln tlyeeinden ::,.11.. lfte bqln kötil, betbln bir olan bu gençlerin ilk ikisi orkestra 
~ 1dalddnan eonra yeniden ka. mektebinden, ötekiler de konsena. 
hıll 1fl Olan n ud harsini topratm tuvardan yetişmiflerdir. 
1'la ;aı derinliklerinden çekip çıka. Mozartın do majör kuarteti harL 
fıll1r tattlrk memleketi, sene bir fır. kullde bir dikkatle çalındı ve muvaf. 
-ızı 0l'lau dbl konutu. sene de- fak oldu. Umidln fevkinde olarak 
ka er gibi eeen ruhunun mtiziğine lnterprete edildL Dört alet tek bir 
• ..;11'••k davasında bulunuyor. Bu. çalgı gibi eseri fethetti. 
ket 1~ln. bittin Banat ve fikir hare. Borodinln romantik sanatmdaki 
Alt '-inde gençllfe kos kocaman bir lslav ve dolu orljtnalllfl çok mtlkem
. , .. ~ ~Pıaı açml§ bulunan Halkevle- mel bir surette belirtildi. 
~ '- .. ·~- c---.e· .,.ı ..... ~,.1. n • ...t 1.~.. ~on- 1.lrEo lto•f f!f" hffyif1r ,.-v1er 

ltte 'eriJ1791'. Ankara Halkevi bu vdeden genç artist Bay Sedat Beri. 
lllfJ:.k enerjik bir mücadeleye giriş- ottan "Seene ·de Ballet,, Lalodan 

1111Chan RWl8es,. Rimsky Korsakovdan 
l1lr lvveıt bir (koro) takımı kurmuş. "Kreisler _ Chan Hfndou,, Montlden 
re · Bu takımın bapnda bulunan ko. "Czardu,. parçalarını Umltlerlmlzi 
tttr:e'l Adnan bizim çok deierli halk şahlandıran bir muvaffaklyetle (aldı. 
terk llerinalzl armonize ederek dağ Eserleri dev zekAsı ve kabilfyetlle 
ta.o ilerini dağların rüzgirile, ~rül. fethetti. 
4lf e, clenlzlerin prkunnı, tekneleri Bu arkada§lan yürekten gelen bir 
rfıa ıta dalplann köpükleri, gemile- istekle kutlarken anata kendi idare. 
l'e liirtilttilerl içinde zenginleştirerek sindeki Halkevinin çatan altında ye
-~biliyor.. Bu suretle, bu şekilde, ni bir hız, yeni bir yuva vermek lra. 
de hl larkılannın armonize edilmesin. desinl göeteren Halken baı,kanı, lçel 
)o r ınahzur olmadığını lsbat edL saylan Ferit Celll Glvene de pnçllk 
~Ve btltUn bu armonize lflne gi. adına te§ekkiir etmemek elimden gel. 

..............: 'bulunan milzfsyenlerlmfze bu miyor. 

Bina ve arazi vergileri 
~8_7. memur Belediyeye geçti; 

ıkı müdürlük ihdas edildi 
" lıau,emn emrinde bulunan bina 
~lrul memurıarmm belediyeye geç
~ Jallmttık. DUn aldığmıız ma
"' ıöre bu memurlarm adedi 287 
~ Oa tane de hademe vardır. Bu 
ili .:!:" belediyenin mevcut 27 tah
~ ine takaim edilmişlerdir. Be
~~~keme belediye varidat 
lll ~bağlı olarak bina ve ara
~ eri lçhı biri tahakkuk diğeri 
~itlerine bakmak U7.ere iki mü
~ ibdu edilmiştlr. Bu müdilrlük-

enırtne onar memur verilmiştir. 

fetH~ bafka maliye tahsil mil
~ bay Ahmet Raeim, bay 
~ Suphi, bay Ekrem ile tabak
._ lllUtettitJerinden bay Halit. bay 

~.bay Salt de belediyeye geçmiş-

~ ~yeye geçen memurlar dUn ge
~ tubelere verildiklerini cğ
IU!ı · Bu memurlar bir kaç 
~ ~ Dl&llye eubelerlndeki devir 
~. beledi:ye 111belerinde 

lıı«f~: prl kalmamak için be
li ,,.._,, IUbelerinde bina ve ara-

. -auert tahall&tmı kabul edecek 

birer memurla birer veznedar bulun
dunılmuetur. 

Belediyeye geçen yeni memurlara 
maqlan bugün verilecektir. Diğer ta
raftan 287 memurun belediyeye ~ 
mesi tir.erine maliye tahall eubelerın
deki işler azalmqbr. Mevcut kn-k ma 
liye şubeai 21 re indirilmiıtir. 

SEKiZiNCi iHTiSAS DONDEN 
iTiBAREN LA<'lVEDILDI 

Gümrilk kaçakçılığı ve UY\llturucu 
maddeler i§lerine bakan sekizinci ih
tisas mahkemesi dünden itibaren res
men lAfvedilmif bulunmaktadır. Bu 
mahkemeye ait dava ve bUtlliı dosya
ların cJokuzuncu ihtiaaa mahkemesine 
devredilmesine de bqlanmilbr. 

Gerek gUmrUk kaçakçılıfı ve ge
rekse uYnlturucu maddelere mahsus 
davalara artık dokuzuncu ihtisu mah 
kemesi bakacaktır. BugUnldl halde 
sekizinci ihtisas mahkemesinin on beşi 
mühim olmak üzere otuz kadar dava
sı vardır. Llğvedllen sekizinci ihtisas 
mahkemesinin hakimi, müddeiumu
misi, zabıt kitibi, mübaşir ve odacısı, 
mevcut mHnhallere derhal ıa,Uı idi· 
leceklerdir. 

Orta mektep bocaııtı için •• 
Universitede yapılacak imtihan günleri tespit edilpi 

Zehirli gazlar 
Bütün mualtimler için 
mecburi bi,. kurs açıldı 

Bugünden itibaren üniversite kon
f erana aalonunda ilk okul öğretmen
ftınle zehirligazlardan konımna çare
lerine zehirligazlardan korunma çare
tır. Kursta kimyager bay Necmettin 
ders verecektir. Bu kurslara her /5ğ
retmenin iştirak etmesi mecburidir. 

Polla haberler 

Kadın,ar arasında 

Dört kadın /ena halde 
dövüştüler 

Anadoluhisannda oturan Necmıye 
ile Seniye bir çocuk yüzüpden kavga 
etmi§lerdir. Seniye Necmiye'nin ku
laklarındaki küpeleri çekmiş, kulakla
rını koparmıştır. Seniye yakalanmış
tır. 

• Edirnekapıda Nesli§ah Sultan 
mahallesinde çıkmaz sokakta oturan 
Sabriye ile komşusu Saniye de kavga 
etmiflerdir. Saniye takunya ile kom
şusunu fena halde dövmüş, Sabriye 
baygm bir halde Gureba hastahanesi
ne kaldmlmıştır. 

Bir kundura güzünden 
ağır yaralama 

Taksimde Cumuriyet caddealnde 
Serkls'in yanmda çalışan Vahram ile 
kunduracı Aspar bir kundura yQzUıı
den kavga etmiııılerdft. VaJy-arn. bıçak
la A8par'ı iki y1::1 ındea ..:ağır illuretle 
yaralaDlJI, yaralar Fransız hastahane 
Sine kaldmlmıgtır. Vahram yakal3n
mıgtn-. 

Dat alacından düşen 
çocuklar 

Tahtakalede Odunkapı yokuşu med 
reseal bahçesinde bulunan bir dut a
ğacına gene o civarda oturan dört ~o
cuk çıkarak dut koparmak istemişler
dir. Fakat dut ağacı çUrUk olduğun
dan dördü de birden yere yuvarlana
rak yaralanmıolardır. 

Bunların arasında Hasan kızı Ay
şe'nln yarası ağır olduğundan Haseki 
hastahanesine kaldınlmı§br. 

BUODAY ÇALARKEN - Sabıka
lılardan Mustafa evvelki gece Sirk~ci
de şimendifer istasyonunda tüccardan 
lsak'a ait bir bu«clay vagonunun altı· 
nı delerek buğday çalarken yakalRn
mıetır. 

DENİZE DÜŞEN AMEl.E - Fe
nerde çqp iskelesi kenarında dolaşan 
temizlik amelesinden Ali denize dUt
mUş, baygın bir halde çıkanlarak Cer 
rahpaşa hastahanesine kaldınlmıştır. 
Ali'nln denize nuıl dUştUfil tahkik e
dilmektedir. 

TOP OYNARKEN - Taksimde Fı
rın sokağında oturan Aşador .top oy
narken dt1şmüş, adi kolu kınlmııstir. 

MOTOSİKLET ÇARPINCA - Ha
dmıköylU berber tsmail'e Şişlide 133 
numaralı motosiklet çarpmıı. yere dU
ten İemail'in dişleri kınJ.mıe, başı ya
nlmıttır. Motosikleti kullanan lsmail 
isminde birisi yakalanmıştır. 

ÇARPAN ARABA - Arnavut Ha
san'm idaresindeki 3102 numarah ara
ba Unkapanmdan gecerken 3 yasrrıda 
Receb'e çarpmış yaralamıştır. Çocuk 
hutahenye kaldmlmıştn. 

ISTANBULDA KAÇ KiŞi 
SiNEM AYA GiDiYOR? 

Orta okul öğretmenliği lmtihannıa 

g~ek istiyen .m' okul •etmenleri- Yollarda vürümek 
nın sayısı 1200 ü bulmııetur. Bakanlık 
türlü derslerden yapılacak imtihan 
günlerini ve aoru1annı tertıp ederek Belediyenin 1tararı aiin 
kapalı zarflarla bütün vilayetlerin b "k d "i d • 
killtür direktörlüklerine göndermiştir. tat ı e ı me ı 
Gelecek progıw.ma göre imtihanlar §U Yllyalarm yollarm sağım takip ft. 
günlerde yapılacaktn-. melerl hakkında belediye dalmt encOme 

15 haziranda türkçe, 18 -haziranda al tarafından verilen karar allkl&dar 
tarili, coğrafya, 17 haziranda fen bil- 1 eube müdürlerine henüz tamamen teb
giai, Bioloji, 18' haziranda riyaziye, liğ edilmediği için dün tatbik edile-. 

lmtihanlar 1abahlan tam saat 8 de miştir. 
ba.şlıyacak ve üniversite konferans Seyrüsefer mtıdUrlüğil bu emrin 
salonunda yapılacaktır. tatbiki için tertibat almaktadn-. So-

L i se"'#Ji tir me imtıhanları kaklarda geçit yerlerinin tayini içla 
bazı yerlerde boya dökmek suretile 

Geçen yılki imtihan talimatname
sine göre lise bitirme imtihanına gir
mif olan talebeler için Kllitilr Bakım
lığı mühim bir karar vermiştir. 

Evvelki talimatnamede lise bitir
me imtihanma hariçten giren talebe 
bir dersten muvatf ak olamadıfı tak
dirde gelecek yıl bu dersle beraber 
muvaffak olduğu derslel'den de imti
hana girmek m~buriyetinde idi. 

'Bakanlık bu maddeyi kaldırdıfl 
için, alman karar talebeyi çok eevin
dirmlştir. 

ilk okullarda mezuniyet 
ımtihanları 

Dünden itibaren bütün ilk okullar
da mezuniyet imtihanlarına bqlan
m11tır. 

İmtihanlar 12 gönde bitirilecektir. 

tahriri imtihanlar bitti 
Üniversitenin btıtUn faldlltelerl ya

zılı lmtihanlarmt dUn bitlrmiılerdir. 
Şifahi imtihanlara on beş gün son

ra başlanacaktır. 

icra veznedan Recai, iş 
başında ö'dü 

Mali yılbaşı doıagısile 
devrr muameıesı 

ga1Jılırken birdenbi1e •• 
İstanbul icra veznedarı Recai, dtqa 

öğle tatiline doğrG adliye dalreairJn 
icra kısmında iş bqmda bird~nbire 

ölmüştür . 
Mali yılbqı dola)'Jailet uauleıı he

aaplarm tetkiki ve yeni yıla davri mu
ameleıi yapılıyordu. lera mUrafa.a 
hAkimi Halit, muhuebecl lamet ve 
ali.kalı daha bazı zatlar hazır bulun-

tecrübe yapılınıı, fakat bu tecnıı. 
ler iyi netice vermeml§tir. 

Barda eğlenirken 

Bir ihtilb suılaaa 
'f!eznedar yakalandı 

Çorlu Ziraat bankumın kası-. 
dan bir müddet evvel 25000 lira lhü
lla ederek kaçan 1'&zıka veznedan Az,. 
danah Nee'et oğlu Klmil emniyet llda
ci §Ube memurlan tarafından yakalaıt 
narak tevkif edilmiştir. Haber aldığl
puza göre veznedar ortadan kaybol 
olmaz her hafta telgrafla çeldl
miş ve resmi muhtelif villyetlere ~ 
polis şubelerine gönderilmiş bul11D11ıV 
oyrdu. Meseleden haberdar olan İst• 
bul zabıt.ası da kayıp veznedan araJ 
makta iken evvelki gece Roznuvar ba* 
rmda tesadüf edilmiş ve derhal 
aranmıştır. Bu sırada ayakkapl•'l"ll'lta< 
içinde 4983 lira bulunmu§tur. vemııı.
darm Beyoğlundaki evi de aranm•• 
da ancak seksen lira kadar bir _.,-.... 
ele geçmiştir. Miltebald paranm • 
yapıldığı henüz belli değildir. 

Belediye kooperatifinde 
Belediye memurlan kooperatifi 

çen aene Ziraat bankumdan v1rı•• 
bet bin lira alarak belediye mem 
rma birer maaş nisbetinde yardım 
mitti. Kooperatif bu mene 
elli bin lira iatemif, fakat otuz bin 
verileceği bildiriJmilt.ir. Bu miktar 
kaç ay wonra elli bin liraya ~ 
caktn-. Koopertatif balan günden ~ 
ne çoğalmakta olduğuııdan fazla paı-. 
ya ihtiyaç olmaktadn-. 

YENiDEN BASILACAIC 
BANKNOTLAR iÇiN 

duğu halde, bu muamele tekmillenmiı, Cumuriyet banknotlarmm yeııddla 
hesapların muntazam, paralarm ta- ve Türk harflerile ba&1lmuı me 
mam olduğu görlllmtlş, sayılan para- bahaolduğu için bazı hıgWs tabı 
lar tekrar kasaya konulm111 ve mua- ketleri Ankaraya mümessiller gönde!N 
melenin bittiği teabit edtlınlştlr. mektedirler. 

Bu aralık, veznedar Recai, oturdu- Dün V&terlu tabı firketl m 
ğu koltuğa yulanmıı, .. Aman, bqmı Bili bay Ney de eeımmı. EelaıllJtllt 
dönüyor, kendimde bir fenalık hfue- Evvelki gün gelen Bradböri mtles11e8111~ 
diyorum,. demiştir. Etrafmdalôler, te- ili mUmeaslll bay Gibe dün ADJ~lloYll 
llşlanmışlar, hemmı aC!liye doktoru gitmiftir. 
Enver Karana haber göndermişler- Bundan bir hafta önc:e de bulnmllli• 
dir. Enver Karana, derhal gelmiş, mu- banknotlan basmış bulunan MIJ.'omU 
ayene etmiş, kalbi zayıf bulmut, şirin- 4ö La Rü,, laim1i lngUiz tabı mll 
ga yaparak kuvvetlendirici tedbir al- 11e&inin milmesaili bay Ettoıı Lo 
mııtır. Bir taraftan da tansiyonu 28 dan gelerek Ankaraya gitmit ve 
olan hastanın çabuk bir hastahant-ye 
kaldırılması IUzumuna ip.ret etml§tlr. nana Bakanhğile temastan aonra 
Bu vaziyeti ö~nen mOddelumumflik rar Lo~ya dönmUttUr. 
baş muavini Salih 'Esat, sıhhi imdat $ARK. ŞIMENDIFERLERININ 
otomobilinin sUratle g8nderilmeel lcln 
telefon etmiş, biraz eonra gelen oto- Şark ıimendiferlerincle Devlet 
mobil, hasta veznedaın GWbane has- mlryollan tarlteler mtıdttrll Bay N .. 
tahanesine götUrmüşttır. Orada da te- ld ve bapıUfettlt bay Sallhattin 
davislne girisilmlş, fakat bUtUn teda- rafından yapılan hesap tetkikleri 
vi faydasız kalmıştır. Recai, fenala~ mittir. Hazırlanan rapor yakında Vı 
tıfmdan bir saat sonra can vermiftlr. k&lete gönderilecekttlr. 

Merhum, r50 yapıda kadar vardı. Öğrendiğimbe göre hesaplarm 
Şehrimizdeki sinemalara gidenler 20 yıldan fazla bir zamandır adliye kikinde bazı noksanlıklar g6rWm 

hakkında yapılan bir istatistiğe göre mesleğinde çalışıyort!u. Meslefl saha- tUr. Alakadar makamlar bu h .......... 
bir sene zarfında 3,5 milyon kişi sine-

1 

smda intizamla, gayretle emek vel'f'n, hiç birşey söylememektedirler. ~-
malara, ~.000 kişi de tiyatrolara bilgi ve tecrübesinden ~k istifade e- 1\lh eden mal(Unata göre hesaolaJ~• 
gitmlıtir. l dilen veznedar Recai'nin, vazüe bqm- görülen noksanlıklar bilhU81. ma .. ,. 

Bu rakam İstanbul nüfusuna nis- da böyle beklenilmedik bir anda aıu- fı fazla göstennektedir. 
bet edilecek oluna halkımızdan her mUnU öğrenen herkes, derin teessUrli ___ ....,..._ _______ ~; 

gaham bir senede lS,7 defa sinema ve- duymwttur. nt ederken ailesi memuplarma 
ya tiyatroya gittiği anlaşılır, Merhuma Allal>m rahmetirıl temen taziyet beyan edem. 
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- Hergün bir hikaye -..-..----.111 S P O R 
ı .ı= 

H tv'arkalı Mendiller i Otlreş 
il 

Ba;ran Mcs'ude Mutlu kocasının! 
cc':e inin ceplerini kanştırJyordu. Dış 
ceplerin birinde küçük bir kalem bul
<!.ı , b rinde de dörde katlanmış bir ka
ğıt. Heyecanla açtı: Boştu. Bulduğu 
yere koydu. Mendil cebini muayene
cl0n geçirdi. Ufak bir zincirden başka 
bır şey bulamadı. Fakat, elini o kü
çük cebe soktuğu zaman daha aşağıda 
b.r şişkinlik Msseti: lç cebinde birşey 
vardı. 

Bayan Mutlu'nun dakikalardanberi 
hafif hafif duyduğu kıskançlık şiınC:i 
birdenbire alevlenmişti. Ceketi hemen 
bir çevirdi ve elini iç cebe attı: Bir 
mendil. Çıkardı: Bir kadın mendili ve 
üzerinde H markası! 

Bayan Mutlu'yu şimdi ikinci bir 
heyecan sarsıyordu: Bu kimdi? Bu 
mendili veren kadın kimdi? Bu mendil 
kimin mendili idi? 

Bu suallerle beraber aklına, başı H 
olan bir çok k~ın isimleri geldi ve 
b~nlar kendisinin de tanıdığı kadın-' 
!ardı: 

Handan, Hayrünnisa, Hadiye. Bun-
1 nn içinde en fazla şüphelendiği Han 
dandı. Esasen onu kaç \ere, kocasile 
başba§a yakalamıştı. Evet, bu muhak 
kaktı: Kôcası onu Handan'la aidatı-

yordu. 

Yapılacak şey? Gayet basit: Evve
ii Handanın kocasına müracaat et
mek. Meseleyi anlatmak. Bir yandan 
(fondanın kocası, diğer taraftan ba
yan Mutlu boşanma davaları açacak
lar, bu suretle boşanmak gayet kolay 
olacaktır. 

Hakikaten öyle oldu: Bayan Mes
ude bay Ahmet Mutlu'dan, bayan Han
dan bay Hasan Aygün'den ayrıldı ve 
birincisi bayan Mes'ude Aygün, ikin
cisi de bayan Handan Mlıtlu oldu ... 

Anlatan: Vır Gül 

si, bir boşanma davası olmaktan çık
mış, bir dedikodu, hatta esrarengiz 
bir macera mevzuu halini almıştı. 

Hikayenin üçüncü kahramanı, Hay 
rünnisa, bu maceraya bir son vermeyi 
düşündü ve kendisinden öncekiler gi
bi hareket etmemeğe karar verdi. 

Hakikaten, evlendiklerinden bir 
hafta, on gün sonra bayan Hayrünni
sa Mutlu da kocasının cebinde H mar
kalı bir mendil bulmuştu. Fakat si
nirlenmedi, kızmadı. Kocasına bir şey 
açmadı. Diğer taraf tan bay Ahmet 
Mutlu da derin bir nefes aldı. Zira, 
bu mendiller cebine kendisinin habe-ri 
olmadan konuyordu. O da artık bıktı
ğı kadınlardan ayrılmak ve yeni sev
gilisile evlenmek için bir vesile şek

linde olan bu fırsatlardan, sesini çı

karmadan, istüade ediyordu. 
Fakat, merak denen bir şey var

dır. İşte, bu merak artık bay Mutlu

1 Finlandiyalılar la 
ikinci müsabaka 

bu akşam 
Jhvclki gece ilk karşılaşmayı yap. 

tığımız Finlandiya güreş~ilerini bu 
akşam ikinci karşılaşmada göreceğiz. 
Bu akşam dokuz müsabaka yapıla
caktır. Bunun yedis! serbest, ikisi Gre
ko - Romen tarzındadır. Finlandiyalı 
ların serbest güre., te bilhas..ı:ıa usta ol. 
dukları söylenmektedir. Bu it:harla 
bu akşamki müsabakaların çok heye
canh olacağı umuluvor. 

Evvelki akşamki müsabakada 56 
kiloda Greko - Romende Kenanı ka
zanan Finlandiyalı genci bu akşam 
Gre~o _ RomS1'de Küçük HU<ııeyin, 

serbestte K. Ahmet karşısında göre
ceğiz ki bunlar bilha~sa dıkkate de
ğer olacaktır. 

Bundan başka Çoban Mehmedi, 
Ankaralı Hüseyini serbest güı;şte, 
Yaşarı da Yurus Arslanı kazanan 
Finlandi} alı kar~ısında gene serbe.<;t 
güreşte görmek fırsatını kazanacağız. 

Müsabakalara akşam R,:w da T:ık. 
sim stadında başlanacaktır. Progra
mı yazıyoruz: 

56 - K. lfü..:;eyin .. Perttunen (G). 
61 - Yaşar .. Lanne (S), 66 - Sadık. 
Ranta (S), 72 - A. Hüseyin .. lfok
ko (S), 79 - 1\1. Ahmet .. Veckl'ten 
(S), 87 - Salih .. Korhonen (G). A. 
ğır - Ç Mehmet .. Janinen (S), 56 -
K. Ahmet.. Perttunen (S), 61 - Ha
bip. Lanne (S). 

yu da sarmıştı. Gene bir H markalı s· 
mendil çıkar Um.idile her akşam cep- J r matbaaya dair 

yazılarından dolayı 
!erini arıyordu. Evlendiğinden on gün 
sonra bile bir mendil bulamayınca me
raktan kurtulmuş ve dah! sonra da 

bu şüpheyi unutmuştu bile. "Tan gazetesi .JJleyhine 
İ_§te Hayt\lnnlsa Bay Mutlu"'nun re- " -

binden çıkan ilk menQ)li de kocasmin dun dava açlltll 
artık meraktan kurtulduğu sıralarda "Tan,, gazetesi aleyhine dün mu-
bulmuştu. Meçhul bayan H. demek ki sanna ve mürettep neşriyatta bulun-
biraz arası geçsin diye beklemişti. duğu iddiasile bir dava açılmıştır. 

"İlk mendili,, diyorum, çünkü Hay- Davayı açan, Çenberlitaşta mer-
rUnnisa bir ikinci, sonra bir üçüncü hum Osmanbey matbaası müdürü Os
mendil buldu. Ertesi gün bir mendil man'a vekaleten avukat Osmancıklı 
daha, daha ertesi gün beşinci menrlil. oğlu Mehmet Nuri Ahmet'tir. Ceza 

Bu vaziyet karşısında gülmek mi, kanununun 480 inci maddesine göre 
yoksa sinirlenmek mi lazım geldiğini açılan bu davada, gazetenin umumi 
kestiremiyen Hayrünnisa şimdi koca- neşriyat müdürü S. Salim hakkında 
!'lından şüphelenmeğe başlamıştı: Ac:a- kanuni takibat yapılması, hakyerince 
ba bu mendilleri, kansını kıskandır- ceza tayininden başka 10,000 lira da 
mak için, Ahmet mi cebine mahsus tazminat alınması istenilmektedir. 
koyuyordu? Fakat, Hayrünnisa "Ne Dava mevzuunu teşkil eden yazıda, 

• • • olursa olsun,, diyordu, "Kocamın beni kısmen Darüşşafaka malı olan mat-
... Fakat H. markalı mendil mesele- aldattığından emin bile olsam bu ci- baanın haciz halinde bulunduğu ve mat 

si bitmedi. betten sesimi çıkartmıyacağım: Ar- baanın Darüşşafaka idaresinin başına 
Handan, kocasının eski kansından zusuna muvaffak olamadı diye kızsın, bir ~k olduğu, Darüşşafakanm sair 

ders almıştı: Demek ki bay M\ıtlu'nun çatlasın!., varidat menbalarınm zararları temin 
kadınların verdiği mendilleri cebine • • • ve telifi ettiği ileri sürüldüğü, halbu-
koymak adetiydi. Sakın cebine gene Arzusuna muvaffak olamadı diye ki bütün bu yazılanların hiç bir esasa 
bir mendil koymasın? Bay Mutlu'nun · kı rathyan bay Mutlu değil, meç- istinat etmediği, bilakis matbaanın 
~valh .elbiseleri sandalyenin ü~rinde h:lıpb:yan H. oldu: Darüşşafakaya çok faydası dokundu
bır dakıka rahat edemez olmuştu· Han Hicran Ahmed'in yazıhanesinde ça- ğu esaslı hesap raporlarile isbat olu
dan, Mes'ude'de.n daha m~hir bir ça- bşan bir' daktilo kızdı. Şefine kalbini nacağı kaydedilerek, ayrıca Nuruos
buklukla ceplerı altUst edıyordu: kaptıran lpzcağız bu "iktisadi buh- maniye camiinde Türk okuma kurumu 

... Ve bir gün, gene iç ceplerden ran,, günlerinde haftada bir, daha son- muhasebecisi Hüseyin ve İstanbul 
biri bayan Handan Mutlu'nun eline raları her giln en aşağı elli kuruşluk gümrükleri başmüfettişi Vefik vaziye
pek mutlu olmıyan bir mendil teslim mendil "sarf etmeği,, gözüne almıştı. te şahit olarak gösterilmektedir. Açı
etti ! Garip şey! Mendilde gene bir H Fakat, aksi tesadüf, bu mendillerden lan dav.a mevzuu, işte bu şekildedir! 
marka!lı vardı. istifade eden başkaları olmuş, zavnlh Dava istidası, Sullanahmet birinci 

Yurtdaşlar, KıZılaya 
•• 1 

uye oıunuz 
haftasının ilk günü 

verimli oldu 
Kızılay 

çok 

Kızılay tarafından ile yoğlunda açılan içme yeri. 

Kızılay haftasının dün ilk günü zan~larını liızılay trnrıırnuna 
idi. Bu münasebeUe kurumun bütün ğan etmi~lerdir. 
kolları kendi mıntakaları içinde haf
ta faaliyetin~ başlamışlardır. 

Her kol, kendi mıntalfası halkını 
Kızılaya üye olmağa dant etmiş ,.e 
bu şefkat yurduna yüzlerce üye ya~ 
zılmıştrr. 

Dün gene Kızılay kurumunun Şış_ 
li ko!u hafta başlangıcı olmak müna
sebetile bir tören rapmıştı r. Şiı. lide 
oturan bir çok aileler, ba:;ta Bayan, 
Müşerref Üstündağ, Orgeneral Ca. ! 
,·at, kurum başkanı Eşref ve eşi ol
mak üzere kırk kadar aile otomobille. 
rini kurumun emrine terketmişlerrlir. 
Kurum Ü) el eri otomobillert! bir çok 

ilk okul talebe.c;ini de alarak Cumuri. 

yet Abidesine gitmişlerdir. Orada 

Beyoğlu kaymakamı Bay Danişin İŞ

tirakile bir tören yapılmış. ve Abide. 

ye çelenk konulmuştur. 

Törene 1. tiklal marşile başlanmış 

daha sonra Bayan Eşref Yirgin (Kı. 

zılayın memlekete faydaları) mevzuu 

üzerinde bir söylev vermiştir. 

Söylemden sonra tekrar İstiklal 
marşı çalınarak törr.ne . on verilmiş.. 

tir. Bundan sonra otomobillere alı
nan .Ik okul talebelı•ri bir ır.üddet gez

dirilmiştir. 

Bu kolun üyeleri de dün Şişlı sem. 
tinde yeniden yüzlerce aza yazmış. 
]ardır. Dün hir çob. müe.c;..;e~eler ka-

Beyoğlunda da bir iç_me 
yeri açıldı 

Kızıla) C<!miyetı, i~letme imti.>all 
kendisine terkedilmiş 'llan Afyon Ka
rahiı;ıar maden suyu için Eminönün
dcki .. içme yeri,, nden başka Beyoğ· 
tunda istiklal caddesindt> de bir "iç-
mc yeri,, açmıştır. 

Dün ~ıat on dôı tte açılma töreııl 
yapılan hu yer de Eminönündeki 
kadar temiz ,.e gayet eh·erişli bit 
manzara göstemektedir. 

Çok sıhhi bir surette hazırlanmıf 
ve süratle şehrimizt> getirilmiş olall 
maden suları pek i:.tah Yerici bir tarı. 
da mü terilere beş kuruşa sunulmalv 
tadır. 

Şimdi beş kuruşa satılabilen htf 

mad~n suyu şişesinin ilerde daha d• 

cuza satılma.c:ıının da teminine çatı~· 
lacaktır. Memleketin muhtelif ıehit
lerinde böyle içme yerleri açılmıştır .. 
Ayda 30,000 şişe satılmaktadır. 

Kızılay Cemiyeti, Afyon Karahf .. 
sar maden suyu tesisatını modern hif 

hale getirmek i~in 180,000 lira part 

sarfetmiş bulunuyor. 

Kızılay gibi yüksek bir hayır ,e 
yardım müessesesini menfaatlendire· 

cek olan bu maden suyu istihtakl. 

yurttaşlarımızın ıhhatine de yarıya-
cnktır. Tn,·siye ederiz. 

Mes'ude kocası aleyhine davayı H Hicran göz yaşlarını gene beş kuruş- sulh ceza hakyerine verilmiştir. Ha- --------------------·----------
markalı mendil bahane ederek açmış- luk keten mendillerle kurutmuştu. En kim Reşit, bu davaya 8 haziran sata
tı. O zaman, biribirlerile esasen sevi- nihayet sabrı - ve belki de parası - hı saat onda bakacaktır. 

ten Handan'la Ahmet bu isnadı doğru tükenen Hicrancık "kat'i bir harekE>t- --------~-----
olarak kabul etmişlerdi. O zamandnn- tc .. bulunmağa karar verdi: Şefine verdiğim ev adresitıo göndcrilnıesini 
beri Handan bu H markalı mendil me- müracaat etmek. rica ederim. 
selesini merak ediyordu. Şimdi mera
kı bir kıskançlık olmuştu: Demek ki 
Ahmed'in ceb:ne H markalı mendille
ri koyan bir kadın vardı: Bu kimdi 
acaba? 

Handan'ın da aklından Mes'ude'nin 
hatırladığı isimler geçti, fakat biri 
eksik= Hayrünnisa, Hadiye. 

Komedinin ikinci perdesi de birin
cisi gibi bitti: Handan Ahmet'ten, ay

i çeşit dava ile ayrıldı. Çünkü esasen 
ayrünnisa ile Ahmet sevişmekte 

ıdiler. Handan'la Hayrünnisa'nın 

kocasının sevişmeleri ve evlenmekri 
ayet tablt oldu. 

••• 
H markalı mendil bir aile komedi-

Fakat nasıl? Doğrudan doğnl\'a 

mı? Hayır. Buna cesaret edemezdi. 
Bunu da g-ene cskidenberi kullandığı 
usulle yapac::ı.ktı: 

Bir akşam, her zamanki gibi, ko
cası elini yüzünü yıkamak için, ceke
tini sandalyenin üzerine atıp dışarı 
çıkınca Hayrünnisa cepleri fora etti. ı 

Fakat bu sefer bulduğu bir mendil 
değil, bir mektuptu. 

Şüphesiz. bu mektubu daha uüyıik 
bir merakla ve bir başkasından ~eldi
ği düşüncesile okuyan bayan Mut ltı 
gözlerine inanamıyordu: 

"Muhtelif tarihlerde, gizlice cebi
nize kmJ11uıT.· pnyg1JJtzltfjındtı bulund1'
ğum H markalı mendillerin ~ağıda 

"Dakfilonuz: Hicran,, 

Hnyrünnisa rakibinin kim olduğu
nu anlamıştı. l<""akat gene planlı hare
ket etti: Mektubu da kocasına göster
medi. Ertesi gün. biriktirdiği beş men
dili bir paket yaparak Hicran'ın ev ad
resine gönderdi. 

O akşam, yemek yerlerken, Ahnıet 
laf olsun diye. karısına: 

- Bizim daktilo kız hiç haber vC?r
meden işi bırakmış gitmiş, dedi. Ye
nisini bulmak da bir mesele. Namuslu 
bir kızdı o. lşi niçin bıraktı klmbllfr? 

Bu sualin cevabını karısı biliyordu 
ama, buz kovasının içinde soğuvan 

sudan bir bardak içerek kalbine göm
dü. 

PARAŞÜT KU LESi 

Türk kuşu okuluna yapılacak olan 
paraşüt kulesi için henüz uygun bir 
yer bulunamamıştır. 

Kurum kule için yer olarak Sulta
nahmet meydanında yapılan parkın 

bir kısmını göstermiştir. Belediye fen 
heyeti bu durumu tetkik etmektedir. 

HAYVAN SERGiSi 

İstanbul baytarlık müdüriyeti ta· 
rafından açılacak olan hayvnn sergısi 
bu sene 15 eylülda Edirnekapıda ku
rulacaktır. Sergiye her cins hayvan 
iştirak edecek ve en iyi cins hayvan 
yetiştirenlere ikramiye n~rilecektir. 

ON PARAI.IKLAR 

''SOYADI,, MUAMELESiNi 
KOLAl LAŞTIRMAK L.47114 

Soy adı alma müddetinin yakl11~ 

ması üz rine soy adı almıyanların nÜ" 
fus daırelcrine müracaatları çok art· 
mı tır. Bu itibarla alilkadar memıı,.. 
lar bu fazlalaşan milracaatlar karŞl" 
smda işleri çabuk yctiştiremiyorJııt• 

Bir okuyucumuz şunu yazıyor: 

"- Soy adı alma müddetini geçi
rhıce ceza alacağız diye herkes nilf•,. 
dairesine koşuyor. Bu yilzden günlef" 
ec muamcle takibi ioabediyor. Geçetl 
giin Karagümrüktc bir kadın bayıld• 
Tlalk çok tnit§k·iilat görüyor. AldkM6' 

makamların dikkatini celbetmeniZt 1'tf 
yilzden gün1erce i§mdcn gilcllnaetı iY 

lanlan scvindlrm~ o'lacaktır." 
Darphanede basılmakta olan yeni ·--------------~ 

beş ve bir kuruşlukların basılma işi lıklarm basılmasına başlanacaktır. S1J 
tamamen bitmi'Ştir. Şimdi de on para- on paralıklar da nikeldir. 
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e enensan'atkarı==============================-• ........................ llli-.ı 
Ow. b' . ·ı 

öldürdüğü kadını konserve 
kutularına koymuş! 

1Gezintiler1 

Gönül kanun 
tanımaz " ırti ada YG§ıyoru.z ki; 

)cılın ltcıt b. 1.. __ 
b ır naaıcuiyet, ne de 
~- bir fikir ayakta dur· 
ı~ın vcuıtadır. Yaylalaı ci-
~ bozuk inıanlan bir anda 
t)'e .. eder. Keıkin havaya an-

calı~ ~ğer lıarıı koyabilir. 
' filcir bır laa11aıiyet1 saJece 

' bir ıanat adamının or

.. ~~a mani oluyor. in· 
d buıunkü irtilaını bulmadı-

' ~rlerde bugünkü kalitelerle 
i. ~~. lelnat adamı yetiıtirmelde 
it ôl!raz lacuscuiyet, biraz likir 
C Q !»una kali geliyordu. 
~rnlf d~vi~ler i~ncle )'GJatnlf 

ne ıntıkal etmiı aerler 
Gndadır. Bunların içinde 

a r addedilenler ele vardır. 
q tahaerler lıartısıncla bir
:~ heveılileri fÖyle düıüne
""er: 
ff 

~ Bunu biz de yapabiliriz .• 
bunlar mqhur oldu. Mil-

il,., Grt ağlattılar, milyonlarca 
ııe,. dil 

...... 1. e dolattılar ve ıaheıer 

..,.."" d .. 
Fulaalt':"Yaya maı oldular.,, 

1. kabir "Lô.Jam o Kamel.-
' oir "Pol v· .. . . 

1.. ve ır ıını,, bır "Ver-
,, uır ''A • natol Franı., ın eserle-

.. en daha ~ok dünyanın kalbine 
rtıetntiı ;J.. ı. 
f ' uunyanın rununu ıar· 
ır, 

[)·· 
·~ ~"Ya)'I •aran uerlerin bu le-
ıi) Vtıeti ıihire ve keramete ben-

e,. bir J· 
F'lti fe)'uır •• 

ıc.,, 1 rlerle lıialer arcuınclaki fe-

"-i.1 lıqleclebilen, mantıkla laa.
tl11 >'et "1'aaındalıi uçurumu dol-

rq" bir ruh hamlesidir. 

(Arkaaı 17Gr) 
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Bava sllibları KADER .. 
lSTANBUL-18. Sahne musikisi Muharriri: Voiter Çeviren: A. US lngilterenin her yıl sarfedeceği 

paranın yekunu (plak), 19. Haberler, 19,15 . .Muhtelif ••••••••••••• 
plaklar, 19,30. Kızılay namına konfe
rans: Dr. Kazım İsmail tarafından, 
(Savaşt Kızılay), 20. Saksafon solo 
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100 milyon liradır! 
21,30. Son haberler. 

İtalyan - Ha~ş harbi, Britanya 
f mparatorluğuıtun müdafaa vasıta la. 
rının, bilhassa hava kuvvetlerinin 
kifayetsizliğini açıkça meydana çı
kardı. Bu yüzden lngiltere, ltalya. 
nın bütün Habeşiqtanı işgal ve so
nunda ilhak etmesine seyirci kalmak 
mecburiyetinde kaldı. İtalyanın yarım 
miJyonluk bir ordu ile HabeşLo;;tanda 
yerleşm~sinden ,.e Akdenizdeki hava 
kuvvetlerinden Sudanı, Mısırı, Sü. 
veyş knnalini, velhasıl müdafaaya 
mecbur olduğu yeı leri tehlikede gör
dü. Bunun için bir taraftan müda. 
faa vasıtalarını nrttırmağn karar 
verdi. Diğer taraftan da ant bir ta
arruza karşı Akdeniz devletlerile si. 
yasi bir anlaşma yaptı. 

Müdafaa va.~ıtalannın arttırılma_ 
sı iç.1 İngiliz parH'i.mentosu tarafın. 
dan liabul olunan tahsisat hakkında 
kati rakamlar söylenemez. Fakat, 
matbuatta intişar eden haberlere gö
re, enelA., derhal 1500 tayyare in. 
şası i~n, 42,5 milyon ıngiliz lirası, 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansı
ayrılmıştı. .Bundan başka, son gün- run gazetelere mahsus havadis servisi 
lerde parlamentoda 10 milyon İngiliz verilecektir. 

liralık bir ilave k~ul olunduğuna ,...-----------·---wı 
göre, 1936 senesinde hava kuvvetleri ' 
için 52,5 milyon İngiliz lirası sarfolu. 
nacak dem!'!ktir. Bu rakamda, beyaz 
kitaba göre, mUdafaa vasıtalarının 
ikmali için tahsis olunan kredi dahil 
değildir. 

Bu programın tatbiki i~in lbım 

gelen para, 1937 ve 1938 bütçelerinde 
görünecektir. M.aliye nazın N. Cham. 
berlainin beyanatına göre, 1937 ve 
1938 senesi müdafaa bütçesi .1936 nTD
kinden pek çok fazla olacaktır. Her 
halde, İngiltere hükQmeti, önümüz. 
deki iki, üç sene içhıde, hava kuvvet. 
)erine ayırablleceği parayı kati ola
rak söylemiyecektlr. Fakat "Finan : 
cial NeWs,, gazetesi, hüktlmetin hava 
kul-vetleri için, her sene ayıracağı 
paranın yüz milyon lngiİiz lirasından 
aşağı olmıyacağını kaydediyor. 

B. O. 

BORSA 
ı- 6 - 936 

Rbalannda Jl)dıv !JattUI olAnlıu, tıze 
rinde muamele ıtö""nlerdlr. Rakamlar 
ııaaı 1% de kapanıı utıı ftyatlanı ur. 

o ARAL AR 
• Loncıra fl80. • V1yana .ılt.-

• Nevyorlt •26- • Madrld 16 -
• Parlı lbi- • BerltD 112 -
• lıW&ııc l'.16 - • Yllr§OYa ı!ll -
• Br11kael ""- • Budapeett 'ı!i -
• AtlDa ır.:t,. • BUkref 16-
• Ceoevn ~- • Belgra.d MI-
• Botya t• - • Yokoham. ~-
• A.materdarr 'İ4.- • AltDJ 1170 -
•Praı tiS- •Banknot 'ı!'i -
• 8tokbolm iti-

ÇEKLER 
• l..ondnl 6UO. •Viyana i.28'7f> 
• N evyorll J.79i'.l • lıladrld 6.8260 
• Parti Li06 • Berltıı 1.9712 
•KJllno 10.07jti • vareova •.2'87 

Filistinde kanlı hadiseler 
• Br11kMI •.8966 
•AUJu "lll74f> 
• Cenew. 2 4 '1 

• Sofya !18,b820 

• Budapeote 4.2W6 
• Bllkre, , 111 8~61! 

• Betgrad "'4.S6~ 

• Yokohama "l. 7110 
•Momkon 24~ 
• Btokhoım 8 08 KYdüe, 1 (A.A.) - Vaziyet vaha

metini muhafaza etmektedir. Bir çok 
kanlı Mdiseler vuku bulmuş olduğu 
haber veriliyor. 

Yafada üç bomba atılmıştır. Asker 
silah kullanmak mecburiyetinde kalmış 
ve neticede nümayişçilerden iki kişi 
ölmüş ve bir kişi yaralanmıştır. Filis
tinin bir çok yerlerinde askere ve poı:
se silahlar ve bombalarla taarruz .edil
miştir. 

Tı !karanda mukabele mecburiyetin• 
de kalan polisin ateşi ile bir arap öl
mii3tür. 

Nablus ile Jenin arasında telefon 
telleri kesilmiştir. Filistinfn ve Mavera· 
yi Şerianın araplarla meskun bir çok 
şehirlerinde mühim miktarda silah ve 
mühimmat müsadere edilmiştir. 

Bu gece, Kudüste bir Alman yahc- • 

disi öldilı tilmüşttir. 
ARAPLAR GREVE DEVAM 

EDİYORLAR 

Kudüs, 1 (A.A.) - Araplar, yahudi 
nuntakasında binlerce ağacı devirmiı
ler ve mahsulitı tahrip etmişlerdir. 

Arap belediye reisleri, tahkikat kc
misyonu gelinceye kadar grevi terket
mekten imtina eylemişlerdir. 

Araplar, yahudi muhaceretine nih<· 
yet verilmesi hususunda israr etmek
tedirler. 
FtL1STİNDEKt iNGtLtz ASKERİ 

KudllS. t (A..A.') - ı:rm.t.ind.kL..a:

Hihh İngiliz kuvveti, 7000 nefer ile 18 
tanktan ve 40 zırhlı otomobilden mü
rekkeptir. Polis miktarı 2729 dur. 

Bunun 728 i İngiliz 1540 ı arap ve 
461 i yahudidir. Bunlar mütehassıs 

şeflerin emri altında bulunmaktadır. 

• Amaterd&m 1.1767 
• Pral rn.ısat1 

ESHAM 
lf Bankam LU 80 
Anadolu tl>.00 
Re~ l 70 
IŞtr. Hayrty ır>.<XXJ 

Merkez Jianlr 118 l O 
U. Sigorta 00 

• Ponomonb 1. "\O 

ı•tlkrazlar 

rramva, 11.w 
Çlmentc• 10 4l> 
Onyon Del O 00 
Şark Del JOO 
Balya JOO 
Şark m.. ecza ı 00 
Telefon ıOO 

Tahviller 
• 1933 T .Bor. 1 l!ıUt ı &:lektrtk .AJ.W 

• • • D l!11b Tramva) ISl,70 
• .. .. m 2100 Rıhtım t•Ub 

C.tlk.Dahlll lf9 00 • Anadolu J U 20 
llh'z-a6 ~.._ U6;c.ı0 • _,.. n ••~., 

192S A M LOOO Anadolu w ı7 ~ 

S. Erzurum .ı6 bO MUmesatı A t.2 l:IU 

Zahire satışı 

Leon Blum hükUmetininı 
ne şekil alacağını anlattı 

btanbul tJcare& ve u.blre l>Oraıuund.a dUıı 
muamele sörea (kUo) maddell'l'ı 

Kt- P. Kf. P. 
Nev'i: ICıı az En Qoll 

Buğday (yunıuf&k) 6,20 6,30 
Buiday (Mrl) 5,25 6,30 
Arpa 3,32,S 
Çavdar 

(Ustyanı 1 ıncide) 
makta oJ,ınasma rağmen yeni hUkl'.i
metin bir "Halkçılar cephesi,, hüku
meti dlacağını söylemiştir. 
~bel hilknmetin programı, 

Halkçılar çephesinin programı olacak 
tır. Hatip, demi§tir ki: 

Bu programı tatbik edeceğimizi 
bütün memleket muvacehesinde ale
nen taahhUt ediyoruz. 

B. Blum, tam sosyalist formülün
'de'n farklı olacak olan hükfımet for
millünün yenliğinden bahsetmletir. 

"Yeni bir cemiyet vücuda getirmek 
ten ibaret olan vazifemizde hiç bir 
aeğişiklik yoktur, Fakat sosyalist par· 
tisinin idare etmek istediği halkçılar 
cephesi hUkllmctinin şimdiki vazifesi, 
tamamlyle başkadır. Bizim vazüemiz, 
her zaman ehemmiyetle i§arct etmek
te olduğumuz nisbetsiz1iğine rağmen 

dahilde §'imdiki içtimai r ejime hürmet 
etmek suretiyle faaliyette ve hareket
te bulanacağız. Mcscıa, bu cemiyette 
ameleye biraz intizam, refah, emniyet 
ve adalet t emin edip edemiycceğimiz 

meselesidir. Şimdiki cemiyet ile bi:r:im 

gelir. 
Böyle iken prenseıle garıonun 

ıevişmennı hor görmek neye? ••. 
Belki bir bakı§, göz alhnda ince 
bir kaç çizgi, neleJe uzun uzun 
ürperen duygulu bir boyun bu iki 
gönlü birbirine Jüğümlemiıtir •• 
Yokıa k11kamyor muyuz?.. Bü
tln ba yiihek reoezeliğimizin iç 
yihilnJe Jif wıcırtuı mı ıJar ? .. 

s. Gezgin 

istediğimiz cemiyet arasını telif edip 
edemiyeceğimizi göstereceğiz.,, 

Tiftik 
Mısn" san 

5 5,5 
104,2~ 

5,32 

B. Blum, bundan sonra vazifesir;in -------ıı----.-----ı 
bazı mtişküllerinden bahsetmiştir ki PIWU'teıi SALI 
bu da milli konseyin her zaman ehem- Takvim 2 Haziran 3 Haziran 
miyetine işaret etmi3 olduğu para sa- ı-=====-== 12R.Evvel l3R.Evvel 
basındaki paniktir. Konseyin bu pani- GUD doğufU tı 31 4 30 
ğin ehemmiyetine işaret etmi3 olduğu GUD bıı.tıfı 19,34 19,35 

bu panik o zamandanberi zayıf da olsa :~ ~ . l ~·~~ 1 ~ ~~ 
biraz eksilmi§tir. İhtimal gene serma- lklDdS oamaaı 16,1 ı 16,ll 
yelerin harice çıkmasına veya dahilde Akpm oamuı 19,34 : 9 .. ~5 
biriktirilmesine §ahit olacağız. Fakat Yataı na..muı 21.32 2 ı ,33 
para sahasındaki bu paniğin yerine l.maak 2.11 2.17 

Yılm geçen ıunıen 157 153 
son zamanlarda bir nevi içtimai panik Yllm kalan ıtınıert 213 212 
kaim olmu.,tur. 
KABTh"E İSTİF ASINI VERECEK 

Paris, 1 - Yeni Fransız meclisi bu
gün toplanmış, fakat kabine henüz te
şekkill etmediği için bu toplanma fili 
sayılmamıştır. 

Eski kabinenin yarın (bugUn) isti
fasını vereceği tahmin olunmaktadn·. 

KOM'UNiST PARTtSiNtN 
TOPLANTISI 

Paris, 1 (A.A.) - Komilnist part·
si parlame~to grupu, saylavlar kurulu
nun içtimaından sonra, toplanmış ve 
bazı kararlar almıştır. 

Komünist partisi parlamento grupu, 
halk cephesine mensup bütün partiler 
mümessillerinden mürekkep bir heyetin 
toplanmasını istemektedir. 

Komünist partisi. bu heyete bazı 

projeler teklif edecektir. Komünist par 
tisi parlamento grupu, ayni zamanda 
meclis baıkanlrğına halk cephesine 
mensup olmıyan bir saylavın seçilmesi 
ihtimalinin önüne geçmek ilzere lazım 
gelen tedbirlerin birlikte alınması icap 
ettiği fikrindedir. Grup, baıkan vekil• 

tiklerinden birine komünist saylav 
Ducloı'ı namzet göstermiıtir. 

Paris, 1 (A.A.) - Yeni Franız say. 
lav kurulu, bugün öğleden sonra ilk 
defa olarak toplanmıştır. 

Meclisin en yaşlı azası celseyi bir 
nutukla açmış ve bu nutkunda ezcüm. 
le demiştir ki: 

"Vazifem eski sayla,·Jarı hürmet. 
le yad etmek ,.e yeni sayla\'Jarı sami
mi surette selamlamaktır. Yegane te. 
mennim sulh temennim olat'aktır. 

Milletlerin refahı için lüzumlu olan 
belnelmilel sulh ile beraber dahilde 
Fransızlar arasında da sulh olmalı ~ 
dır. 

Başkan nutkunu bitirmeden evvel, 
tiribünlerde bulunan süfrajetler te • 
zahürlerde bulunmuşlar ve kadınlar 

için seçini' hakkı istiyen afişler atmış
lardır. Bu Tezahür karşısında meclis 
hademeleri mü daha leye mecbur ol • 
muşlardır. 

SayJa,·lar kurulu salı günü yeni. 
den toplanacaktır. 

Sadığın bu ifadesi yahudiyi şaşırttı 
ve nihayet borcunu itiraf etmeğe mec· 
bur kaldı. Hikim bu adamın beş yüz: 
dirhem gilmlişü verinceye kadar o ka
yaya bağlanmasını emretti. Bunun i:· 
zerine yahudi derhal paralan ödedi. 

O vakit köle Sadık ile kaya parça· 
sı Arabistanda büyük bir töhrct kazan 
dı. 

Onbirinci kısım 

ATEŞTE YANJJIA 

(Setok) artık kölesi Sadığı kendisi 
için en yakı:ı bir dost ve müıavir yaf• 
mıştı. (Babil) kralı gibi o da Sadıktan 
bir gün aynlamıyordu. (Setok) Babil 
kralı gibi evli değildL Sadık bundan 
dolayı memnun idi. Sadı'k arap ile bir 
likte bulundukça onda iyiliğe giden 
bir takım tabii meziyetler buluyordu. 
Bu adam tab•an doğru ve hüsnü selim 
sahibi idi. Ancak arap güne~e ve yıl
dızlara tapıyordu. Onun için bunlardan 
bahsedildikçe Sadık samimi dü~ilncelc
rini söylemiyordu. Nihayet bir gün Sa· 
dık ona dedi ki: 

- Sizin bu taptığınız §eylerin, gil
neş, ay, yıldızlann da diğer cisimler• 
den farkt yoktur. Bir ağaç, bir kaya ne 
ise bunlar da mahiyetçe ondan ibaret
tir. Onlardan fazla hürmete değer şey
ler değildir. 

Setok - fakat bunlar ezeli ve ebedı 
mevcudiyetlerdir ki bu atemde herkes 
onlardan bu suretle istifade eder. Gü· 
net ve yıldızlardır ki bu kainata hayat 
verirler. Arz üzerinde mevsimlerin 
husulüne sebep olurlar. Bundan başka 
onlar insanlardan çok uzaklardadır. Bu 
itibarla da onlan takdis etmekten in· 
san kendini alamaz. 

- Zannediyorum ki ıiz Kızıldeniz 
deki sulardan daha fazla istifadeler te
min ediyorsunuz: Bu sular sizin gem:• 
1er1nrzı Hindistana kadar gl5tUrUyöf. 

Neden dolayı bu ıular yıldız gibi 
ezeli ve ebedi olması:ı? Ve eğer siz 
kendinizden uzak olan şeylere ibadet 
ediyorsanız arz üzerinde en uzak bir 
yer olan (Gangaride) lere de ibadet 
etmelisiniz . 

- Hayır, yıldızlar çok parlak ve 
ziyalıdır. Ben onun için onlara ibadet 
ediyorum . ., 

Ak§am olunca Sadık Setok ile bir
likte yemek yiyecekleri çadır içerisi:ıe 
.bir çok mumlar yaktırdı. Efendisi ge
lince bu mumlar önüne diz çökerek 
onlara tapmıyor ve §Öyle diyordu: 

- Ey ezeli ve ebedi ziyalar, daima 
benim için lfıtufkir olunuz t., 

Bu sözlerden ıonra Sadık geldi, sof
raya oturdu. Setok'un yüzüne hiç bak" 
mıyordu. Setok hayretle: 

- Ne yapıyorsunuz, yahu, böyle?,. 

Dedi, Sadık cevap verdi: 

- Siz yıldızlara kartı ne yapıyor· 
sanız be:ı de mumlara karşı onu yapr 
yorum. Bu mumlara tapınıyorum. Ve 
onlan ve beni yaratanı tanımıyorum . ., 

O vakit Setok bu sözlerin ifade et
tiği derin manayı anlamıştı. Kölesinin 
zekbı onun ruhunu da adyınlatmııtı. 

O:ıdan sonra Setok etrafını ihata eden 
mahlfikata değil, onlan yaratan ebedi 
varlığa ibadet etti. 

İşte bu zamanlarda Arabistanda eski 
Sitlerden (Seythie) den kalma vah~i 

bir adet vardı. Bu !det bırahmanlar 

vasıtasile Hindistanı istila ettikten son• 
ra bütün şark memleketlerini tehdit e
diyordu. Ne vakit evli bir adam ölUrse 
ve onun karısı erenler zUmresi:ıe ka· 
tılmak isterse bu kadın kendisint ko
casının cesedi üzerinde diri diri yakar• 
dı. Bu diri diri yanma bUyUk bir ka
labalık önünde tören ile olurdu ki but 
na (dul hatılr) derlerdi. Her hangi bir 
asiretin içbde ne kadar çok kadın 

bövle diri diri vanmıs ise o aşiretin 
kaderi ve itibarı başkalarından yüksek 
Eaythrdı. 

Setok'un mensup olduğu aşiretten 

bir arap ölmüştü. Ondan dul kalan 
Almona isminde bir kadın çok sofu idi. 
Kocasının cesedi üzeri:ıde kendini yak
mak kararı ile gilnünU ve saatini kabi· 

leıi halkına ilan etti. Sadık b\ld 
insanlık için ne kadar zararlı ol 11 

Setok'a anlattı. Genç yaşta dul 
kadınların memlekete çocuk 1 
bilecek, yahut mevcut çocukları 
ye edip büyütecek bir kabiliyette 
lundukları halde ateıte yalcıJı:rıatıO' 
yummak doğru olamıyacağını . bt' 
Eğer mümkün olursa böyle bır 
Adetin bir kanu:ıla kökünden 
sı lazım geleceğini söyledi. 

Setok ona şu suretle cevap " 

- Bin yıldan fazla bir ı 
beri bizim aramızda bu kadın ~ 
adeti devam etmektedir. Bu 1" 
zun bir zamanla teessüs etınif . 
bir adeti kaldırmağa kimin cesareti 
bilir? Eski bir sui itiyattan .ziyade 
yada hlikmilnü icra edecek bir 
var mıdıt?,, 

Sadık tekrar söze baıladı: 

- Bu çirkin adet ne kadar 
olursa olsun akıldan ve Jfll11 

daha eski değildir. Aşiretin bU dd" 
ne söyleyiniz. Ben gidip bu ka 
la cağım . ., 

Sadık kadını buldu. Bu kadıSI' 
zelliğbden bahsetti. Böyle bir ti 

harikasmı ateşler içinde yaktnaJIJll 
kadar büyük bir zarar olduğuntl " 
tı. Sonra kadının cesaretini ve ti 
tini methetti. 

- Öyle görüyorum ki siz ıcoeJ 
çok seviyormuşsunuz?,, 

- Hayır, bifakis onu hiç ı 

dim. Benim ~ocam kaba, kısksııS° 
hammül edilmez bir adamdı. 

be:ı kat'i surette azmettim, keti,, 
teşte yakacağım. 

- Zahir ateşte diri diri 
büyük bir zevk olmalı, 

- Ah .. Bu insanı titreten bir 
Ne çareki buna tahammül etmek 
Çünkil ben muannit ve n~it bit 
sanını. Eger ben kendi kendlmf 1 
yacak olursam bütün kabile " a 
gimdiye kadar aldığım hüs..-ıü 
kaybederim.,, 

Sadık bu kadının başkaların' 
görünmek için kendini yakmak ~ 
ğini anlayınca ona hayatı sevdi 
surette bir çok sözler söyledi ve 
sinin ona kar91 iyilik hissile hare~ 
tiği kanaatini verdi. Dedi ki: 

- Eğer kendinizi başkaların• 
·· ·· k · · k k etuıd' gorunme ıçın ya ma zarur 

memiJ olsaydınız ne yapardınız? 

- Heyhat 1 Öyle zannediyo~ 
size benimle evlenmenizi rica ed 

adık Astrate'nin hatırasına 
olduğu için bu söze karıılık ver. 
Fakat derhal kalktı, aıirctin bil 
ni buldu. Onlara kadın ile arasıııdl 
çen konuşmaları anlattı ve onlar' 
kanun yapmalarını teklif etti. S1' 
nun mucibi:ıce kocasından dul 
bir kadının kendi kendini diri diri 
masına müsaade edilebilmek içiıl 

il' laka daha evvel genç bir erkek 
saat baıbaşa kalmaları lbı~ g~ 
ti. Bu kanun kabul ve tatbık e K 
gündenbcri Arabistanda artık il 
dul kadınm kendini diri diri 
görülmedi. 

Böyle asırlarca ATabiıtandı ~ 
gelmiı olan zalimane ve barbar Si] 
detin ortadan kalkması sadece ıl 
ğın himmeti sayesinde vukua ge Ilı' 
Bu suretle Sadık Arabistan içirı 1' 
bir hayır işlemiş oldu. 

Onikinci kısım 

AKŞAM YEMECI 

Setok akıl ve dirayetine baY1'" 
duğu Sadıktan artık aynlaıııal ;cf8. 
gelmiıti. (Bura) panayırına do 
zaman o:ıu da yanında gö~rd ~ 
panayıra dilnyanm her yerırıd 
büyük tliccarlar gelmişti. onull ~ 
bu seyahat Sadık için gUzel bit f 
oldu. Bu panayır bOtiln dllnY' fi 
araya toplanmış bir aile ma:ııart 
riyordu. ~) 

(Arkatıt 
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KonyaEreğlisinde esrar
lı bir kas~ soygunculuğu 

Parasız Doktor 
KURUN hekimleri mektupla soru

lanlara da cevap vereceklerdir 

30o alhn ve 3000 kiğıt lirayı çalanı 
kaymakam nasıl yakalamış? 

kon,. Erefllainde kasa ıoymak ıu-ı 
retile llllhirane bir hırsızlık vakaar ol• -..-. ' 

Reyecanıı safhalar cösteren hldise 
IU IUretJe cereyan etmiftir: 
Lanın taıunmıı tilccarlarmdan 

C...1nıyuıu Emin, Meninden (300) 
111tt lltm lira 'H ( 3000) liralık ta ev
l'lkı naktiye getirerek kasasına koy. 
-., ertesi sabahı binat mağazasrnr 
'Stılı ıaman son ıiıtem bilyük kasa
llJQ ırkaamdan evveli ilk kat dclfaınck •e lnıırı tabaka11 temizlendikten ıonra 
~ kaaanın demiri de delinmek ıuretile 
1'1lkanda miktan yazılı paraların atı• 
~~t görmuttür. Delik bir elin zor 

lirilebileceği geniıliktedir. 
kaaayı parçalıyan demir alet kaaa-

1111! kenannda bulunmuttur. Hırsız pa• 
l'l)t •ttnrken SO ter liralıktan 1000 
Urabır bir deate banknotla 19 altın li
l'l)'i kaaanm yanına diltünnUıtUr. 

kaaa hır11zı üzeri çinkolu mağaza• 
lbQ 6ıtUnden girmit çatt araamdan ta
~ delmek ıuretile lrumaıtarm lıtlf 
::ıfi bölmelerden aarkarak mağaza 

lirmiıtir. 

Yolcu, namuıktr bir tüccar ve ,, .. 
tandar oldufundan bahille balumala 
batlamıt. Uzeri taharri edilerek 1&Pka· 
sının altında beıer yUz lirapktan ibaJ"et 
3000 lira meydana çıkanlmıftlr. 

Kaymabm hınuı altmlann yerini 
aöylemefe de mecbur etmit Xardet
gediii istasyonunda kaprilntin ıltm· 

dan (281) altın lirayı meydana çıkar
mııtır. Failin yakalandığını ve trenle 
Ereğliye geleceğini duyan ( 4000) den 
fazla meraklı halk istasyona dölrillmtif, 
hırsız iıt11yona ıeldiği ıaman halkın 
heyecan ve tehevvürUnU teskin etmek 
çok güç olmuttur. 

Failin hüviyeti teapit edilmittir. Er· 
2urumd~ dofmuı. Ceyhan nUfue ldltll• 
tüne kayıtlı ve Dörtyol kuaemm Ye
§il mahallesinde ikamet etmekte oldu
ğu anlapbmıttr. Adı Bekir Demir OUl· 
ledir. • 
Hımz 312 tevclllltlil, kenclisinln bir 

hırsız değil bir nnat1rtr oldufunu e8y. 
liyerelr tefahtır etmektedir. 

Krefllde bir aydan futa kalarak bir 
çok yerleri tara11ut ettlll ft harnup 
çekirdeğinden teablh aatttiı anlıplmıt

Kapab zarfla münakasaya ko
nulan Tekirdağ için 12500 Ye 

Malkara için 7500 kilo toz ,eker 
yeniden bpah zarfla münakHa .. 
ya konulmıqtur .. Muhammen b• 
deli, muvakkat teminatı eakiıi 
ıibl olup tartnameai her ıün 
Tekirclal Aakerl Satınalma 
Komisyonunda 16rülehilir. lhaleai 
19 haziran 938 cuma ıünil aaat 
16 ve 17,30 da olup iıteklilerin o 
gün Komi11ona milracaatları 

(8) (3003) 
• • • 

Kor Nakliye taburunda mevcut 
bulunan köhne 454 kalem Harbi
ye ve otomobil ınal:aemeaiain iha· 
leai 13 haziran 936 cumartesi ıil· 
nu .. at 10 da yapılacaktır. Mal
zemenin liıteıini görmek için Kor 
Satınalnıa Komiıyonuna malze
meyi ıönnek ittiyenler iıe nakli· 
1• taburuncli her ıün Ye ihaleye 
ittirak edeceklerin belli gün Ye 

ıaatte Çorlu Kor Sabnalma Ko
miıyonuna müracaat etmeleri. 

(5) (3004) 

• • • 
Kırklarelinde 250 ton ıılır eti 

ve 20 toa •bun aatın almac~. 
Pazarlık aünü 26 - 6 -- 936 ta
rihindedir. Sıiır eti ıaat 14 de 
ve ıabun ıaat 16 da pazarlıiı 1•· 

KURIJM okuyucaalanna 1enJ bir 
hizmette bulunuyorı Param mua 
yene .. 

KURUN hekimleri htanbul ve u .. 
küdar ve Kadıköy taraflarında balta
da birer p KURU)I okuyucularma 
paruıa muayene etmeye bam-dırlar. 
Bundaıı iltifllde etmek için •dece 
KURUN olmJUCUSU olmak " Qet

.ullJmb kuponlan kalp lllrlktlr
lllek lıı:tficUr. Yedi kupon bir defa ... 
ayenc için yetecektir. 

MUAYENE YERLERi 
lltanbul için muayene yeri Kuua 

ldarebanlllclir .Okuyueutanmu, Anb 
ra caddesinde Kurun idarehanesi ya
nında ,_VAKJT'1 kütilphaaestne mü
racaatla biriktirdikleri kuponlardan 
1edisiıd g81terdl1deri ıakdlnle keno 
dilerine bir veatka verilecek ve bu ve. 
ıibyı alanlar pazartesi gtlnleri aı
leden 10nn saat 14 den ylrmlye ka
dar kütüphanenin UıtUQde KURUN 
idarehanesinde doktorumma kendi · 
lerinl mua,._ ettlreb0ece1r1tr'dlr. 

DICER YERLER 
• Uıküdar i&ia muaycııe yeri Uı • 

ldldarda Alımediytde OCDaH yamn • 
daJd 20 numaralı evdir. 9ıfaycnc ıU· 
ntı ve .. tl cumarteal &llnled ISile· 
dm aonra l4 d• ylrmiyo kadardır. 

ıea mUtthuaıu Bay Ali llülr filnı 
almak huausunda ~ hastaya azami 
tenzillt yapaealr ve her türlü kola1~ 
lıö ıa.terecelrdr. 

RADtOLOJIK VE OPERA TIK 
MUAYENELER 

Doktorlanmıa ıarafmdan mua,. 
)'tD cOnlerd• ppdan muayenelerdıf 
bul radyolojils ,.. opaadlt mu 
yenelere ihdpç lluıt o1dup ıö•ül
mut ve bu .... uaqlar ... 
Şlflideld Şifa Yurdua9 •t 

ya KadıkaJtinde 'Moda caddesiadt 
RlSntken apartma.'UUDda RlSntken ır.L 
tehuaı11 S.yan S.üt g .. ma 'DJ9 

yenehaneeine mGıacaat -.c1ecck:ter~ • 
UJDI kmillt TC tcahillt .c&krllmcıj 
lwv~; aıaeak 'bunun. L 
Çin 15nce idar+ n iN yedi lrupclll 

cetlrmek ve .... ıervfsimbden 
bu mileucaelcrc hitaben bir :taüere 
almak llmndır. 

Doktor.._. hıly~ tanıt • 
yonuna da tıôac:aklvl .. Dl Belso • 
lakJupda, btalı lsailalddanndan 
şikayetleri o1aalarm et. temin edl • 
len aılltehptmılar teraftrHlan. aathlr 
aerTlllmlain YWecefi vesika muka
blHnde IDllAJYen cUnlerde parasıa 
muayeneleri de brarlaştınlmııttr. 

MEKTUPLA DA SORABiLiR
SiNiZ 

Çatıdan girmek, tavam delmek, ka-
8')1 Ylrmak tekillerine cöre hınazbk 
:, kadar mahirane btr tekilde yapılmıt

kl ilk haJaı htr1mn çok atik ayni :--da demircilik ve teıvtye qlmn
lhıiYetltmiı uıta bir adam olduğu hiı

pdacaktll'. (4) (3005) 
tır. Konyada da teapih uttJiuu aöyli• ------------

• ~muayene yed 110-
blrdarda 30 numaralı dokt.>r t.eon•ua 
mdir. Muayene günü çarşamba. .. Gerek btanbulda ıerek diler 

1911irkriadzdt blllunu CURUN ~ 
laa,ar.alan, ,_dl kupon göndererek. 
ati* ubWerl berinde lıtediklerı. 
el mütupla ele eorabiliıler. Yalnıa 
IOl'ldlCak ..,terin açık obnaaı. haa 
tük anJatıbru dayulan ft görillen 
lrum ~'bir tekilcle mılatthnua 
fimdi7e kadar cördUfiJ tedavi te 
killerinin de tzah edilmesi Jlnmdır. 
KURUN he1dmt bu sorgulara KU • 
RUN garetmnde buıuıl bir ıiltun • 
da cevap verecekt:lr. 

••rmittir. 
h Civar kaza ve nahiyelere telgrafla 
.•her •tribaekle beraber kasaba dahf. 

liftde de harekete geçilmit ise de ge
ç~;.~ CÜ."\ nrfmda 11" bir ize nıt 
ıe""IJIQ 

tlftittfr. 
lin ?iihı t .Ereğlfnln Bulgurluk kc• 

:.<lf den yeti tilpheli bir adamm seç-
b haber almmıı. ilçebay Kemal Oür

•cl d~rhal o civan taraasut altına al
lllıttır. Bir taraftan da Bor kanıma 
~bille takipçi ıöndermit; bir 
ı.bani memuru istenmesi dileğ=· 
ile lcartt da taharri memuru be
~. diyerek trenle Ulukttlaya giderek 
-..ıh.ta hatlamış, ayni trene Ulukıtla 
lat..yonunda:ı binenlere trendeki yol
CQları göz hapsine alarak köyden h2• 
ı. •erilen 8fkll U.zerinden kıyafetini 
~en tebdil etmit ve koluna pardc• 
1 Unu alarak trenin penceresinden 
~ nıUsterihane ıeyretmekte olan 

Yolcuyu bflyük bir isabet ve mu
~etle yakahyarak L-ıdirmiıtir. 

yenler vardır. Ereilide yekdiierlnl ta· 
kip eden ve çarp ea.-ıafınr yela •e beye. 
cana sevkeden, ardı araıı kesllmlyen 
vak'alardan ıonra bu lunızm tutulma· 
ıı halkı çok sevlnt!lrmlftlr. 

Feci bir traktör luızaaı 
Aadanada esJD aa7lavlanmısdan 

Kadri Ramazamn Jrilçilk otlu Hayati 
fed bir trakt8r lruauna kurban git-
mittir. 

Ha}'atl babaslle tarlada çıtıımakta 

olan traktöril ıörmek üzere çlftliii 
terkederek trakt8rlln bulundufu yere 
celmiflerdir. 

Hayati bir arabk trakttirtı bizzat 
ke:ıdist idare etmek iatemif ve babaıı
nın oradan aynl~atndan iıtifade ede
rek makineyi çiftllfe doğru götUrme
ğe ba1Jamı1. Yolda anzalt bir yere te
sadUf eden traktör birdenbire tahla· 
narak arkaya doğru olduğu gibi dev
rilmi1 ve zavalh yavru makine De kc· 
tenler arasında kalarak parçalumıı. 
derhal ölmUıtnr. 

Bu sırada maldniıt muavini faciaya 
mani olmak için 1rofmakta Ore:ı o t!a 
devrilmİ§ makinenin altmda kalmıt. 
ağır ıurette yaralanm11ttr. 

Avusturyadaki yeni 
kabinenin vaziyeti nedir 

Silah sanayiinin devletleş-
tirilmesi isteniyor · 

önderinin yam bapnda, lsanıl 40 ~i
den ibaret olmak bere bir "önder 
konseyi • FWırerrat,, Wlunacaktlr. 
Bu komeye mmtaka teflerlnden, ge-

BaH taa/tyede latanbul Otomobil ati 14 • 20 arasıdır. 
TWlc AtlOtlım ttrketı Taa/iye menMır- • Beyoğlunda muayene )'er( Par • 
1 .. .;;;..tldu: 
~ makkapıda tramvay duratmde US 

Hali tasfiyede lstubul otomobil numaralı Haaanbey apartımıamda 2 
TUrk Anonim tirketi hillledaran he- inci katta roııtıea aıUteha._ Aı.t 
yeti umuıniyeainl.n ~tarihin llAHUlin muayen.....,esidir. Ba • 
de &keli mukarrer lçtlnw hiuedara- rade muayene ıuna paw. uad M-18 
Dlll hazır bulunmamumdan &ırtecm. ~-anatUA". 
mediii cihetle ifbu içtimam .26-e-986 • Kumıpqada Postahane kal'fl -
tarihine mtlııadif cuma gtlııll aut 11 anda Trakya apartmwunda doktor 
de akdi~ ol4.11bn<4ıı htra· Kiriınl muayenebanetfdir. Muayene 
ranın mezkUr gUn ·•.aut.ta ıirketin c"'1U puartfti. mqayenı uaıl 14.e20 
'raflUMt ~arf,;et meydanindi ara11cbr. KUPONLAR 
Merkea garajı ittisalinde kllıı merke- Yubnda lpret edilen yerlere ya- ltaponlann nepl teft.'D ed~ce• • 
zinde hazır bulunmalan ve içtima ta- zıh aaatlerde KURUNun 1edl b • tir. Kupon blriktlnaek ~ tarih .,. 
rihfnden llakaJ bir hatta evvel hisse- ponu ile mUracaat edecek okurlanmg ruma ria)'et etmeye 11ranrt 1oktur 
lerini bankaya veya tasfiye memurlu- KURUN doktortan tarafmdan para· Yedi kupon clttmen ilet okuyucu 
funa tevdi etmeleri llln olunur. • sız muavene edl1eee1derdir. bir kert muayene edilmek bakktnı 

Ruzname! müzakerat: RöNTGEN iŞLERi kuanm11 demektir. 
1 - Tasfiye memuru ve murakip Yedi kupon karfıbiında KURUN 1 DIKKA T - Kuponlaraaa ber 

ile 1935 aeneei tasfiye muamelAtmm sathk ıemıln4en ılmac:ll bir kart- ıtııı birinci uyfıauzda. pzetembfn 
"'tetkik ve kabulü. ta mUraeaat edilditf takdird" reınt· bathfr yanmdaclrr. 

2 - T.-fiye mll4detblin temdidi l!ı:::::=ı•ı•••ı1111111ın••n••••--... -------------. 
ve yeıpiden tasfiye ınemura ve mura-

klp ::'!"aaffyetle ı.tClllW otomobil Riyaziye- Fizik-Lisanolgunluk dersle 
Türk At10tılm firketi tu/iye Tür~e, Framııca. lqiliz.ce, Almanca, Ruaça, lta17aaca her 

memu"' türlü tercümeler. Gramer, tabr ir, ticaret Ye mulauebe d.nleri. 
_______ <v_._N_o_. _1_6394_ 1_ Fiillerin turifatı Ye tatbibtile etuh konUflUlar. KuTYetinize 

Bulunmaz fırsat 
Gayet ucuz acele 

satılık ev 
Kocamutafapata Slllvri kapı cad

cı.inde IS1 numaralı Uç buçuk odalı 
lld heli bir mutbah, miktari kifi bah

ıöre 16 bü,.uk tablo üaerinde ı onauz milki.lemeler. 5 li .. pla ih
tiyacınız olan derslerden her m ektebbı imtihanlarına da hazır· 
lıyoruz. 1914 tenberi muvaffak iyetle tamDan (Çemkıfiı"I hr· 
ıa.ınJalıi Yabancı fiiller oe Riya ziye K.u ve Erlıelı Olmlu) ecn~bi 
mekteplerini aratmaz. Birkaç de rste ımıfta kalmak korkua -
ltırakaıaı. Denler padiz, akt am, ıec• de verilir. Bilenler, 
bilmiyenler her aamau kaydolu ııur. DiNktörl 

Ziya ç-.-,,. 
çeyi havi ahşap hane gayet ucu fi- ---------------------~----
yatla aoale •blacaktlr. Taliplerin bi
tlell ba11e19 mtlracaatlan.. G&ilpıek 
latiyenlerin de Kadüöy Kurbalalldere 
Şair Sururl tokalı 8 numarada Bay 
Rua 'yI bulmalarL 

~~ yeni Schuaclınig ka
ı. .. L.-.:"' merkezfleıtirme pliıımı ta
~ ettirmek itin çıkardığı bir 
ltliı kanunlar vardır ki, btınlar b\l
bir Avuaturya gazetelerinde büyük 

Yer almaktadır. nel sekreterden, konsey Aza mUmeMil· ------------
Hakikı Taşdelen Suyu 

Büyük damacanalarda çift, küçük damacanalarla ıaloa tit-1 
~ kanunların tetkikinden anl&§ıl
hrii..~ C6re, Schuecluıigg hilkfuneti, 
~ icral kuvvete ehemmiyet ver 
~l.eCUr. Nitekim alman tedbirlerden 
~ ltlılraurlar ve zabitler kitlesile ka
~ l.raauıda ıntlsait bir hava yarat
~ iatuıdat etmektedir. Bir müddet 
~ "-ırut makudile Detn>lunan 
~ ._ terfl tahdidi kanunlan kal
~ -'*il Ye 1ıtlk6met, temınua bqm
..... ~ memur w abitler ara
~,_. Unvan ve terfi kararlan ve
~ 'bUclirmltttr. Bundan bqka 
h ::,., .... evvelce tuavwr olundu
"-.a -..ıaMan kemnlyecektlr. bit.-:::- cepheli de daha esallı 
.. •Y&blacaktır. 

be ...:t"lg, "Frontltllırer • cep
~ almqbr. Cephe 

lerinden ın\lte§ekldl bir grup daha na,. 
ve olunacaktır ki. buradaki klmııtler, 
ancak Schuschnigg tarafmdan ~ 
bileceklerdir. Şansöliye, Ş~yı devleti 
gölgede bırakan bu önder komeyl la· 

yesinde şayanı itimat bir eıı.rtyet 
temin etmek niyetindedir. Bundan 
b&§ka kurulacak olan cephe m1lisi, 
ancak gönWIWerden mtlteşekkil bulu
nacak ve icap ett1ll takdlrde icrat kuv 
vete yardım edecektir. 

Baklnlar kurulunun bu faaliyeti 
mtınuebetlle neerolunan resmt teb
Ujde, Starhem1'eJ1 ile ellUleD mevrut 
olan it birlftlnln ileride de devam et
meli temenni olunuyor ld, bu da, pren 
ıin yeni cllrektltlerf ...ı1ee kabul et
mesi lbmı geldltlnln nuikf.ne Mr 
eeldlde hatırlatıımuıchr. 

"Nealpıeltll VeltMattn swtlll IO 

tarihli nllahumda, iaml vertımlyen 
bir lktiadfyatçı tarafmdan yudan 
bir makale ııetrederek harp aanayilnin 
devletleetlrllmeli davaauu mUdaf aa e
diyor. Muharrire göre devlet mUdafa
UJ gibi çok mWılm olan bir meeele
nln, münferit ldmleler elinde bir ka
zan9 vasrtul tefkll etmlll, p.yam te
essüftür. lCluen harp eanayU, bir !n
hisar 19kllnde oldulu için, kuancı 'da 

üzeri•e tek kurtun mühür olanlarcbr. 
Bu mühilrleria bir tarafında (Evkaf) diler tarafında {T&fd

damıuı vardır. 

Bu kurtuıı mühürler T qdelen kaynaiıpda damac•u •• tiıel 
Evkaf ameleıi ı.rafından dolduna ldukda memurumUSCJl Allabal 
maktadır. 

Sayın halkın bu lrurıun mühü rlere d~ etmeleri ve tiıeı. 
bop.lbnca lmrıunlan da imha eylemeleri tavıiye olaour. (2983) 

bir inhisar tuancıdır, yani hemen --------------------------....... 
hiç bir riskoyu ihtiva etmea. Nlba- BiR TA vztH Baarklly BulA BclW.ı""':.I. 
yet silah imal edenlerin bqbca full- 29 Maym 836 tarihli ve 86021M2 Yeşütöyde Halkab cadd 
yetlerinden biri de devletin ctıı poltti- numaralı nüıhamımn altme.ı •YI1•· numaralı hanenin müzayedeaine 
ka üzerinde tesir icra etmektir. Bu aıe- smda 3-4: sutUnunda derceyledlğiıniz Kurun gazetesinin 18 Niaaıı 936 
beple harp AD&yllnln phat ellerde Beyoğlu iıçUııcÜ noterliğinden verilmiş ve 6591 numa.rall iliııda Udnci .n;m.: 
bulunmuı. devlet Mamlannm - iş- olan azilname (Doktor Hakkı oğlu ması 8 haıiraıı 936 yazılacak iken 
ter bünnmdan aldıktan kararlarda Galip imzumı tapmakta uJduğu hal- temmuz 936 yazıldığından tashih oı 
bu 1&n&ylfn JrUanQ 1unmm rol OJD&· de 11ehven unubılmaJrla ke)'fiyet tav- nur. 
lllUDll mualp '01abllir. zih oluaur. {V. No. 16391) 



'ABONE ŞARTLARI YAZI VE YONETIM YERi: 
Yıllık 6 aylık a aylık Aylık tataııbul. Ankara Caddeal, (\IA&n yurdu) 

Memleket1mlzde 

Posta kutusu No. f8 

7~0 f20 ~ 110 
YabaDcır yerlere l!t!O 7~ fOO ıııo 

Posta btrUğine l 180 9~ 180 
gfrmlyen yerleref ~ 

TQrktyentn ber posta merkeı:tnde KURUN'a abone yazılır. 

jldare: 
}Yazı işleri: 21418 

Telgraf adreal: KURUN btaJlbul 

,l'elefon 
24370 

ıı11111111ıııııııuıııııııııuurııııı111111 ııııııı1111111ıııı1111111ıııııı 111111ııırıı111111ııııı11111111ıın111111111ıı111111111ııı 111111111ıııı 111111111111 1111111 ııırıı1111 ıııııııı11111ıııııııuııııııııııııııııııtrıııııııııtııııuuııııııııııııııımnunııııııııuuıırııırın111rı""":ı•""'',.""'':mıı11"""1llııııııınnı111111ııı11111111ıı111ııııııııı111ıı1111rıııııı1nıııı•ıııı1111ıırııııı11ıııııııııı111111ıı 11ııı111ıııt" 111" ..... 

Ademi iktidar 
VE 

Bel gevşek llğl ne 
Karşı ' 

• 

~-...... ~ 

Saoah dokuzdan akşam 
~at beşe kadar mat, saf 
ve sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pudralanmıya ha- . 

cet yok tşte; havalandınl. 
mrş yeq.i Tokalon pudt'ası
nın garanti muhassenatı 

bunlardır. Bu cazip hava
landırma usulü, Parisli bir 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde havaşı top 
landırılmış yegane hafif 
pudradrr. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on 
defa r.aha saf ve daha ha
fiftir. Bu usul, Tokalon 
pudrasının istihzarında 
kullanılmaktadır. İşte bu
nun içindir ki, Tokalon 
pudrası, daha muntazam 
ve- daha mükemmel bir 
tarzda yapışır cildi hemen 
hemen görünmez bir güzel 

iHT iYARLf~I 
YOK EDER 

lik tabakası ile kaplar ve 
yüze tabii bir güzellik ve
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir makiyaj şeklini 
vermeden kalın adi pud
ralardan tamamen başka 
bir tesir yapar. Bu yeni · 

' Tokalon pudrası yüze yn. 
pışık kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik pudra,, tabir 
derler. Artık ne_parlak bu
run, ne yağlr cilt görünmi-' 
yecek, belki rüzgar, yaj 
murun ve terlemnin icrayı 
tesir edemiyeceği mat, saf 
ve sevimli bir ten görüne
cektir. 

• 

Denizli viJayeti daimi encümeninden: 
Deaizlide Uçancıba!ı mahallesinde Hususi İdareye ait (Pandu

zoplua fabrikası demekle meşhur) fabrika ve imalathane binası, 
imalithanede bulunan ve nevileri ve ne itte kullanıldığı kaimeye 
bağlı eetvelde yazılı olan makinıa ve aletile birlikte 4158 metre mu• 
rabbaı yeri muhtevi binanın mülki yeti satılmak üzere kapalı zarf uıu 
lü ile ve tartnameıi dairesinde 28 gün müddetle arttırmaya konut· 
muttur. 

1 - Muhammen kıymeti (150 00) lira ve muvakkat teminat ak• 
çası (1125) liradır. 

2 - ihale 17 / Haziran/ 936 çartamba günü saat 15 de Deniz
li Vilayeti Daimi Eno:ümeninde yapılacaktır. 

3 - Şartname bedelsiz olarak Denizli Encümen kaleminden 
tedarik edilir. istekliler teklif mektuplarını ve 1125 liralık muvakkat 
teminatlannı 2490 ıeyılı kanunun 32 inci maddesindeki sa~ahat da·. 
resinde ayni günde ve muayyen sa attan bir saat evvele kadar mak· 
buz mukabilinde Denizli il baylığı na teslim etmİ§ bulunacaklardır. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ikir:d maddede yazılı 

aaata kadar gelmiı olması ve dıt zarfların mühür mumile iyice kı:· 
patılmıt bulunması lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

5 - ihale 2490 sayılı arttırm2\, eksiltme ve ihaleler hakkında· 
iri kanuna göredir. 

6 - Şartname örneği Denizli Encümen Kalemindedir. 
7 - ihale bedeli üç taks=tte ·h·. Yıl iç;nı:1e ödenecektir. 
8 - ilin, ücretile pul ve aaire masrafları alana aittir. 

(1372) (2908) 

lstanbul levazım amirliği 
Satınalma Komisyonu ilanları 

idareleri lstar.bul Levazım A
mirliğine bağlı müesseseler için 
alınac~k 78 bin k:Io yoğurda talip 
çıkmadığından pazarlığı 4 hazi· 
ran 936 perıembe günü saat 15 
de Tophanede Sztınalma Komu· 
yonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli beher kilosu 15 kuruıtur. 
ilk teminatı 877 lira 50 kuruıtur. 
Şartnamesi Komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin kanuni vesikala
rile beraber belli ıaatte komisyon· 
na gelmeleri. (1) (3002) 

ZAYi 
Tahtı işgalimde bulunan arazinin 

iman hakkındaki muameleli istidamı 
Bay Halit ile vekilime gönderirken 
Sultanahmet Sirkeci arasında zayi 
etmiştir. Bulup getirenlerin memnun 
oOileecığini -ilan .o.rı.ı. 

Mecidiyeköy gazinocu 
Basri 

(V. No. 16392) 

Sahibi: ASIM US - VAKIT Matbaası 
Neşriyat Direktörü: Refik A. Scvengil 

-------- R. PEKER'in _______ .. 

İnkılap Dersleri 
R. Peker'in Ankara ve İstanbul Üniversitelerirde verdiği in· 

kilip derslerinde tutulan talebe notları, gözden geçirildikten 
sonra, ULUS Basımevince kitap halinde basılmııtır. 

124 sayıfa tutan eser, yalnız baskı masrafının karşılığı ola· 
rak her yerde ON KURUŞA satılmaktadır. 

Bir senelik 
muhammen 

Büyük~dada yeni yapılan plaj ve g:ızino (teslim 
tarihinden teırinievvel 936 sonuna kadar). 
Yeni halde 53 numaralı ardiyesiz yazıhane. (iki 
sene). 
Y enibahçede Mimar Sinan mahall esinde ve cad. 
desinde 57 /61 numaralı bostan (teslim tarihin· 
den 937 mayısı sonuna kadar). 
Eyüp Gümüt suyu mahallesinde 1 70 metre mu
rabbaı arsa. 
Büyükadada Çankaya caddesinde eski belediy6 
dairesi mütlemilitından iki kat 4 odalı sarnıçlı 

taraçalı ev (teslim tarihinden itibaren 937 mayı-

kirası 

1200 

240 

50 

12 

sı ıonuna kadar). 120 

90,oO 

36.oO 

3,1' 

9.oO 
Yukarda semti senelik muhammen kiraları ve muvakkat teminat• 

ları yazılı olan mahaller ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık arttıt" 
maya konulmuıtur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülür• 
istekli olanlar hizalarında gösteril en muvakkat teminat makbuz vey• 
mektubile beraber 16 haziran 936 salı günü saat 15 de daimi enc&r 
mende bulunmalıdır. (8.) (3014) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye _kadar binlerce kişiyi zenginetmişt"r 

2. ci keşide 77 Haziran 936 dadır; 
Büyük ikramiye 30.000 Liradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.0CO Hra'ık iloamiyeferl" 
(20.COO) liralık bir mükafat vardJr. 

o 

KUM-BARA BIRE', 
1000 

-- ... .... -.. 
__ , /"·· .. 


