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Bu kupondan yedialnl bl6 
tiren okuyucumm KURUN dok 
toruna kendini parua muaye -

ne ettirebfllr, 
(Ta/ailit 7 'tlCi aaysftida) ...... ________ ...... , _____ _ 

Büyük önder bugün Istanbulu şereflendiriyor 
• 

Sosqalistler seçim neti-\ 
• • 

cesını kutlulaqorlar 
Devlet 

lltl.Jlta. hücumlarına karşı 
korunma işlerini 

elıne alıyor 
I.? URUN, bir seneye yakın bir za. a mandanberi, hava hücumlanna 

karşı büyük ıehirlerin korun -
lna1ı etrafındaki yazılarile bu mühim 
~eı31t hakkında umumun dikkatini cel
,... çabıtı. Asırlardanberi sağlam kalan 
oızr.n 1 sarnıçlarından, .. umumi sığınak" 
olarak · t•f d ıs ı a e olunması fikrini de yine 
(l<URUN) teklif etmişti. 
d' Memleketin muhtelif yerlerinde bel'• 
~~eler tarafmdnn, geceleyin "ışık sÖ'"-

durrne t "'b 1 • 1 •· ecru e erınden sonra hava hü-cu , ' 
le rn:.anna kar~ı karada alınacak passifı 

orunrna tedbirlerinin devletcl', b"1 

~:~leket müdafaa işi olar~k. ele alır• 
uırrıu gö .. l 
d 1 uyoruz. Art·k. bundan sonra.

1 
h

evlP.tin esas vazifeleri arasına giren, 
av, h"" de . \!cumlarına karşı korunma işir· 

n te, ic:ı., eden bütün tedbirlerin al•-
ı:ı:aihrıa hi d ·· h d"I • J.f Ç e şup c e ı mesın. 

han ~va hucumlanna kar§ı korunma İ§İ 
~ fl Vekalete verılmelidır? Bu cihet, 
lesi~~t, ihtisas ve kolaylık meıe -
y.apıJ • Bir Çok memleketlerde, karadan 
rat,.:;k al.tif müdafaa (top ve mit -

k rlc} e ır · ·te paslTf 
oru'ltııa . . ( k w • y ışı mas e, aıgmaklar, sıhbı 

h a:d•ııı te§kilat, halkın tenviri ve saire) 
~va kuvvet!erı nezaretlerine (vekAJe • 
hi e). 'ltrılmiştir. Bununla beraber, mc:. 
. Yeti itib;ı! .!C, bu iki vazifenin biribi -

:lılden ıı:y:ılm:m mümkün ve belki de 
'YclcJıdır. Milli Hüdafaanın mühim bir 
~eti olan sıhhiye hizmetinin Türkiye 
O llnlttrı;r•tindeki mevkii pek büyüktür. 
biı lrtu n1ı impaı at'>rluğunda yeri ve ismi 

111 
e C\lnuyan sıhhiye Velc:aletimiz, tama. 

en fntn•·ı,, 1 • • "d" 
Sıt "VC cumurıyetın esen ır. 

ha ntı, 01'::-ı:;· trahom gibi pek mtihim 
lb'~talıkhr•a muvaffakiyetli bir surette 
t\i:~1ele eden Sıhhiye vekiletimiz bi"· 
tİzli ~ •1erinde son derece ciddiyet ve t:
d gıle tanınmııtır. Göçmen iılerinde 
...: rnu.,arraıt olmuştur. Kızılay kurumu 
riı:att-.ıe Ankaradaki gaz maskesi fab -
lbek ~ •hhiyenin kontrolü altında dt . 
feıı ~ .r. S•hhiye Vekil etimiz. sıhhi ve 

nı ._'·ila"tı .. k ı· . . ·~r • nın mu e:nmc ıyetı ve ı ... 

--- > 

Leon Blüm 
diyor ki: 

''Bizim ıçin barış 
yo/u Cenevreden 

geçer,, 

PaNt l& 'A:A;) - Soayaliat 1'&1"
tisi dt1n aklfahı, seçim muvaffakiyeti
nı kutlamak için, bilyük bir toplantı 
yapmıthr. 

B. Leon Blum ile partı genel sek
reteri B. For ')z almışlardır. 

B. For, refahı mahvedecek ve is
tihlaki azaltacak olan Deflasyon siya
sasına itiraz etmiş ,.e sosyalist tezinin 
istihlaki çoğaltmak ve ulusun eerveti
ni inkişaf etf rmek olduğunu bildir
miştir. 

B. For bundan sonra gelecek hiiki'ı 
met adına söz söylemediğini tasrih 
etmekle beraber, işsizliği azaltmak 

(Sonu: Sa 

······•········•····························•··············· 
}erinde her şeyden evvel disipline ria • 
yeti sayesinde, Kamutay tarafından 

kendisine ve ilecek yeni, hava hücum -
larına kartı koruma vazifesini de hak
kile yapacaktır. 

B. O. 

Kazanç 
• • 

vergıtıının 

tadili 

Atatürk 
şehrimizde 

Boğazlar etrafındaki talebimiz .. - - ~ -- - -
17 Bazlraada lloat· 
rlda görlşllecell 

Ankara, 16 (Telefonla) - Büyük 
önder Kamll Atatürk bu aqam aa. 
at sekizde İatanbulu ıereflendirmek 
üzere Ankaradan aynldılar. tstas -
yonda Batbakan, Bakanlar, saylav -
lar tarafından uğurlandılar. 

Atatürk 
'

Balkan defJletlerile Rusya, lngiltere,Ja
l'onga, Bulgaristan müsbet cevap verdiler 

Yeni Fran&ız ve lngiliz 
se/irlerini kabul etti 

Ankara, 16 (A.A.) - Reiıicumuı 

\tatürk bugün saat 16 da tngiltert 
..ıüyük elçisi Sir Pcrsy Lorrain "i kc:· 
bul etmiıtir. Büyük elçi aa majest~ 
.;ckizinci Edward'ın tahta çıkması 

dolayısile yeni itimatnamesini C-u -
.nurreisine takdim etmiıtir. 

Fransa hükumeti tarafından An -
.tara büyük elçiliğine tayin edilmi~ 
olan ekselans Ponsot da Cumurrei · 
<;İne itimatnamesini mutat merasim -
le takdim eylemi§tir. 

Her iki merasim esnasında da J:I;-. 

riciye Vekaleti vekili Şükrü Saraç 
oğlu hazır bulunmuştur. 

Ankarada tayyare 
ihtifali 

Tayyare şehitleri ihtifali Ankara
da büyük törenle kutlulanmıştır. Res
mimiz merasim esnasında ahnmqtır. 

K 
A 
D 
E 
R 

Meşhur Vo!ter'in 
"KADER" adındaki 
romanını çarşamba 

gününden itibaren 
tefrika etmiye başlı
yacağız. 

Esasen çok değerli 
olan bu eser eski 
lran şairi ve filo.cıofu 
Şirazlı Sadi'nin dl. 
linden yazılmış olma. 
sı itibarile Şark 01-
keleri ve mmetlerl 
için ayrı bir kıymeti 
haizdir. 

Dll'mlze çevtren: 

Cenevre, 16 (A.A.) - Hususi mu
habirimizden: 

Boğazlar konferansının Z1 hazL 
randa yani, 16 haziranda toplanacak 
konsey içtimaından sonra, Montrö'de 
toplanması için tarafımızdan yapılan 
teklife, bu hususta bizimle zaten mu. 
tabık olan Balkan antantı devletle
rinden başka allkadar de,·letlerden 

Sovyetler, lngiltere, Japonya BuL 

garistan da müsbet ce\·ap vermişler. 
dir. 1 

Dıı Bakanımız Cenevreye gt"lme. 

den evvel Paristeki konuşmalarında 
konferansın taplanması hususun ... 

mutabik olan Fransa hüktlmetinin de 

hugtinlerde mü.sbet cevabı bekleniyor, 

.. Cephe yarddl ı,. 
''Hitler kırdaki evine çekilmiş, 
düşünüyor, bir şey söylemiyor,, 

l'/ntranaigaı,t gazetesi aiyui muhar
riri Gallaa, yukardaki başlık altında 

bir makale yazwştır. Bu makalede son 
Cenevre lıadiıelerinden ıonra lngilte. 
re il~ ltalga aruında huıl olan du
rum §U suretle izah edUmektedir: 

"Cenevre hadL'tflerinden sızan ne. 
tice Jngilterenin ltalyaya karşı düş. 
man olduğudur. Manş denizinin öte 
tarafında bulunan komşularımızın 

kuvvetli bir ordusu olsaydı, ltalyaya 
harp ilin edecekleri muhakkaktt On. 
tarı yalnız askeri iktidarsızlık menet-

mektedir. Bu hal pek ~abuk siline. 
miyecek olan bir acze sebep oluyor., 
Uzun zamanlardanberi ilk defa in. 
gilt-.?re nüfuzu tanınmamıştır. ve ln
gilizler kaybolan bu nüfuzlarını kuY • 

(Sonu Sa. 2 Sil. 1) 

Tılıa ID m lblm 
maçı bagla 

Yılın en mü
him maçı Fener
bahçe - Beşiktaş 

arasında bugün 
oynanacaktır. Be
şiktaş maçı kaza
nırsa Fenerb.ıhçe 

ile puvam ayni 
miktara çıkacak ve 

bu suretle şam

piyonluk için bir 
üçüncü maç yap
mak zarureti baş 
gösterecektir. Bu
radaki fotoğrafta 
iki takımın kap
tanlarını birinci 
devre maçında 

görUyorBunuz. ~a~ 
hakkında yazımı

zı dördüncü sa
yıfada okuyunuz. 

(Yaz1SJ 4 iincii 
11&yıfanmda). 
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Sosyalistler seçimi 
kutlulayorlar 

(Üstyanı 1 incide) 
için ahnmam 18.zım gelen tedbirleri 
saymışbr. 

Bu tedbirler, üretler bakı kalmak 
izin gilnleri tediye edilmek üzere haf
tada kırk saat çalI§mak, iş tedariki 
için fevka!Ade büyük bir program, sa
natoryom. ve hastahanelerin çoğaltıl
ması, sıhhi olmıyan meskenlere karşı 
mücadele, köylere elektrik verilmesi 
gibi geylerdir. 

Bu planm, genel menfaat ve milli 
müdafaa menfaati adına müracaat 
edilecek olan tasarrufla tatbiki 18.zım
dır. 

Bu mUracaat semere vermediği 
takdirde umumi olarak sermayeye 
müracaat edilmelidir. 

B. Pol For müteakiben orduda ve 
hakim'ler arasında tasfiyeden gahset
miştir. 

Genel sekreter, partinin drş siyasa
larını "Bizim için barış yolu Cenevre
den geçer,, sözlerile hülasa etmiş ve: 
''Hep birlikte silah.sızlanmak için ilk 
iş olarak fertler halinde bulunan si
lah imal ve ticaretinin devlet eline a-
lınması istenecektir.,, demiştir , 

B. Blum nutkunda, yeni hükfune
tin teşekkül tarzı hakkında da dönen 
şayiaları reddederek demiştir ki : 

"Yarınki hükilmetin nasıl teşkil 
edileceğini kimse bilmiyor. Çünkü biz 
zat ben de bilmiyorum. Sarfedilen gay 
retler sayesinde yeni bir sosyete kur
mıya. ıııuvafak olunacağı muhakkak
tır. Gerçi, bu hususta bir çok zorluk
larla karşılaşacağız. Fakat gö~ çar
pan neticelere pek yakında erişmek 

için azmimiz vardır. Memleket bir 
değişiklik istiyor. Bu değişikl!ğin vu
ku bulacağından emin olunabilir,, 
LEON BLUM - EDEN GÖRÜŞMESİ 

Londra, 16 (A.A.) - B. Eden'in 
Leon Blum ve Flanden ile yaptığı mü-1 
zalrereyi mevzuu bahseden Daily Te
legrr.ph gazetesi, Blum kabinesinin 
Milletler cemiyeti siyasasında daha 
!rnvvetli bir yardımda bulunması muh 
"'?mel olduğunu yazmaktadır. Bu ga
- vtcnin elyevm Pariste bulunan muha 
biri, şu ~ıabcri vermektedir: 

İng ·uz işçi partisi şefi B. Attlee 
rariGte bulunduğu sırada, Leon Blum, 
fı". ansız hükumetinin Londr~. muhale
fet partileri ile birliğinde bulunması 
imkfLnmm mevcut olmadığını kendisi
ne söylcmi~tir. 

Pnris, 16 (A.A.) - B. Leon Blum 
ile İngiliz dış işleri bakanı arasında 
vuku bulan görüşmeyi mevzuu bahse
den Ekselsiyor gazetesi, iki hükumet 
adamının Fransa ile İngiltere arasın
da iş birlğinin tesisine inanmakla be
raber, dış siyasa bakımmdan bugü
nün 11).ühim meseleleri üzerinde anla
şabileceklerini sanmakla bir hataya 
düşmüş olacaklarını yazmaktadır. Söy 
lendiğine göre B. Eden, İngiliz efkarı 
umumiyesinin çok tezatlı temayülle
rinin tesiri altında bulunmaktadır. 
Bunıı mukabil, B. Heryo'nun dış ba
kanlığa tayin edilecek zat hakkında 
gösterdiği muhalefeti yenmek endişe
si içinde olan B. Leon Blum, B. Flan
den'in selefinin mes'uliyetlerini şim
diden tayin etmek istememektedir. 
B. Leon Blum genç tngiliz bakanının 
B. Mussolini'ye kar§ı beslemekte ol
duğu fikri sabitle meşbu görünmekte
dir. 

Cephe yarıldı 
(Üstyanı ı incide) 

\'etle kurt!rmıya muktedir değiller. 
dir.,, 

"Bununla beraber lngilterenin 
İtalya ile bir yaklaşma yapacağını 
düşünmemelidir. Bunun aksine ola
ı-ak Akdenizde ve başka yerde yani 
merkezi Avrupa.da ltalya aleyhine lıir 
siyaset takip edecektir. Bundan bi. 
zi~ için son derece vahim neticelt.>r 
~rkabilir. Çünkü bu anlaşmazlıktan 
Almanya istifade edecektir. Bu hu. 
susta neler hazırlandığını dün Cenev
rede herkes birbirine soruyordu. Hit_ 
ler kırdaki evine çekilmiş, orada dü
şünüyor ve bir şey söylemiyor. Baş
lıca kararlar nrmezden evvel böyle 
yapmak onun adetidir. Bu düşünce. 
nin sonunda Avusturyayı Almanya ile 
birleştirmek zamanının geldiği kara. 
rı verflmiyecek midir?. O, belki de 
bugUnktl vaziyette ltalyamn Bren-

Ankara haberleri: 

A vusturyada Başvekilin emrile yarı 
askeri bütün teşekküller dağıtılıyor 

Ticaret 
anlaşmaJari 

Çekoslovakyadaki hey 
timiz dönüyor 

Ankara, 16 (Telefonla) - J aP 
ya ile olan ticaret anlaşmamııdJ 
lan değişi.kliklere göre ihracat9. 
bir defaya mahsus olmak üzere cı 
hakkına malik olacaklardır. f_ 
için tarafeyne verilen iki aylık J1I 

let ilı \ aydan altı aya çıkarılınıŞ 
Anlaşmanın meri bulunduğu ınüdd 
içinde yapılacak takas muametel 
anlaşma meriyetten kalktıktan a1t1 

Vatani cephenin kumandasını Başvekil eline aldı 
Viyana, 16 (A.A.) - "Vatani cep. 

he,, nin kumandasını başvekil Şuşnig 
bizzat kendi eline almıştır. 

Başvekil, A vusturyada yan aske
ri bütün teşekkülleri dağıtıp yalnız 

federal ordunun yanıbaşında ve fa. 
kat dışında kuvvetli bir milis muha
faza etmeğe karar vermiştir. 

B. Şuşnig gazetecilere demiştir ki: 
"Milis, vatani cepher.in icra kuv. 

veti olacaktır. Bayrağı beyazla ye_ 
şilclir. Bundan böyle muhtelif teşek
küller arasında rakabat kalmıyacak-

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

tır. Milisin haricinde yalnız asker. 
ler vardır. Bütün teşekküller vatani 
cephenin çerçevesi içerisine girmeli
dir.,, 

Başvekil, bu değişikliğin ne zaman 
yapılacağını tasrih etmemiştir. 

Viyana, 16 (A.A.) - B.aşYekilin 

milis haricindeki gönüllü teşkilatı da. 
ğrtmak lüzumuna dair olan beyanatı, 
B. Şuşnigin harekatında bu kadar se
ri bir inkişaf beklemiyen siyasal ma
hafilde derin bir tesir yapmıştır. 

Salahiyettar mahafil heirnatşutzun 

Leh kabinesi ansızın değişti ................................................................................................. 

Yeni kabineyi General 
Skladovski kurdu 

Varşova, 16 (A.A.) - Salfilıiyettarı 

mahafilde kaydolunduğuna göre, Po -
lonyada bütçe parlamentoya verilir ve
rilmez kabinenin değişmesi mutatdır. 

Yeni kabineyi Skladkovski teşkil e -
decek ve dahiliye bakanlığını da derul:· 

te eyliyecektir. M. Beck dış bakanlığın
da kalmaktadır. 

Skladkovski, mare§al Pilsudski'nin 
pek yakın mesai arkadaşlarındandı. 

Varşova, 16 (A.A.) - Eski kabine
nin istifası ve yeni kabinenin teşkili ile 
üç saatten az bir zamanda yapılan hü -
kumet tebdili efkarı umumiye tarafın • 
dan hayretle karşılanmıştır. 

Yapılacak tebeddülatın, bazı bakan. 
lara münhasır kalacağını, yahut da, hü
kQmet blokunun sol guruplarının dile

ği mucibince bir siyasa değişikliği şek• 
linde olacağı sanılmakta idi. Halbuki 
sol muhalefet grupları da hükumet mes' 
uliyetine iştirak ettirilerek bu grupları 
teskin etmek maksadile kurulmuş bir 

kabine karşısında bulunmaktadır. Son 
on beş gün içinde gösterilen müteaddit 
namzetler arasında general Skladkovz

ki isminin bulunmayışı bir hayli mani -
dardır. Hükumet blokuna mensup ga · 
zeteler, Skladovski hükumetinin teşek
külünü, iç işleri bakımından enerjik ted 
birler alınacağına bir delil olarak telak-

ki etmektedirler. Bu tedbirler. memle -
kette sükunun tesisine ve milli müda -
faanın teminine matuf olacaktır. 

Sağ ve sol muhalefet partileri Sklad
kovski kabinesine muarız olmaya de • 
vam etmektedirler. 

Varşova, 16 (A.A.) - Muhafazakar 
"Ças" gazetesi kabinenin değişmesi 

münasebetile memnuniyet beyan edi -
yor ve ezcümle diyor ki: 

''Bu, dönmenin sola kıvrılması de • 
mek değildir, General Skladkovski'nin 
başvekalete ve dahiliye vekaletine get:
rilmesi, hükumet değişikliğinin, bilhas~ 
sa içerideki müşkülatı halletmek ve ile

ride her türlü karışıklıkların husulüne 
mani olmak maksadına mebni bulun -
duğunu göstermektedir . ., 

, Varşova, 16 (A.A.) - Gazete Pos
kanın yazdığına göre, yeni bir hük<l
metin kurulması, bir kaç zamandan
beri bir hayli karanllk olan siyasal 
havanın aydınlanmasını temin edecek 
tir. 

Başbakanın iç bakanlığını deruhte 

ncr'e asker sevketmiyeceğini d~ dü-

etmesi, hükumetin başlıca dikkatini 
dahili işlere çevireceğini sarih bir şe
kilde göstermektedir. Esasen, memle
ketin son aylardaki dahili vaziyeti 
bazı endişeler uyandıracak mahiyette 
idi. 

Express Poranny gazetesi, General 
Skladkovski'yi, Mareşal Pilsüdski'nin 
en güç işleri tevdi ettiği bir hareket 
adamı olarak selamlamaktadır. 

Kurjer Poranny gazetes;nc göre 
kabine tebeddülatının bariz t:ı.rafı, ba
zı isim değişiklikleri yapılmış olması 
değil, fakat üniformalılarının askerin 
hükumet başına geçişidir. Bu hadi
se, kargaşalık uyandıran elcnıunle.ra 

karşı lazım gelen tedbirlerin pek ya
kında alınacağını, milletin b·rliğine 

yardım edecek manevi ve maddi bü
tün kuvvetlerin teşvik edileceğini, işin 
ekonomisini, kültürün ve terbiyenin 
organize edileceğine bir delil teşkil 
etmektedir. 

Muhafazakar gazete olan Czas di
yor ki: 

"Yeni başbak:ınm şahsiyeti. sola 
doğru bir temayüle ve hatta sol mu
halefetle bir antant yapılmasına karşı 
bir garantı teşkil etmektedir. 

Muhalefet gazeteleri, şimdiye ka
dar tatbik edilmekte olan sistemin 
değiştirilmemiş olduğundan dolayı te-
essüf etmektedirler. Bu gazeteler ay
ni zamanda general Skladovski'nin 
milli muhalefetle de mücade!e edeceği 
kanaatini izhar etmektedirler. Bu ga
zetelere göre, bu niyetin kabine deği
şikliğine başlıca sebep teşkil etmiş 
olması muhtemel olduğunu yazmak
tadırlar. 

Varşova, 16 (A.A.) - Krakovide 
çıkan Kurjer Coazienny gazetesinin 
bir muhabiri ile görüşen Polonya ban
kasının yeni başkanı B. Byrka, para 
bakımından şimdiye kadar takip etti· 

ğı hattı hareketin Zloty'nin kıymet
ten düşürüleceği hakkında herhangi 
bir şayianın çıkmasına mani olacağını 
söylemiş ve ezcümle demiştir ki: 

''Zloty'nin kıymetten düşürülmesi 
Polonyanın hiç bir şekilde menfaatine 
uygun değildir. Ticaret müvazenesi 
bakımından Polonyanın vaziyeti iyi
dir.,, 

Yunanista nda 

Tütün fabrikaları faa liyet
lerini d urduruyorlar 

şünüyor.,, Atina, 16 (A.A.) - Amele yevmi 
"lngilizlere göre Anşlusün ken- yelerinin artmasından mühim bir tü

dilerince bir ehemmiyeti }Oktur. Bun- tün firması Lokavt yaparak faaliye-
dan müteessir olacak birisi varsa o 
da Mussolinidir. işte llitleı·i serbest 
bırakmak i~in bir sebep daha l ~treza 
cephesi kati olarak varılmıştır. Hal. 

buki bu cephe sulhun sarsılmaz temi

natı idi.,, 

tini durdurmuştur. Tırhala, Demirhi
sar, Kozan, Syatısa, Kardıca tütün 

tüccarları da lokavt yapmışlardır. A
mele keyfiyeti hükfunete şikayet et
tiğiniden diğer kumpanyaların da lo
kavt yapmasından korkuluyor. 

pek kısa bir zamanda silahlarından 
tecrit edileceği kanaatindedirler. 

Roma, 16 (A.A.) - Prens Star. 
hemberg, yarın burada Italyan ve A
vusturya milli takımları arasında oy
nanacak futbol maçını seyretmek ü. 
zere buraya gelmiştir. 

Prensin B. Mussolini ile görüşme
si pek ziyade ihtimal dahilinde ol
makla beraber, seyahatinin tamami. 
le hususi mahiyette olduğu söyleni. 

yor. 

Kaçakçılar 

daha meri olacaktır. 
Çekoslovakyadaki ticaret heye 

miz Türkiyeye gelmek üzere ]tarek 
etmiştir. 

Heyet azasından Türkofis baş 111 

şaviri B. Burhan Zihni dönüşte '\ 
yanaya uğnyarak Avusturya ile ti 
retimizin inkişafı etrafında tetkikle 
de bulunacaktır. 

Müddeti biten Norveç ticaret ' 
laşmamız bir ay daha uzatıldı ve 
ni anlaşma için müzakerelere ba~ 

S ti . d . t k nıldı. e erı evıren an - • .. 
Lar kullanıyorlar Denızlere gore ge' 

Hazebrouck, 16 (A.A.) - Hakiki 
bir tanka henziyen ve önüne çıkan 
maniaları söküp atan ve yol üzerine 
gerilmiş kobloları t utup kaldıran ci. 
hazlarla ve delinmek ve patlamak 
bilmez lastiklerle mücehhez altı ton
luk bir otomobil hududu geçerek 
Hondschote kasabasına varmış ve o. 
radaki seddi berhava ederek son sür
atle yoluna devam etmiştir. 

Bergues ve Fente - Yertedeki 
gümrük otomobilleri, içinde ka~akçı. 
lar bulunan bu otomobili takib etmiş

milerin tonajları 
Ankara, 16 (Telefonla) - ifil 

tazam posta seferleri yapan vaptıl 
larla ve munhasıran toplu asker tB 
yacak gemilerle yapılacak nakliJ'Bı 
dair talimatname meriyete konJ111l~ 
tur. Buna göre Marmara havıs:' 
müstesna Ege, Karadeniz ve Akdt 
nizde nakliyat yapacak gemiler!n ,., 
zm 700 kışın 1000 tondan aşağı 01111$ 
masr, telsizle mücehhez bulunmal3 
şarttır. 

lerse de kaçakçılar yol üzerine çivi_ ---------------

ler serpmiş olduklarından gümrük- Guatemala Millet/el 
cülerin otomobilleri yollarına devam 
edemiyecek bir hale gelmişlerdir. Cemiyetinden 
---=· "''""'::;:;;*~~~~~.;;.;:-.,............._,;, --~çekildi 

Zecri tedbirler Meksiko- city: 16 cA.A.) -Gll 

? temala hükumetinin Milletler Ceıniye k a 1d1 r ı ı a ca k m 1 • tinden çekildiğini bildirdiği resmen ti 

Eden herşegden evvel 
bununla uğraşacakmış 

Londra, 16 (A.A.) - B. Eden'le 
B. Cranborne dün akşam Croydon ha
va meydanına varmışlardır. 

Hariciye mahafilinde, B. Eden'in 
herşeyden önce zecri tedbirler mesele
siyle meşgul olacağl söyleniyor. 

İşaret edildiğine göre, İngiltere, 
Habeşlerin ttalyaya karşı mukavemet 
leri gerçekten hiçe düştüğü sabit olur 
sa, zecri tedbirleri kaldırmak tarafta
rıdır. Zira bu takdirde zecri tedbirle
rin hiç bir faydası olrı:ııyacaktır. 

Burada hakim olan kanaat şudur ki 
zecri tedbirler herhalde kaldırılacak- 1 

sa da İngiltere hükumeti böyle bir 
hareketi cihan efkarı umumiyesi kar
şısında haklı gösterebilecek kafi bir 
sebep araştırmaktadır. 

Bulf[aristana Balkan 
Paktı açıktır 

Atina, 16 (A.A.) - Bulgaristanrn 
Balkan paktına iltihakı ihtimalleri
ne dair bir Türk gazetesinin istihba. 
ratı hakkında gazetecilerin sua'lerine 
cevap veren başbakan Metaksa.s,, 
Balkan paktının her vakit için Bulga. 
ristann açık bulunduğunu kaydetmiş
tir. 

F1ans1z kabinesi toplandı 
Paris, 16 (A.A.) - Bakanlar bu. 

gün cumur reisinin başkanltğı altın
da toplanmışlardır. 

Pol Bonkur, Milletler Cemiyeti 
müzakereleri ve Cenevrede yaptlğı 

konuşmalar hakkında izahat vermiş. 
tir. 

Bundan sonra Flandin, beynel. 
milel vaziyet ve İngiliz elçisilP dün 
yaptığı mülakatı anlatmıştır. Flan. 

din bu akşam, bir müddet istirahat 
etmek üzere cenup sahill~rine git. 

miştir. Pol Bonkuı kendisine veka
let edecektir, 

yit edilmektedir. Bu hükfımet bu bat< 
') ketine sebep olarak, bazr ekono.rnJ 

mecburiyetler ve Milletler Cemiyetiı'V 
Amerikanın hu~usi şeraitine kafi der' 
cede tetabuk etmeyişini ileri sürıı'eJ 
tedir. Maamafih, Guatemalauın bu b• 
reketinin asıl sebebi, Milletler CemiYt 
tinin İtalyan - Habeş muhasaınatıll' 
bir hal çaresi bulmak hususunda göstt 
diği aciz olduğu söylenmektedir. 

Londra, 16 (A.A.) - Hariciye rıı' 
hafili, Guatemala'nm Milletler CeııU 
yetinden çekilmesini fena kar~ılaJJ11f 
lardır. Ayni mahafil, italyaya karşı ı~ 
ri tedbirlerin tatbikine devam ohJ1'1~ 
duğu takdirde, Ekuatör ile Şili'nirı 
cemiyetten çekilmelerinden endişe et 
mektedirlcr • 

Çinde Japon 
tevessüü 

Vaşington, 16 (A.A.) - Dış bale' 
hk müsteşarı Philips gazetecilere bef. 
natta bulunarak Çinde Japon te\'eP 
faaliyetine karşı bilvasıta ihtaratta ıı~ 
lunulduğunu hatırlatmıştır. 

Gazetecilerin şimali Çindeki Jaf 
garnizonlarının takviyesini hükuıne~ 
dikkatle takip edip etmediği sualine~ 
Bay Philips, geçen kanunuevvelde 
bakan Hull'un Japonyayı şimali Çil'I 

esaslı siyasi tebeddülat vukua getire 
cek teşebbüsattan ve gerek Amerisa~ 
gerek diğer devletlerin mcnfaatlef1~ 
dokunmaktan tahzir etmiş olduğunll 
tırlatmıştır. 

/(or fo m eselesi 
etrafında tek zip 

Roma, 16 (A.A.) - Korfo adal 
daki ltalyan kolonisinin mezkur ı:ı: 
nm ltalyaya ilhakını istemiş old 
larma dair çıkan şa);alar salah!'"', 
tar makamatça kati o1arak tekzıP 
dilmektedir. 

ltalyan konsolosu mahalli 111ııl'1 
mat nezdinde bu şayiaların yayılıı' 
sım protesto etmiştir, 
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Günün düşünceleri 

Zecri tedbirler 
Milletler Cemiyetinin 

mukadderatı 

Bir lnqiliz lordu ile bir Yu!(oslav 
nazırı qurdumuza geliqoriD.r 

Mill~~r Cemiyeti konseyinin son 
:ıaııtısı _zecri tedbirlerin, hiç ol. 

daha tesirli, açıkça askeri tedbirlerle Ta le be Birliğinde 
Z.Sa, bir ay daha devamım temin 

etti. Gelecek haziranın on beşinde 
toplanması beklenen konseyin bu işi 
tasfiye etmesi beklmiyor. 

du. Zecri_ t.edbirler bir tecavüzü dur
tm~ ıçm karaı·laştmlmıştı. Te. 

cavüz h b' . . ar ının uzunca bır zaman de. 
Vaın ~..ı • • talı . ~'lolecegı mın olunduğu i~in a-
t~da bu zecri ted'Jirlerin de tesirini 
~os~nıceği hesap e Jilmiş ve ona göre 
aııyet ahnmı~~ı. 

Halbuki teca,·üz, bugünün vasr. 
~lannclan btifad.: ederek yıldırım 
surame mak.s:,da varm'lğa çalrşmış, 
\'e tecavüzü dıırdurmak için kararlaş. 
h.ıılan z~cri tedbirler kendini esaslı 
:~r surette ~issettir~eden tecavüz ta-

kkuk etmış ,.e mutecaviz maksadı. 
na varmrştrr. 

O halde bu zecri tedbirler vaka 
ve hakikat bakımından ifla_; etmiş 
bulunuyor. 

mi karşılanacak? 
Düşünülecek ve kararlaştınlacaJ~ 

meseleler bu ehemmiyettedir. 
iktisadi ve mali mahiyetteki zec. 

ri tedbir!erin tesirsiz kaldığı ve te. 
cavüze karşr gelmediği geçen ayların 
tecrübe.cıile anlaşılmış olduğuna gö
re Milletler Cemiyeti ya ileri doğru, 
ya geriye doğru adım atmak vaziye. 
tinde bulunuyor. 

Geriye doğw a~ım atmanın ma. 
nası, zecri tedbirleri yabüsbütün kal
dırmak, yahut bunların tatbikini ih_ 
tiyari bir şekle sokmaktır. Bn geri 
adım Milletler Cemiyeti ülküsünü ge
rileştirecek, belki de boğacaktır. 

ileri adıma gelince bugünkü ce
reyanlar lıunun iki şekilde olacağmı 
gösteriyor. 

Birin-:isi tecavüı;jn vuku ve ta. 
hakkukuna rağmen tatbik edilmekte 
olan zecri tedbirle1· üzerinde sonuna 
kadar devam etmek ve bu suretle 
mütecaviz devleti naçar bir vaziyete 
düşürerek tec:ıvüzUn bu zamanda 
fayda vermediğini, bilakis zarar ge.. 

Dün münakaşalı bir 
toplantı yapıldı 

Milli Türk talebe birliği altı aylık 
kongresini dün Eminönü halkevinde 
yapmıştır. Geçen kongrede münakaşa 

edilen idare heyetinin hesap işlerinde 

açık gösteren ve teftiş heyetinin de ay -
ni mevzua dair verdiği raporlar üze .. 
rinde tekrar münakaşctya başlanmış, ida 
re heyeti hazırladığı yeni hesap rapo -
runu okumuş ve hesap işlerinde bir açık 
olmadığı neticesine varılmıştır. Yanlış 

tetkik yaptığı noktasından teftiş heye • 
tinin istifası istenmiştir. 

Bu istek çoklukla kabul edilerek ye
ni bir teftiş heyeti seçilmesine karar 
verilmiştir. 

Bundan sonra bazı dilekler üzerinde 
konuşulmuş, yazın yapılacak gezintiler 
için bir program tanzim edilmesi isten
mi§tir. Bu istek idare heyetine havale 
edilmiştir. Millet!er Cemiyeti ülküsüne bağlı 

olanlar için bu hakikati itiraf etmek 
gerri .. ı·· ~ guç ur. Fakat hakikatin bu 
ınerkezde olduğu da apaçıktır. 

ak
Bu vaziyet karşısında ne yapıla. 

c ? 

J 

tirdiğini göstermek,. ve bu suretle ıki mecmua yasak edildi 
muhtemel her tecavüze karşı gelmek. • 

Son günlerde cenubi Afrika dev- Pariste çıkan ''Mon Faris" ve "Pous 
Jet adamlarında!' ve Britanya impa. Lire a deux" isimli iki mecmua açık 

1 
Bl)gün Milletler Cemiyetin~ aza ratorluğunun en nüfuzlu diplomatla. saçık ve müstehcen neşriyatta bulun -

0 an bütün devletleri düşündüren en rından Geleral Smuts bu fikr~ ileri duklan için memleketimize girmeleri 
ın··h· u un noktalardan biri budur. sürmüş ve cenubi Afrika Başvekili icra vekilleri heyetince menedilmiştir. 

s 1 Son konsey toplantısında bu me- General Hertzog da bu fikri bir siya- KARADENiZ TALEBE BlRLl
n~ eye dair bir karar verilememesi- set olarak müdafaa etmiştir. 
~:t.s~bebi, bugünkü Fransa hüku. Thincisi, fJugilnkü zecri tedbirlerin G/NIN TERTiP ETTIGI 
Ver 1nı~ böyle mühim bir işte karar iflas ettiğini kabul ederek Milletler EGLENTI 
d enııl·ecek halde olması ve Fransa- Cemiyetinin istatosunu isUih etmek 
rn: :e~j bir hükörnetin iş başına gel. ve toplu askeri tedbirlere derhal te- 19 mayıs bayram.mı kutlulamak 

1mn ~ lentn-idir. ve.ssül ederek tecavüzü bilfiil menet. için Karadeniz talebe birliğinin tertip 
B mek etmiş olduğu gece eğlentisi havaların 

"el .u sayede atik.adar devletler me. . "ki d i h d r· M"ll t iyi gitmemesi yu'.zünden Taksim bah-
eyı derinden derine düşünmek ve Bu 1 üşüncen n e e 1 1 e • 

e\·veı·· ler Cemiyetini yaşatmak ve tecavüz çesi yerine Park otelinde yapılacak-
i . a kendi kendilerine karar vermek t 
Çın fır at kazanmış bulunuyorlar. düşüncesinin kökünü kırmaktır. ır. 

D.. Bugün bütün dünya milletlerini GÜLHANE MÜSAMERELERi tışünülecek ve kararlaştırılacak 
ın düsündüren büyük meseleler bunlar-
t esetelcrin birincisi, l\lilletlerin mü- dır~ Milletlerin bu büyük meselele. 
ecavize karşı alacakları vaziyetin 
tı\:ıhiyer d. rin içinden nasıl çıkacaklarını şimdi-

M 1 ır. den kestirmek hakikaten güçtür. 
iİt('cavjz serbest mi bırakılacak, Fakat zecri tedbirler meselesi de 

Yoksa l\f"l 1 tl . . . 
teket· . / e er Caınıyetı91ın toplu ha. Milletler Cemiyetinin mükadderatı 

1 ıle mi kar~ılanacnk1 da hugün bir dönüm noktasındadır. 
b Toptu hareketi ile karşılanacaksa Milletler, ya bir kanuna bağla. 

tı hareketin mahiyeti ne olacak? nacaklar ve o kanuna hürmet göste. 

8
• ~!ani gene yarım yamalak ve te. recekler; Yahut menfaatıeti birleşik 
ırı-;ız zecr· t dh. ı · ·h · • ı 1 1 t k"J d k nı • ı e ır erm ı tıyarı veya olan mil et er grup ar eş ı e ece 

f ecbarı şl'killerde tatbiki ile m! ikti- ve bu şekilde tecavüzden kurtulmağa 
a ed"l 

'• 
1 Pr"'k, yoksa daha esaslı ve bakacaktır. B. R. 

••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir senede nekadar 
et yiyoruz? 

lstanbul 
et 

en fazla 
istihlaki 

yaz aylarında 
yapıyor 

ka Nt:eın ayı içinde mezbahada 8840 
ranıan 50.\7 da;ı. 

175::.A ' ehç, 247 kıvırcık, 
• trt kuzl\ 52 og~lak 1398 "k·· 113 ınek 

2 
, o uz, 

lak İ .04 manda, 65 dana, 179 ma. 
<estlmiştir. 

biiJt!e~e~iye ekonomik istatistikler 
dak· nının son nushasrnda lstanbul-

1 et sa r· tnaı.11. r ıyatı hakkında yeni bazı 

lül ayında balık mevsiminin girmiş 
olması, kış dolayısile şehre gelen 
kasaplık hayvanların azalması, et fi. 
yatının yükselmesidir. 

lstanbulda en çok sarfedilen et 
karaman, kuzu, öküz, dağlıç, en 
az satılan ve istihlak edilen et de 
oğlak etidir. 

Gülhane seririyatı 12 tıbbi müsa
meresinde Prof. Dr. Nüzhet Ş1kir spon 

dilo artritlere dielel trolizden. Kimya 
asistanı Dr. Şevket Vitaminlerine bi· 
yokemisin~en bahsetmişlerdir. 

Prof. Dr. Kemal Hüseyin yeni bir ilaç 
hakkında bir tebliğde bulunmuştur. 
Kulak baş asistanı Dr. Nejat amyg
dalectomie yapılmış neritıi bir hasta, 

Teşrihi marazi asistanı Dr. Kamil bir 
dimağ durumundaki neşçi tagayyürat 
tan bahsetmişlerdir. 

Müsamerede faydalı mUnakaşalar 
yapılmış, ve münakaşalara: Prof. Dr. 
Murat C!lnkat, Abdülkadir Noyan, 
Nazım Şakir, Burhanettin Osman, 
Nüzhet Şakir iştirak etmişlerdir. 

YEŞJLAY MÜSAMERESi 

Yeşilay ve Türkiye içki aleyhtarı 
gençler kurumu her yıl olduğu gibi 
bu sene de 17 Mayıs pazar günü saat 
14 de üyelerilc tanrdıkları için Tepe
başı Şehir tiyatrosunda bir müsame
re yapacaktır. Bu müsamerede İstan

bul konservatuvarınm iştirakile bir 
konser verHccek, Yeni nesil çocukları 
taraf mdan zeybek rakısları oynandık 

tan sonra Cumuriyet Gençler mahfe
li iki perdelik bir operet temsil ede
cektir. 

sunacak 
Neşriyat davası Atatürk'e Lord Loyd 

saygılarını 
Muammer Cahil hakkın

Bag Şevki hükumet da beraet kararı veriıdı 
er kanımızla 
konuşacak 

Şehrimize gelecek Gugoslav 
nazırlarından B. Şevki Belımen 

Aym yirmi altısında İngiltere 

Lortlar kamarası azasından Lort Loyd 
Londradan hareketle şehrimize gele
rek Atatürk'e saygılarını sunmak ü
zere doğruca Ankaraya gidecektir. 

Tanınmış İngiliz siyasilerinden o
lan Lord Loyd harpten evvel, fstan
buldaki İngiliz sefaretinde fahri ata
şe olarak bulunuyordu. Sonra Mısır 
fevkalade komiseri tayin edilmiştir. 
Son zamanlarda Hindistanda da bu-
1 unan Lord Loyd, iki üç sene evvel, 
şimdi İngiltereyi Paris hükumeti nez
dinde temsil eden eski elçi Sir Corc 
Klark'm misafiri olarak şehrimize 
gelmişti. 

Bir müddettenberi şehrimizde bu
lunan İngiliz büyük elçisi Sir Persi 
Loren evvelki akşam Ankaraya git

miştir. Elçilik sekreterlerinden Bay 
Dikson da kcndisile birlikte gitmiştir. 

Memleketimize gelmesi beklenen 
Lord Loyd, Ankaradan sonra, İngi
liz mezarlıklarını ziyaret etmek üzere 
Çanakkaleye gidecek ve Hindistandan 
gelmesini beklediği oğlu ile orada bu
luşarak Londraya dönecektir. 

* • * 
Yugoslav kabinesinde nezaretsiz 

nazırlardan Bay Şevki Behmen yakın 
da memleketimize gelerek Ankara, !s
tanbul, !zmire gideceği haber alınmı~ 
tiır. 

Bay Şevki Behmen, Yugoslav hü
kıimctindeki müslüman nazırlardan
drr. Kendisinin seyahati hususi ol
makla beraber Ankara hükumet er· 
kanile temas etmesi gayet tabiidir. 

Dost memleketin kıymetli nazırı 
ayni zamanda hukuk doktorudur. Ve 
Yugoslavya başvekili Stoyadinoviç'in 
en itimat ettiği şahsiyetlerden biri-
dir. l 

Bay Şevki Behmen'i memleketi-] 
mizde görmek şüphe yok ki bizi mem
nun edecektir. Bu münasebetle kendi
sinin geçenlerde Balkan Antantı kon
seyinde bulunmak üzere Belgrada gi
den arkadaşımıza kendi imza.sile ver
diği bir fotoğrafını da neşrediyoruz. 

Geçende "İstanbul Magazin,, de 
çıkan ''Alınız,, adlı ve "Celis,, imzalı 
bir şiirden dolayı, müddeiumumilik
çe müstehcen neşriyat davası açılmış
tı. Dava İstanbul üçüncü ceza hakye
rine verilmiş, mecmuanın umum.i neş
riyat direktörü Muammer Cahit Kent 
men'in muhakemesine başlanmıştı. 

Muammer Cahit Kentmen, bu şii
rin yirmi yıla yakın bir zaman önce 
"Zeka., mecmuasında çıktığını, edebi 
bir eser mahiyetinde olduğunu, o za
man takibata uğramadığını ileri sür
müş, ar ve haya duygularım incitici 
mahiyeti bulunmadığını bahse kata
rak, bu hususta bazı edebiyatçıların 
ehli vukuf olarak dinlenilmesini iste
mişti. 

Hakyeri, şiirin, ehlivukufa havale 
edilecek bir mevzu olmadığı, bu husu
su hakimlerin doğrudan doğruya tak
dir edebilecekleri kaydile, bu isteği 
reddetmişti. 

Müddeiumumilikçe, hakyerinde de, 
davanın açılışında ortaya atılan gö
rüş teyit edilmiş, iddianamede, bu şi
irin suç mevzuu teşkil ettiği söylenil· 
mişti. Bunun üzerine de, neşriyat di
rektörü, müdafaaya hazıralnmak için, 
mühlet almıştı. 

Muammer Cahit Kentmen, müda
faasında, hülasa olarak, şöyle demiş.. 
tir: 

- 1329 senesinde "Zekô.,, mecmu-
asında neşredilen btt şiirden dolayı o 
zaman hiç takibat yapılmadığı gibi, 
bugün de "Zekd,, mecmuası Türkiye
nin bütün kütüphanelerinde mevcut
tur. Ayni zamanda, koUeksiyonları da 
kitapçı dükkanlarında satılmaktad1r. 
"Zeka,, ve §air takibata uğramaiiığına 
göre, iktibastan dolayı aleyhime hu
'kukıt amme davası tahrik olunamaz
dı! 

Şair "Oelis,, in şiiri, bir san'at ese
ridir. Bu şair, edebiyat tarihine ge<r 
mi§, 1ıakkmda takdir dolu yazı yazan 
münekkitler çıkmıştır. Gerek Türk ce
za kanunu, gerek matbuat kanunu, 
san'at eserleri hakkında hiç bir tak
yit 7coymamıştır. ~iZakw, bu eserleri 
her cihetçc terviç edecek bir tıoktai 
nazar kabul etmiştir. Çünkü, her san .. 
at eseri, hayatın daha mükemmclle§
mesi içiıı yaratıltr ve menbat da h<r 

yatm esrarla dolu alemidir. B1mun 
içindir, ki san'at eserine ilham eseri 
ismi verilir. Hiç bir kanun vazıı, böy
le bir ilhanı eseri olan bir §iiri, bir 
resmi, bir heykeli veıJa bir fikri tak
yit etmeği diişünmcmiştir. 

Müdafaada şiirin edebiyatçılardan 
kurulacak ehli vukufa havalesi lüzu
mu, bunun bir illtisas işi olduğu tek
rar belirtilerek, şöyle devam edilmiş
tir: 

- Müddciumumiıiğin böyle bir 
ehlivul~uf raporuna istiııat etmeden 
bir san'at eıseritıi suç mevzuu m.ahi
yetiııde sayması ve bundan dolayı ce
za istemesi, doğru olamaz.,, 

"/staııbul lJfagazin,, mecmuasının 
bu gibi açık saçık ve ~ehvete tahrik 
edici neşriyatı meslek edindiği hak
kındald iddia da, gayri varitti. Mcc-

(Lut/en sayı/ayı t;eviriniz) 
ı.ıınat vardır. 

huı Buna göre 193·1 senesinde lstan
sina:ezbahasrnda 632,906, 935 sene. 
larda:2!·0~5 haFan kesilmiştir. Bun
oıu lStihsal olunup şehirde sarf 
17 1~0 et nıikdarı ise 93-1 senesinde 
kiİ •750 kilo, 935 senesinde 16,612,628 

Etfiatlan
9

~~n~~d~
9

~s~-----~ıııiiiiiiif~~~li~!!!!!i!:;~ı~~iiii!C~~2] nesine kadar durmadan düşmüştür. 
Karaman, dağlıç, kuzu ve sığır et_ 
)erinde bu düşüş yarı yarıyadır. 9:H. 
senesinde ise et fiatları yükselmiştir. 

oya varmaktadır 
lsta . 

llıayıs n~ulda et ıınrfiyatı en fazla 
dan ayarında olmaktadır. Bu ay. 

sonra nıart . h . 
tenıın .. • nısan, azıran. 
En uz, ağustos avları gelmektedir 

az et istih 1 Ak •. . 
ıuı, bi " edılen arlar L':ıe ey. 
Jr rfncf te rin b. • . . . . llnun . • ınncı ve •kınc:-ı 

ayıarıdrr 

J{y• mevsimi. d 
7.alrnasrndık· n e et sarfiyatının a-

1 sebep, lstanbulda ey_ 

GENERAL KADRi KAFADAD.'I 
KAYBETTiK 1 

Baytar Umum müfetti~lerinden 

mUtekait General Kadri Kafadar dün 
kalp durmasından Arnavutköyündeki 
evinde hayata veda etmiştir. Bütün 
ömrünü vazifesine vakfetmiş olan bu 
kıymetli hocanın cenazesi ailesinin ve 
sevdiklerinin göz yaşları arasında kal
dırılarak Çengelköyündeki aile kab
ristanına defnedilmiştir. 

Milli Tilrk Talebe Bfrıtğindc dUn mUnaka~alı bir toplantı yapılmrştır. tik rotoğrafımız bu toplantıda alnıoj 
mıştır. lkinci ı·esimde dün bir müsamere veren 44 üncü ilk mektep yavrulannıian bir kısmını görü~orsunur,. 
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Liseler için imtihan f KMltMr ltlerl f ( 

Mesken bedelleri .(;: KON OM İ 
Polis haberleri: 

talimatnamesi Bu Haziran bütçesinden 
verilemiyecek 

Lisel~r ve orta okullar için hazırlanan son 
ta.limatnameleri aynen neşrediyoruz 

tık okul öğretmenlerinin mesken 
bedellerinin bu yıl bütçesine ayrı bir 
gelir şeklinde konarak verilecegi bir 
akşam gazetesi tarafından yazılmıştı. 
Fakat bu mesele etrafında yaptığımı~ 
tetkiklere göre hususi idare bütçesin
de mesken bedellerini verecek kadar 
gelir yoktur. Onun için, öğretmenler 
bu haziran bütçesinde bu parayı ala
mıyacaklardır. 

Ili&elerde ve orta okullarda imti-ı 
hanlar lla.,lamdk üzeredir. Bugüne 
kadar parça parça ııe hulasa olarakı 
çı'mn son imtihan talimatnamclerinil 
. lu!:aradan getirttik. Bütün lıocala. 
rımı;a re tall'bemize faydalı olacağı-1 
m unuluğunıuz için bu talimatname
leri ayn.en ya.zmıya karar verdik. Bu 
B~!Jınuzda ilse talimatnamesini neşre 
başlıyoruz. 

LiSE SINAV TALiMATNAMESi 
Madd~ 1 - Her aers yılında lise. 

nin birinci, ikinci ye üçüncü sınıfla. 
rında her dersten iki yazılı sınav ya
pılır. Ders yıh ~onunda da h-er ta. 
Iebe için her dersten bir "kanaat no. 
tu., \'erilir. 

YAZILI SINA JrLAR 

M.trdde 2 - Birinci yazılı sınav, 

birind kannunun on dokuzu ile otuz 
biri, "" ikinci yazılı sınav martın yir
misi Ue niSanın hiri ara.qında yapılır. 

SınaYların yapıldığı günlerde her 
hangi hlr sebeple okul tatil edilirse, 
tatil edilen günlerin sayısı, sınav gün. 
terinin sonuna katılır. 

Madde 3 - Her sınıfta her dersin 
yazılı sma\'larınm hangi günlerde n 
hangi saatlerde yapılacağı okul ida. 
resinee saptanır Ye talebeye bildiri
lir. 

l\taıdde 4 - Yazılı ~ınavlar devam 
ettiği müddetçe dersler kesilir. Oğret. 
menler, bir sınıfta sınav yapılmıyan 
saatlerdi? kendi derslerine girerler ve 
talebelerin çalışmalarına nezaret e. 
derler ,·eya talebe tarafından nahı 
istenen bir meseleyi iza'tt ederler. 

Talebeden istiyenler, sınav olmı
yan ı:ıa..'l tlerde evlerine giderler. 

.Madde 5 - Yazılı sınav soruları. 

nın talebenin seviyesine göre tertip 
edilmesi ve bir saat içinde karşılık
ları yazılabilecek bir ölçüde olması 
gerektir. Bununla beraber, sınav 
kağıtları dağıtılıp sorular yazıldıktan 
sonra, bunların karşılıklarını yaz
mak için talebeye bir buçuk saatlik 
bir zaman verilir. 

"Hayvani ve nebatı teşrih ve fizlyo
Joji,, "nazari hesap ve cebir,, "felsefe 
ve içtimaiyat,, gibi grup halinde o. 
lan derslerin yazılı sınavlannda karşr. 
lıkla r:t yazmak için daha fazla zaman 
bırakılır. 

Öğretmen, ıımıavda soracağı sa. 
ı 1 trın bir örneğini sınava girmeden 
bir az önce okul direktörüne verir. 

:r.r:ıuc:"~ 6 - Her talebe, yazılı sı. 
nav ı:.;:_;-r,iliiim baş tarafına okunaklı 

bir f~zı-ile: a) Okul an adınr, b) Ken
di numara~mı, adını ve soyadrm, c) 
Sına'Vln hangi dersten ve kaçıncı sı. 
nav oWuğunu, d) Sınav yapıldrğı gü. 
nün tarihini yazar. Bundan başka 

lmav kA'ğıtlarının her ~f a.<;ma sıra 

numarası kor. Talebe karşılıklarını 
l>ltirince sonuna "Son,, kelimesini ya
zarak altını imzalar. 

Madde 7 - Sınavda kopye veya 
delk yaparken görülen talebenin sı. 
nav kiğıdı elinden alınır ve talebe 
bu dırsten sıfır almış sayılır. 

nin hak ettiği nottan daha a:z. not 
verilmez. 

1\ladd~ 10 - Her öğretmen, sınav 
kağıtlarının başına takdir ettiği notu 
rakamla \'e yazı ile yazarak imzalar . 
Verdiği notları kendi cep not defteri
ne geçirdiği gibi, bunları ayrıca bir 
listeye de koyarak, yazılı sınavlar:n 
arkası alındığı günden nihayet on gün 
sonra okul idaresine verir. Bu liste 
ile birlikte sınav kağıtları da okul 
idare.sine ,·erilir. 
NOTLARIN TALEBE J'ELILERINE 

lllLDI R/L,U ESi 

Lise ve orta mektep 
imtihanları 

Lise ve orta okullarda imtihanlar 
yakl~maktadır. Orta okullarda ders
ler önümüzdeki cumartesi günü lise
lerde perşembe günü kesilecektir. 

Yarın kültür direktörlüğünde lise 
• 

ve orta okul direktörleri bir toplantı 
yaparak imtihanlarda hazır buluna
cak mümeyyiıleri seçeceklerdir. 

Madde 11 - Okul idaresi, öiret. 
menlerin Yerdikleri yazılı sınav not. 
Iarınr, talebenin karnelerine geçire
rek talebe \'elilerine gönderir. Tale. 
be ,·elileri bu karneleri imza ettikten 
sonra geri gönderirler. ilk okullar 30 Mayısta 

YAZILI SINAVLARDA kapanıyor 
BULUN.'JllYAN TALEBE Bütün ilk okullarda dersler otuz 

MaddP. 12 Hastalık n yahut baş- mayısta kesilmiş bulunacaktır. O gün 
ka bir engel yüzünden birinci veya ayni zamanda talebelere kameler ve
ikinci yazılı sına,·da bulunmıyan ta- rilmiş, sınıf geçme durumları da. tes
lebenin engeli okul idare.c;ince kabul bit edilmiş olacaktır. Son sınıfların 
edilir~e. o talebe okula gelmeğe baş. imtihanlarının bir haziran pazartesi 
ladıktan .sonra öğretmen tarafından gününden itibaren başlanacak on iki 
ayrıca yazı ile sınava tabi tutulur. hazirana kadar bitirilecektir. 
Talebenin hangi gün sınava ~receği Bazı yabancı ve azlık okullarının 
önceden kendic;ine bildirilir. kültür bakanlığı tarafından okullar 

Okul idaresi, ileri sürülen engeli için tayin edilen genel tatil zamanın
kabul etmez.c;e talebe o dersten sıfır dan sonra da. tedrisatı bir müddet da
almış sayılır· ha devam ettirmek istedikelri haber 
KANAAT NOTUNUN VERiLMESi alınmışsa da bu okulların dilekleri 

Madde 13 - Birinci maddeye gö. Bakanlıkça kabul olunmamıştır. 
re ders yılı sonunda her talebe için 
verilecek kanaat notunun. takdirinde idman şenlikleri progra-
öğretmen, bUtün ders yılı içinde: t · d "ld · 

a) Derse kaldırdıfı zaman t.'llebe- mı espıt e l l 

ye verdiği notları, Dün kültür direktörlüğünde idman 
b) Evde veya sınıfta yaptıfı yazı. şenlikleri etrafmda görüşmek üzere 

1ı vazifelere takdir ettiği nottan, beden öğretmenlerinin iştirakile bir 
c) Talebenin ya-ıılı yoklamalarda toplantı yapılmııtır. Topl•ntı eonunda. 

kazandığı noklatr, idman şenliklerinin ne şekilde yapıla-
d) Talebenin JA.boratuvar mesai. cağı bir programla tesbit edilmiş, ve 

sini göz öniinde bulundurur. bu program bütün orta okul ve lise-
Madde U - Bulunduğu li~eden lere gönderilmiştir. 

hac:ıKa bir liseye nakleden talebenin Bu programa göre şenlik saat 10,30 
ı,a;diknamesine aynldığt okulda ken- da. Taksim stadında yapılacaktır. Ta
disine her dersin yazılı sınavlarında lebeler daha evvel öğretmenlerinin ne
,·erilmiş olan notlar ayrı ayrı yazılır. zareti altında stada gelmiş bulunacak
Bu notlar, naklettiği lisede talebe. !ardır. Stada gelmeden önce İstanbul 
nin sınıf geçmesi durumunun saptan. Kız özretmen okulu, kız lisesi, erkek 
masında hesaba katılır. öğretmen okulu, erkek lisesi, Vefa, 

Yazılı sınavı yapılmadan başka Galatasaray ve Pertevniyal liseleri 
bir liseye nakleden talebenin yazılı Galatasaray lisesinin bahçesine gele
sınavları naklettiği okulda yapılır. rek orada şenlik elbiselerini giyecek-

Kendisine her hangi dersten ka- ler; sıra ile dizilerek yürüyüş halinde 
naat notu verilmeden başka bit lise. Taksim stadında kendilerine ayrılan 
ye nakleden talebe, ders yılı sonun. yerde duracaklardır. 
da sözlü sınava tabi tutulur. Erkek talebeye Uluköy orta okulu 

NOTLAR VE DEGERLERI öğretmeni Adnan, kız talebeye de ba-
Madde 15 - Liselerde sınav not- yan Mübeccel kumanda edecektir. Ban 

)arı on esası üzerine verilir. Bunların do geçit resmi havasını çalacak sıra-
. değerleri aşağıda gösterilmiştir: sile kız öğretmen okulu, kız lisesi, ve 

10 - 9 Pekiyi kız orta okulları, erkek öğretmen oku 
8 - 7 iyi lu, erkek liseleri, erkek orta okulları 
6 - :; Orta geçit resmi yapacaklardır. Geçit res-
4 - 3 Gevsek ~ minden sonra direğe bayrak çekilecek 
2 - 1 Pek~ gevşek . v~ şenliklere başlanacaktır. Şenlikler 

O Boş l yirmi beş dakika kadar sürecektir. 
Madde 16 - Lisede talebey;k'e. 

KOLTÜR DlREKTÖRLüGONÜN 
TEBLtGt 

Türk likörleri 
1 e/ .. Aviv st:rgisinde 
büyük rağbet gördü 
İnhisarlar idaresi tarafından hazır .. 

lanmış olan şarap ve likörler, dı§ piyc; .. 
salarda çok iyi karşılanmış ve bir çok 
yerlerden siparişler gelmeğe ba§lamı§ -
tır. Telaviv sergisine gönderilen likör
ler, orada diğer likörlere üstün olduğu 
görülmüştür. 

İnhisar şarabı da Avrupanın bir çok 
memleketlerinden bilhassa İsviçre, Ho1-

landa, Belçikada rağbet görmekte, bt·
ralardan istekler vuku bulmaktadir. Öğ 
rendiğimize göre inhisar idaresi, bu yıl 
da mühim mikdarda şarap imal edecek, 
bunun için fazla mikdarda üzüm ala -
cak, bu suretle üzüm fiyatlarının da noı 
mal bir vaziyet alacağI tahmin eail -
mektedir. 

Ayrıca bazı kooperatifler, alakadar 
makamlara müracaat ederek ruh ile y2-
pdan sirkelerin meendilmesini istemiş -
terdir. Sıhhate çok muzir olan bu sir . 
kelerin yerine üzümden halis sirke :va
pıldığı takdirde hem halk. hem de ü .. 

züm müstahsilleri istifade etmiş olaca! -
lardrr. 

Dünya pİı/ asası ve 
1ürkofıs 

Türkofis, Türk tüccarlarına faydalı 
ola!:ak bir çok eksiklikleri tamamla • 
maktadir. Dünya piyasalanm günü gü· 
nüne tüccarlara bildirmek için yapılan 

servisin.büyük faydalan görünmektedir. 
Ofisin, Atina, Berlin. Bükrcş, Sofya. 
iskenderiye, Londra, Madrit, Ncvyork, 
Paris, Prag, Roma, Stokholm, Tokyo. 
Viyana şubeleri, bütün dünya ticaret 

durumlannı merkeze göndermektedir -
ler. öğrendiğimize göre, bu faaliyetler
den, alakadarlara daha geniş mikyasteı 
istifade ettirilecektir. 

iki sebzeci 
Harem açıkıarında 
denize düştüler 

Çankırılı Mustafa ile Çerkeşli )ılı; 
tafa isminde iki sebzeci sandalle lY 
dıköyüne giderlerken Harem iskel' 
önlerinde liman idaresine ait bir ır,, 
tör arkadan süratle gelerek sandı. 
çarpmış, batırmıştır. Motör kazadS 
sonra durmıyarak yoluna devaJll t 
miş, denize düşen sebzeciler arkadJ 
gelen Kadri ve Şevket isminde iki sJ 
dalcı tarafından kurtarılmışlardır. 

Bir mektepli kız cesedi 
buıundu 

Dün sabah Dolmabahçe sahiller"' 
de oynıyan çocuklar sahile doğru dJ. 
galar arasında gelen bir cisim göf111 
ler ve merak ederek yüzen cismin ) 
nma gitmişlerdir. Çocuklar bunun b 
kız cesedi olduğunu görUnce derb 
geri dönerek zabıtayı haberdar etlll 
ler ve yapılan araştırmada siyah Jlle~ 
tep önlüğü taşıyan cesedin on altı )-s 
larında kadar bir kıza ait olduğu ~ 
rülmüştür. Kızın niçin denize düştut 
tahkik edilmektedir. 

Heybelide bir et oin 
/abrikası lu ı unau 

Gümrük muhafaza kuınancüınlıl 
tarafından Heybeli adada doktor }Js; 

yadiki'nin evinde bir eroin imaJatlı' 
nesi meydana çıkarılmıştır. Yapılsf 
tahkikata göre doktor yirmi beş st 
nedenberi nıorf.in miiptelfısı bulunnı~ 
tadır. Onun için kendisine yeti~cce 

kadar eroin elde etmek Uzcre evind< 
küçük bir laboratuvar yapmış; fa)t&1 

söylendiğine göre, yanına aldığı yat 
dımcı doktor Mangay, bu laboratU\·at' 
da istihsal ettiği eroini harice satJllf 
ya başlamıştır. Vaziyeti haber al~ 
gümrük muhafaza kumandanlığı do~ 
torun evini aramış ve doktoru odastıl 
da baygın bir halde bulmuştur. DO~' 
torun ortağı yakalanmış, ve doktof 
da morfin hastası olduğundan hasU 
haneye nakledilmiştir. 
BAYAN NADİRE'Yt SOYANLAR 

cağı evvelce bildirilmiş olan dokuzun- __ A_k_saraydıı Bayan Nadire'OUt~ftıl 
cu jimnastik şenlikelrı, bu yıl ve bun- soymaktan suçlu Mehmet, Necat~ :ve 
dan sonra 19 Mayıs tarihinde icra edi- Sabahattin'in isticvaplarına polisçtl 
lecektir. devam edilmektedir. 

2 - Dokuzuncu jimnastik şenliltle- Suçlular Bayan Nadire ile mUva· 
ri salı günü saat 10,30 da, Taksim cehe edilmişlerdir. Şimdiye kadaf 
stadyomunda yapılacaktır. kat'i bir netice elde edilememekle be' 

3 - Şenliğe iştirak edecek liseler, raber suçluların zabıta tarafından s· 
saat onda Taksim Cumuriyet anıtına ranmakta olan şahıslar olduğu hal'' 
çelenk koyacaklardır. kındaki kanaat kuvvetlenmiştir. 

4 - Dokuzuncu jimnastik şenlik- ÖLÜ BULUNDU - Bey:ız.rtta Bal· 
lerine ait olmak üzere evvelce dağıtı- mumcu hanında bir odada yatan ~ 
lan ve üzerlerinde 10 Mayıs tarihi ya- yamda Süleyman'm iki gündenbetl 
zılı bulunan davetiyeler, şenlik günü odasından çıkmadığı görülmüş, zab1' 

için kullanılabilir. taya haber verilmiştir. Hana gele~ 
memurlar kapı kilidini kırarak içeri 

5 _Davetiyeler al:ikadarlara tevzi girmişler, Süleymanı yatağında 510 
edilmiştir. Davetiyesi olmıyanların 

olarak bulmuşlardır. Hemen 'beledi)" içeri girmemesi için inzibati tedbirler 
alınmış bulunduğundan beyhude mü- doktoru Bay Sadettin çağırılmış, ys: 

pılan muayenede Süleyman'ın ka.lb: 
racaatla izdihama meydan vr.rilmemf> 
si rica olunur. durduğu için öldüğü anlaşılmıştır. 

MAKiNEYE KAPTIRMIŞ - ss· 
öGRETMEN OKULUNDA tMTt- lıkpazarında Mehmet Remzi'nin ıns· 

HAN - Öğretmen okulunun tatbikat rangoz fabrikasında çalışan Niko sol 
imtihanlarına dünden itibaren başlan elini makineye kaptırmış, p:ırmaklat1 
mıştır. İmtihanlar bir hafta kadar sü- kesilmiştir. Niko hastahanPye yatı· 
recektir. rılmıştır. 

Bu yıl şehrimiz kız öğretmen okul- KIZKARDEŞ11'1'1 ALMADIGI tÇV: 
!arından 150 kadar talebe mezun ola- - Kızıltoprakta Zühtü paşa mahallt"' 
caklardır. sinde Kale.mış caddesinde oturan bab' 

Yeni öğretmenler açık olan ilk o
kul öğretmenliklerine ve yeni açılacak 
okullara atanacaklardır. 

i A:Yf;f SINAV KACITLARININ 
01ttJN.t!ASI J'E BUl\1TJARA 

.vor VERILJIESI 

sirli not verilmez, Notların ortala.,' 
ma.c:ıı alınırken çıkan yarım ,.e yarim
dan büyük kesirler "bir .. sayılır Ya.

1 rımdan küçük olan kesirler sayılmaz., 
İstanbul , 16 (A.A.) - İstanbul İNKILAP DERSLERİ - Dün ü-

kültür direktörlüğünden: ı niversitede inkılap dersini profesör 

çıvan Hüseyin evine giderken önun' 
Romanyalı Mustfa çıkmış, demirli 
kafasına vurarak ağır surette yarıı!S' 
mıştır. Bu tecavüzUn sebebi, Hüsc)'i• 
nin Mustafanın kızkardeşini almaın•· 
sıdır. 

Madde S - Her öğretmen kendi 
dersinin sınav kflğıtlarını okurken 
görclü~ü yanl·~ların altlarını renkli 
kalemle <:izer. 

Tadde 9 - Yazılı ~ınaYlarda Ye. 
rilecek notlar, talebenin yazılı olarak 
\'erdikleri ce,·aplara göre takdir olu
nur. Talebeyi ileride daha ~ok çalış. 
tırmak düşüncesile bile olsa, talebe. 
-tw'l'""""""l~RfUl ........ -ffllldftll•li'-lll•MU. 00 

muada yazı ya:::an muharrirlerin hep
si de, Tü4'ki11cnin tammm§ şahsiyet
leridir. Diğer taraf tan, ya:::ıl<truı scr
levhalarından yazının mahiyetine in
tikal kabil olmadığına, müddcimnv
mililtçe, şiirdeki hangi kısımların ne
den suç o1dııifıımm anlatılmadığına 

dok:maralc, bcraetimi isterim. 
Necip Nadir'in reisliği altında Hü

seyin ve Burh&nettin'le teşekkül eden 
hakyeri heyeti, neticede Muammer 
Cahit Kcntmen hakkında beraet ka-

(Arkası var) 1 - 10 Mayıs pazar günü yapıla· Mahmut Esat Bozkurt vermi~tir. 

rarı verdiğini bildirmi§tir. Ankaradaki tayyare ıehitlerl ihtilali ndc Bafbakammızla Y~nl lran elçiıt Çankayada. 

, , 
• 
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. Cererierde arkaclCJ§lardan bi· 
rı Yazrsı,.dıa ~lediye iılerinde 
Pa fi r ı ere ayrılmanın faydalı ola-
c ... 
ag.,,. yazıyordu. 

1 
Hükumet idareıincle partisiz, 

akat belediye iflerincle partili ol· 
mak fikrini bir az garipsedim. 

Parti, kuruluı bakımından bir 
doktrinin ifadesidir. Partüeri bir· 
birinden ayrılan icleolojiler: ve 
temsi/ ettikleri sınıfların doktrin
lerini tebarüz ettirmeleri itibarile 
ayırmak mümkündür. 

Partileri "idareyi düzeltmek, 
Fenalıkların önüne geçmek için 

vasıta, yani kısacası tenkit,, say· 
"1ak hatadır. Partiler bunları 
l'aPrnak icin kurulmaz. Bir telek
kiir, bir ~anlayıf tarzım mü:lalaa 
etmek için vücuda getirilir. Her 
hangi bir partinin prg::>ramı arka
Ctn:la, dünyaya hendi hesabına 
!:Öre nizam vermek istiyen bir f el
C:!f e yatar. 

Ve heı f clsef e mutlaka bir gün 
ha;,ata doğmak emelindedir 

Sokaklar temiz olsun, esnaf 
hile yapmasın diye parti kurul· 
ma.ı,. Çünkü hiç bir parti bir §e

h;, İrini ihmal etmeyi programına 
ao ~m~z ki buna mukabil bir yeni 
Parti kurulsun! 

Gerçi liberal memleketlerde 
~~vleı iılerinde olduğu gibi bele· 
c.:ıye iılerinde de partilerin büyük 
rol~eri vardır Çünkü orada kato-
lik ıeh' ·ı· ~: ·ı ı· b k trcı rgı ı e sosya ıst a ı-

rrtırıcl an fehirciliğin büyük amma 
Pek büyük farkları vardır. 

,, "' * 
Biıcle t:ehir it:(erinde partiler 

ı v" :.- y 

~ llcıu/a getirmenin manaaı olsa 
otıa ehir ; ~.?rinde tenkide yol aç· 
l?tah, şehir islerini daha sıka bir 
•sır~tte -kontr~le tabi tutmak ola· 
bilir. Ana prensiplerinde anlaf· 
rnıı insanların tel errüatı, tatbikatı 
tenkit etmeleri kadar tabii ne ola
bil"r 

labat edilmeh şartile bütür. ten· 
/•'fer rejimlerin kuvvetini, kudre
tin; arttıracak, hayatiyetini tah
lan 'ıracak bir devadır. 

• • • 

Moris Şövalye ve 
sarhoş taklidi 
Bir kaç gün önce iki artist Pariste 

Bolonya ormanında geziyorlardı. Bun
lardan biri Şarl Logton, öteki Moris 
Şövalye. Şarl düşünceli görünüyordu. 
Şövalye sordu : 

- Ne düşünüyorsun? 
- Hadiselerin daima tekerrür ettiğ·-

ni. Bundan iki asır önce benim gibi ak
ı 

tör olan vatandaşlarımdan biri, büyük ı 
1 

Garrik burada geziniyordu. Yanında 

Komedi Fransezden Previl vardı. 

- Ne garip tesadüf! Bizim gezinti -
miz tarihi oldu desene! Öyle ise ecda -
dımıza layık olduğumuzu göstermek 
için ciddi harC'ket edelim. 

- Buna lüzum yok. Garrik alay et -
mesini pek !;everdi. Passy köyüne var-1 
mazdan önce Previle dedi ki: "Gel sc .. 
ninle sarhoş taklidi yapalım ... Bu oyun
da o kadar muvaffak oldular ki bütün 
Pasc;y halkı bunları görmek için yola 
dökülmüştü. 

Moris Şövalye başını sallıyarak dedi 
ki: 

- Bak belaya ki benim de hoşuma 
giden bu oyunu yapamıyacağız. Cumt·· 
riyet kanunları iki yüz yıl öncekiler gi
bi değil. Şimdi polisler yolda yakala -
dıkları sarhoşları hemen merkeze götü
rüyorlar. 

Kızı üveq anası mı 
öıdürdü? 

Harar'da bir 
misyoner! 

tik İtalyan askerlerile birlikte Har-
rara girmiş olcın bir Fransız katolik 
misyoneri şehirdeki yağma ve tahribi' 
görmüş, bunu yapanların reisleri Ras 

Nasibunun kendilerini bırakıp kaçmas • 
na kızan Habeş askerleri olduğunu an
lamıştır. Misyonerin anlattığına göre, 
bütün Harrar ahalisi öldürülmekten kor 

karak şehri bırakıp kaçmışlardır. Harrar 
da bütün içki mağazaları yağma edil -
miş ve sarhoş olan Habeşler her tarafa 
saldırmaya başlamışlardır. 

Fransada Nansi şehrinden on yedi================ 
kilometre uzakta bulunan Lay .. Ser-Xris 
tof köyünde bir kız çocuk bıçakla öl -
dürülmüştür. Bu cinayeti üvey anne -
sinin yaptığına hükmedilmektedir. H•·ı 
dise şöyle olmuştur: On iki yaşında bu
lunan Lüsi Leonar her zamanki gibi 
bahçede oynuyordu. Yirmi iki yaşında 
olan ilvey annesi kızla birlikte idi. 

Ne oldu, ne geçti? Kimse bir şey 
bilmiyor, gören bir §ahit de yok. Bir 
müddet sonra üvey anne Leonar kom • 
şularına giderek kızı kanlar içinde bul -
duğunu söylüyor: 

''-Evden çıkmışhm. Biraz ıonra 
geldiğim vakit Lüsiyi kanlar içinde gör 
düm. Elinde bir bıçak vardı. Kendini 

cı 
..· .. · .. ·.·· .. · .. · .. ·.·:.·:.·:.·:.·· .· .· ... · .· ... · ..... 

bununla yaraladı sanıyorum.,, diyor. 
Bu ifade şüpheler uyandırdı. Polise 

haber verildi. Tahkikat başladı. Çocuk 
otopsi edilince üvey annenin sözlerine 
inanmanın imkansız olduğu anlaşıldı. 

Çünkü küçük dört bıçak yarası almış • 
tı, Biri kalbinden, üsü de kolundan. çc .. 
cuğun oynarken bıçak üzerine düşmüş 
olduğu farzedilse bu dört yaranın ay -
ni zamanda olması kabil değildi. 

Tahkikat derinleştirildi. Genç üvey 
annenin küçük kıza karşı hiç de mer -
hamct ve şefkat göstermediği, hatta 
çok dda vahşice hareketlerde bulun • 
duğu anlaşıldı. Kadın evinde yakalana. 
rak adliyeye teslim olundu. 

• • 
,c\şka karşı 
müşterek cephe! 

Holivudun on üç genç artisti "Ço -
cuklar klübü .. adiyle bir klup yapmış -
lardır. Buraya aza olanlar, zengin ve 
meşhur olmadıkça evlenmemeye yemin 
etmek mecburiyetindedirler. Klübür. 
reisi olan Bayan Patrisiya Ellis bir ga
zeteciye verdiği beyanatta klübün esa:> 
maksadının "Meslek aşkından daha iyi
dir.,. düsturu olduğunu söylemiş ve de
miştir ki: 

"Her birimiz tek başımıza aşkın hü • 
cumun~ tahammül ec:lemiyeceğimizi an
ladık. Birleşince müşterek irademizle 
hususi zaaflarımıza galebe çalacaeımı7. 
dan eminiz.,, 

lngiıiz Kralı kiminle 
evlenecek? 

İngiltere kralı sekizinci Edvard'ın 
yakında Danimarka kralının yeğeni o
lan Aleksandrin - Luiz • Karelin .. Ma
tild - Dagmor dö Danemark ile evlene .. 
ceği şayiası dola~'llaktadır. Bu kız 1914 
yılı ilk kanununun on ikisinde Kopen • 
gah civarında doğmuştur. Danimarka 
kralının kardeşi olan prens Heralt'in ü
çüncü ço::uğudur. Anne Helen bir Al
man prensesidir, Bu itibarla müstakbel 
İngiltere kraliçesi ola::ağı iddia edilen 
bu kız Avrupanın başlıca hükümdar a -
ilelerine mensuptur. 

Prenses her sabah güler çehresile 
Danimarka kralının sarayından çıkarak 
payitahtın sokaklarında bisikletle bir 
gezinti yapar. Herkes kendisini tanıd • 
ğr için hürmetle selam verir. İngiltere 

kraliçesi olunca Britanya sarayına bi -
siklete binmek adetini götüreceği zan -
ncciilmektedir. 

Sivri $İnekler f aqlJare 
ile imha editeck 

Bu ilkbahar mevsiminde Fasta siv -
risinekler dayanılmaz; bir derecede olur. 
Ve müthiş bir sıtma salgını yaparlar. 
Sıhhiye dairesi bunun önüne geçmek 
ve sivrisinekleri mahvetmek için tayy;
relcrden istifade etmek yolunu bulmu~
tur. Bataklık yerlerin bir planı yapılmış 
ve pilotlara verilmiştir. Tayyareler 

- - -~ 

Bilenler, hayatla-
rını • yazsaıar ..• 
Son defa bazı tarılıi lıadisi:lcrin 

gündelik gazetelere geçmesi, muag
yetı kimselerin o tarihi hadise hak
kında bildiklerini ortaya koyması gi. 
bi bir vaziyet çıkardı. Gazetelerde 
tefrika nednden yazılarım ne rC'di· 
yorlnr. Yahut kendilerinin ağzın

dan hatıraları naklol11nuyor. 

Bu yazıların şimdiki halde hangi 
met'zua ve ne suretle temas ettiğini 
anlatacal.· değiliz Ancak şu lüzumu 
sl•zdirmek i.-ıtiyoruz ki, belli başlı 

rnziyctler içinde yaşamış, bir f!eyler 
görmüş, lıattli tarilıin yapral.·larını 

çoğaltabilecek kıratta özel lıatırn/arı 
bulunan kimseler, lıayatlarının mıı. 

ayııen bir det•resinde kendi miişnlıe
delerirıi yuzmağı adet edinsinler-. 
Kim bilir nece adamlar vardır ki on
larla birlikte tarihin dikkate değer 
incelikleri de göçüp gitmiştir. F.lıem. 
miyetli tarihi vaziyetler irerisinde 
kalnuş münerı-er kimseleri nifıayet 

bir gazeteci veya profesyonel bir mu• 
lıarrir keşfedip bütün allikasile orta. 
ya koymak zaruretinde kalmamalı.. 

dır. Herkesin göremediğini görmBf 
münevver adam, muayyen bir çağ. 
da hayatını ya:mağı adet edinirse, 
hrı türlü bir neşriyatın sürüm dahl 
bulacağı şü,,lıcsizdir. 

Nctir.edc tarih incelenmiş, yan 
salıası çcRitleşmiş, yeni bir mu.har. 
rir örneği de belirmiş olacağı gibi, 
kütüplıanclerimiz dahi bir başka çeı. 
nide zenginleşecektir. 

Hikmet MUnfr 

ÖLÜM 
Pendikte Kavala mübadillerinden 

B. !smet'in büyük kardeşi, inhısar ida
resi Üsküdar tütün imalathanesi us
tabaşısı B. İsmail dün işinden döndü· 
ğil sırada lstasyonda tr('nden' inerken 
kalp durmasından vefat etmiştir. Ce
nazesi bugün kaldınlarak Pendikte 
defnedilecektir. Aile ve akrabasına 

taziyet beyan ederiz. 

mümkün olduğu kadar alçaktan uçarak 
bütün bu sivrisinek kaynağı olan yer • 
lere petrol dökeceklerdir. 

Tek partili rejimlerde (otokri
tik) eıastır. Bu eıası göz örıünde . ..:.::====:::::= 
tutmak vatandCJ§ın vazifesidir. Yan sarho§ kümenin üstünde dalgalanan gürül- Bilmedim yandım 

AtC§i aşka .. 
Canım gibi hıfzcylcr idim, etmez idim ftU}, 
Fci§eylcmese razı dili gözden akan yaş. 
Hicran eleminden ııice bc11 olma:am ayyri§1 
Takat getirir nıi bu gam.a olsa da bir taş1 
Kemler kuluna CL§lmıı et lıcmrcJı ii yolda§ 
Ta yüz süreıJim c§iyitıc ya Hacı Bektaş! 

D tü durmuı, bütün gözler genç kıza çevrilmiıti; E • 
b" ~eğil yalnız belediye iflerincle, renlerin farkına varmadan yaptığı ifşaat kuvvetli bir 
llflin devlet iılerinde tatbikat ıa- tesir uyandırdı; en yakın arkadaştan Olkerin anne • 

haı, otokritik için açıktır. ıinin eski bir bektati olduğunu bilmezlerdi. O, §İm· 
b Otokritik için muhali/ parti diye kadar arkacaılanna annesinden hiç bahıetme • 

1 
eklemek, partilerin mancuını an· mİ§tİ. 

tr Olker kıpkınmzı olmuıtu; yutkundu, aonra bir 
l)fcımak demektir. hamlede: 

Sadri Ertem 

Geçmiş Kurun/ar 
17 Mayıs 1921 

ARABiST AN AHV AI,/ 

d • Anadolu gazetelerin.de oku>ı
ı.~~na göre M cdincdc parasızlık, 
;:wıt ~'iddetle hüküm sür-

ektedir. Ahali yiyecek ck"mek bul 
'makta m~kül<ita 1lğramaktcvl.ır. 

u~.• Yunan hükümetinin se/crber-
2.9'" tevsii hakkındaki kararı aha
z;/'f'Q.!ı~ı~ bü_yük ~ir heyecan tev-

h 
etm~tır. Rral Kostantin hasta

atıe1-, . 
he . <Çrı zıyaret ederek mecruhlara 

dıyeler tevzi etmektedir. 

Tepebaşında Anfi 
Tiyatrosunda 

Bu akıam saat 
20.30 da 

TOSUN 
3 perde komedi 

Türkçeye çeviren: 
S. Moray 

- Ben bektaşi filan değilim; dedi, buraya sırf 
merakımı yenemediğim için geldim! 

Olker, ıusan ve kendisine bakan kalabalığın Üs· 
tünde hala akisler yapan seıinin tonunu biraz yük • 
ıek ve sert buldu; misafir geldiği yerde tecavüzkar 
olmak ayıp sayılabilirdi; Erenlerin gözlerinde şim • 
şekler yanıp tutuştuğunu ve kendisini buraya getiren 
arkada~rnın da dargın gözlerle baktığını hissetti; 
"kabalık ettim!,, diye düşündü, bıraktığı fena tesi .. 
ri hiç değilse hafifletmek istedi: 

- Bektaıi değilim ama bazı nefesler bilirim, 
dedi; fakat herkesi rahatsız etmiş olmıız mıyım? 

Sonra sesini biraz daha yavaşlatarak ve sazcı • 
ya bakarak teslim oldu: 

- Dede Efendi okursa be"n de beraber giderim. 
Erenlerin gözlerindeki dargınlık bulutu silindi; 

bakışlarile te§ekkür etti; Asri Dede sazını kucağına 
aldı; Olkerle bir iki fısılc!aştıktan sonra evç maka -
mında karar kıldılar. Tambur inlemeğe, ihtiyar sazcı 
hafif ıesile söylemeğe başladı; Ull<er oturduğu yer .. 
de yavaıtım başlıyarl\k, fakat gitgide etrlc'fında kud · 
retli bir raşe yaratarak ve se1i perde perde yüksele -
rck sazı ve sazcıyı geride ve gölgede bırak!ı· 

Gel. 'ICl yanalım 

Ate~ aşka; 
Şı('le c1·elin~ 

.Af r.~i n.~ka. 

ôııcc iııandım. 

Çok ko7rı.y Mındtm; 

varın verenler 
Dosta erenler; 
Yandım Ercııler 

Ate.şi aşka! 

Seyyit Nesimi 
Terkeyle resmi; 
Yandır bu cismi 
Ateşi aşka! .. 

Sermestler ayılmı§, ayıklar kendirerinden geç • 
miıti; pürüzsüz, tatlı, billur bir ses çağlıyanı, seven 
bir ruhun sarsınblanru dile getirmiş, halka halka u • 
zanryor, dinliyenlerin gönüllerini cotkun ve ilahi bir 
aşkın zinciri içinde biribirine bağlıyordu. 

Erenler gözlerini kapamıştı; çehresinde içinin 
coşkunluğundan yüzüne vunnuı ışık ve zevk pırıl • 
tıları dolaııyordu; lisanı anhyan anlamıyan bütün kü. 
me ayni kudretli sesin tesiri altında idi. 

Doktor Çetiner, on dördüncü asrın miıtik ve ya
nık derviıi Seyyit Nesimi'yi bütün heyecanları ile 
onu ölümlere kadar götüren çarpıntılı ıevginin kızıl 
dekoru içinde görür gibi oldu. Genç kızın İnsanın ir=. 
ni karıştıran yanık sesindeki davet, Çetincrin sami • 
asında, dimağında, sinirlerinde kontakt yapmış gibi 
idi; nefes devam ettiği müddetçe kendisini bir yan -
gının alevleri içinde hissetti. 

Gel, gel. yanalım atc§i aşktı ... 
Bu, §İmdiye kadar hiç duymadığı bir haleti nı. 

hiye idi. 

Otken alkışlıyanlar, tebrik edenler oldu; Erer. 
ler, bir kere daha teşekkür etti; ıonra unutup tekrar 1 
içmeğe ve gülü§meğe başladılar. Aıri Dede ve bat • 
kaları türküler söylediier. 1 

Bir aralık Erenler, evlatların ricası Üzerine, A~
ya steplerinin kuru havasındaki ııcaklığı tatıyan kr. 
im, yanık erkek seıile hir semaiye baıladı: 1 

• 

• • 
- Kırklar pervazı, k•rklar pervazı! 
Diye sesler yükıeldi. Yarı çıplak ıaflar yan çrpıo 

lak sakiler tarafından demlendi. Herkes ayağa kalk • 
mıştı; gözcü e,ikte, Erenler ocağın önünde sabit du· 
ruyorlardı. Devran başladı; bilenler bilmiyenlere 
rehberlik ediyor, bilmiyenler bilenler gibi yapmaia 
çalışıyorlardı. 

Aradan ne kadar geçti bilinmez, sarhoşluktan ve 
baş dönmesinden bitkin bir halde durdukları u.man 
günün ilk ıııklan ayazmanın hapishane mazgalla:-ı • 
nı hatırlatan tavana yakın demir parmaklıklı pence.. 
relerinden içeriye ıızıyordu. Biribirine karışıp <:Özü • 
len küme, bulanıp tekrar durulmuş bir su gibi idiı 

Erenlerin sesi muhabbetin bittiğini haber verdi: 
- Döktüğünüz varga doldurun; ağlatl'i!' nız 

varsa güldürün; yıktığınız varsa yapın; bu gerçeğe • .., 

4 
Sabaha karşı Erenler fazlaca rahatsızlık hisset. 

mi, ti, devran bu yüzden kısa kesihr.işti. Kaıı ı ın .. • 
kimi o gün lstanbula inmiş olduğ"U için dolttor Çe -
tinere deı·gahta kalması rica edildi. Kendisini i · l<i ile 
yıpratmış olan genç şeyhi sıkı~tıran kalp akse3i bir 
şırınga ile önlendi. Sahildeki çadırlarına, yahut çıun
ların arasından doğan güneşi seyrederek ve ,...ülüp 
eğlenerek yerlerine yurtlarına dönmü~ olan evlatlA • 
nn bu hacliseden haberleri yoktu. Doktor Çetiner, bi'. 
tün geceyi uykusuz geçirdikten sonra hastasını uyut• 
muı, şimdi ayazmanın önündeki çardağın altında bir 
gece once t.ıenierie iii< aefa tımışmıt> .. :duğu <ahta 
kanapeye oturmuş, dllllarc!a ötüıcn ku§ların muıiki
sile aanlarak sabahın uyaruıını ıeyrediyordu. 

(Arka11 var) 
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1 1 
Binbir gece masallarından 

___ a 
Hergün bir hikaye 

KURTULUŞ 3 Kızın Sırrı 
Z il k .. .. t .. .. d . 1 

iSTANBUL - 12,30 muhtelif plak 
lar ve halk mu~k~i. 18 dans mu~k~iı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bir kadın bir erkeğe varmağa ka- ziyeti değişti. Ve bayan YıldıZ'a 
(plak). 18,30 "Ambassadör" den nakil. rar verdi mı·, erkek ı"çm· bı"r tek kur- b"t" · · .. d" şı u un scvgısı son u. 

ava ı ızı muruvve gunun e sevın-
Varyete musikisi. 19.45 haberler. 20 tuluş çaresi vardır: Kaçmak. Bu, be- Neden mi? 
muhtelif plaklar. 20,30 ıtüdyo orkes - nim en sarsılmaz kanaatlerim ara- Ben de bilmiyorum. Fakat 
tralan. 21,15 Eminönü halkevi gösterit smdaydı. lısının hüzUnlU bakışları artık oıı 

dirmek için mücevherlerimi verdim!. kolu ve son haberler. Saat 22 den son. Tanıdıklarımdan birinin başından sir etmiyordu. Gözleri açılmış ve 
ra Anadolu ajansının gazetelere mahsus buna benzer bir macera geçmişti. tığına pişman olmağa başlamıştı. 

dıf&l'IY& çıkmadık. Vapur içerisinde 
kaldık. Fakat ben gençle beraber va
purun bir tarafında yatıp uyurken 
hemşirelerim kalkıp yanımıza gelmiş

ler, bizi döşeklerimizle beraber tutup 
suya attılar. Benim sevgilim O· 

lan genç yüzmek bilmiyordu. 
Bu .SU'ada. uyku sersemliği ile 
suda boğulup öldü. Anc:ık ben 
bir tahta parçası üzerine yapışarak 

bir sahile çıkabildim. Sabah olunca 
nereye gittiği.mi bilmiycrek yürüme
ğe başladım. 

Yolda giderken biri siyah, öbürü 
kırmızı iki yılana rast geldim. Bun
lar biribirile kavga ediporlardı. Siyah 
yılan kırmızıya galebe ederek öldüre
ceğini anlayınca siyah yılanı taşla 

vurup öldürdüm. Kırmızı yılan kanat
larını açarak havaya uçtu. Gitti. Ben 
bu halden müteaccip oldum. Bu ara
da kendimde bir yorgunluk hissedip 
bir tarafa çekildim ve biraz uykuya 
ı.varclun. 

Uykudan uyanınca ayaklarımın 

ucunda bir cariye oturduğunu gör
dlim. Süratle ayağa kalkarak: 

- Sen kimsin?., 
Diye sordum. Bu cariye bana: 
- Ben cin taifasındanım. Sen be

ni siyah yılanın elinden kurtardın. 

Senin bu iyiliğine karşı ben de gittim 
senin g ~inde olan bütün mal ve mülk 
leriı .i alıp evine götürdüm. Ve sana 
fenalık eden hemşirelerini sıhir ile 
birer köpek suretine koydum.,, 

D:.ı cnr ye beni nldı. Evime götür
dü \"e g~d rken bana: 

-- Sen bu köpelc kıyaf etindekl hem 
.. irclcrino her gün üç yüz sopa vura
caksın. Eğer mcrhımet edip vurmaz
san f'eni de bunlar gibi bir köpek su
retfre 1.oyacağımı unutmamalısın.,, 

r ·e~ . GC:zlimclc>n kayboldu. lşte 
b .... , l 0 r ne l•~clar bu köpeklere merha· 
nıe "'"!'·em de korkumdan gene on-
1 -1 d- :me:c n"ecbur oluyorum., 

B ·. Uk lcız hikfı.yesini böylece biti
ri11 "C H 'il r 'J' •rr c:ıit ile' nci kıza döne 
re'c ""n 'rın da sergüzeştini anlatması 
nı i •cJL 

E J i' .1,.i k d.ı lıikiıyc'3ini §Öylcc 
nald"' i : 

- • E· 1'c iw efendim, benim hika 
yem ~ el nyanm en gnrip vak'alarm
dan 11 r"dir: Benim bab:ım gaypt ze -
gin. büyük itibar snhibi bir zattı. Öl· 
dü..':ıl za."lmn bir çolt mal ve miilk bı
ra'·tJ. Bu sa •ede refah ir,inde gerinip 
gi 1'~ ordum. Bir gün ~ehrin Z."ntrinle
rindr11 birin 'n o1lu ile evlendim. Bir 
yıl k!'flar onunla beraber ya--adım 
Bir gttn rovcim Jıasatlandı ve hasta 
lıkt~ h-urtulamıyarnk öldü. Ondan 
da !!el"•en bin a.ltm miras kaldı. Bu 
mirastan kendime on takım esvap yar 
tırd· n. R·' ı~ .. dan her biri bin altır 

kıymetinde idi. 

Giinlcrde bir gün evimde otunır 
kcn evime bir acuze kadın geldi. Bu, 
göz! i yumurta gibi çıkmıı=, dışlerı 
kmLnış, eli yüzli çirkefe benzer bir 
rnahluk~u. Yanıma yaklaşar:ık: 

-~Efendim, benim bir öksüz ve ye
tim kızım vardır. Ko'Cllyn verdim. Bu 
akşr.m gertlek gecesidir. Sizden rica 
eder lm, onu siislemek için esvapları
mzdın bir~ni, mücevheratmızdıın bir 
kaçmı da ariyet olarak veriniz. Siz de 
düği.nümüze buyurunuz. Hatırımızı 

alınız. Zav&llı kızım yetim olduğu için 
çok SC\inecektir. Yetimlerin kalbini 
kaza.11mak büyük sevaptır.,, 

Dedi. Kadının bu sözleri bana do
kunılu. Zavallı bir kızı mürevvet gü· 
nünde scv;ndirmek istedim. İstedikle
rini verdim. Kendim de csvaplanm
dan birini giyerek dilğüne gittim. A
cuze kadın sokaktan sokağa, çarşıdan 
çarşıya gidiyordu. Ben de onu takip 
ediyordum. Nihayet kapısının eşikleri 
mermerden bir büyük konağa vardık. 
Acuze kapıyı Ç3ldı. Bizi iceriye aldı
lar. Kapıdan girince kendimizi her 
tarafı dö~enmiş bir dehliz içerisinde 
bulduk. Etrafta altın ve gümüş kan
diller ve ganıdanlar yanmıştı. 

Daha içeriye odalara girdik. Oda
ların, sofanın, divanhanenin gilzelliği 

havadis servisi verilecektir. Adı: Ruhi idi. Bayan Yıldıza. gönül O da bu kadının kendisile e 

o dereoode idi ki tasviri mümkün de-,r-------------·---ı 
ğildi. Odaların birinde altından yapıl· B o R s A 
mış bir sedir üzerinde aya benzer gü-
zel bir kız duruyordu. Bu kız beni gö- t 8 · 5 · 9 3 5 
rünce yerinden kalktı. BUyük iltüat
larda. bulundu. Beni kucakladı ve se
dır üzerine oturttu, dedi ki: 

- Ey güzel kardeşim, benim bir 
erkek kardeşim vardır. Sizi görmüş. 
Aşık olmuştur. AıJkınızdan sabırsız 
ve kararsız kalmıştır. Bu acuzeye se
ni buraya getirtmek için bir çok para 
vadetti. Ancak bu suretle sizi buraya 
getirtti. Seni helalından almak ister. 
Çok rica ederim. Reddetmeyiniz.,, 

Bu sözler beni hayretten hayrete 
düşürdü. Ne yapacağımı, ne diyeceği
mi şaşırdım. Bir kere olmaz, dedim. 
Fakat her taraftan kapalı bir konak 
içinde tuzak içerisine düşmüş bulun
dum. Bundan kurtulmak mümkün ol
mıyacağmı anlayınca çaresiz "peki!,, 
diye riza gösterdim. Kız benden bu 
cevabı alınca sevinerek kalktı. Bir 
kapı açtı: 

- Buyurunuz!,, 
Dedi. Bu ses üzerine içeriden gü

zellikte nnziresiz bir genç çıkageldi. 

Onu görünce ben de ft.şık olmuştum. 

Aklım başımdan gitmişti. Onunla bi
raz beraberce oturduk. Meğer bu genç 
ben daha gelmezden evvel nikrth me· 
murlarını buraya getirmişmiş. Onlar 
benim gelmemi beklerlermiş. Derhal 
nikfthımızı kıydılar. Genç bana dedi 
ki: 

( Arlmsı var) 

Kös/ence yolu 

lllzalarmda Jl)dn lş&retJI olanlu, tl7A 
rtnde muamele g"(lrenlercllr. Rakaml&r' 
11a&t 12 de kapan11 u.bt ftyatlanı m. 
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Kş. P. K§ P. 
Nev'l: En az En çolı 

Buğday (yumuşak) 6,30 7 
10 
6,23 

u (sert) 
,, (kızılca) 

Arpa 

Çavdar 
Mısır 

Darı beyaz 

Tiftik 
Yapak (Anadol) 

6,6 
6,2,5 
3,15 

5,12,5 
5,25 
4,25 

89,28 
62,20 

6 

95 

Geçen Sl'ne işlemcğe başlıyan Kös
tence transit yolunun, yaş meyva ibra -ı 
er İ!;İn büyük faydalar temin ettiği ma.

1 
IUmdur. Bu yol. bu sene daha geniş bir 
surette çalrşacak ve Türk yaş meyva • 
larmın ihracında büyük bir rol oynıya • 
caktır. Çok müsait şeraitle iş yapılaca -
ğından bu yıl fazla mikdarda yaş mer-
va ihraç edilece~i söylenmektedir. A .1 Porsuk derisi çifti 660 
lakndar makamlar. ihraç edilecek yaş Tavpn derisi acledi 18,19 20 

meyvanm ne suretle h::ı:.-ırlana ::ağı hak-

kında bir talimatn:ı,.,...e hazırlamaktadır. iri 1 S p Q R •ı ~ıl! 
1 1= r. ·

1
1 

EKMEK NARia !.5İ '---------~ ni. 
Belediye narh komisyonu yarın 

toplanarak ekmek ve francala narhını 
tesbit edecektir. 

ŞEHiRCiLiK MÜTEHASSIS/ 

Fransız şehırcilik mütehassısı 

Prust'un bugün §ehrimize gelmesi 
beklenmektedir. Bu münasebetle dün 
belediyede fen ve imar şubesi müdiır
lerile bazı genç mimarlar bir toplantı 
yaparak görilşmilşlerdir. 

Kim kazanacak? 

Şampiqon /uğun en 
müh1m maçı buqün ı 

L.i.k. maçlarını~ ik~~ci,.. d~v~csi~n 
en ııHıhını maçıııı uu~uu ac.n.mii'l ~·<>-ı 

dında göreceğiz. Fenerbahçe ilP ge-1 
şikta~ı karşı kar~ı.}a getiren bu maçı 
hemen hemen iki takımın da şampi-

verdiği zaman genç sayılarnıyacak mek için bir tuzak kurduğunu 
yaşta idi. Fakat bayan Yıldız da, er- yor ve bu tuzaktan kurtulma iç 
keklerin müdafaa silahlarım l:örleten re arıyordu. Faka bu kadından k 
bir kuvvet vardı. Bay Ruhi'ye tecrü- sini serbest bırakmayı istiyecek 
belerini unutturarak, aklını başından sa önüne hailevi bir vaziyetin 
kaçıran da buydu. lacağı muhakkaktı. Sonra bir 

:t- :t- "' ğin bir kadını atlatması, çirkİJJ 
İki kocadan dul kalan bayan Yıl- harketti. Çünkü herkes erkeği h 

dızm iri kara gözleri vardı. Bu göz- bulurdu. O halde plan dairesir.de 
ler bir lahzada yaşlarla dolacakmış reket gerekti. Ruhi de öyle yap 
gibi büyük bir hüzünle parlardı. Bun- nişanlısından bütün hislerini g' 
!ara bakıp da bu kadının çektiği izti- Eskisi gibi onunla gezip dolaı;ıyor 
raplara acımamak, ona teselli vermek nun her istediğini yapıyor, onunl& 
için her fedakarlığı göze almamak, yatroya, sinemaya gidiyor, her 
hele Bı..y Ruhi gibi işi gticü yerinde, sattan istifade ederek dc:ek deıne 
iradı yolunda bir adam için kenidni gönderiyor, elhasıl hiç bir h:ıreket 
bu hisse kaptırmamak imkansızdı. ima He hislerinin deği§tiğini göS 

İnsan bu vaziyet kar§ısında ancak. miyordu. 
- Bu kadını hayatın kahrından Kendilerine münasip bir ev b 

korumak, hayatın darbelerinden sa· bulmaz evleneceklerdi. Onun için 
kınmak ve o::ıun güzel gözlerine siner: giln birlikte çıkıyor ve ev anyorl 
keder izlerini silmek gerektir! Fakat mlinasip ev bulmak ne müş~ 

Diyebilirdi. dü. Her girdikleri evi bodrumun 
Bay Ruhi'nin anlattıklarından ba başlıyarak çatı aralarına kadar 

yan Yıldızın herkesten fena muan~elc kik ediyor, fakat bir türlü karar 
gördüğü, kocalarından dayak yiyer.ı!k remiyorlardı. Evlerin kimi büyük, 
derecede hakaretle karşılandığı, hu- mi küçük, kimi pah:ılı, kimi ha 
susi işlerini idare için kullandığı adrım kimi rutubetli, kimi kapanık, kimi 
larm hep kendisine hiyanet t'ttikelri· ranlık. kimi münasebetsizdi. Fs 
hizmetçilerinin öteberisini nşırdık- bu kusurları bulan bayan Yıldız 
lnrı, elhasıl hayatta herkesten cziy- ğil. bay Ruhi idi. Kendisi güya k 
yet gördüğü anla§ılıyordu. sını mükemmel bir e\'de ya.§atmak 

Günün birinde Bay Ruhi, bayan tiyordu \'e bum:. da bulmak gcrekt 
Yıldız'la evlenmeğe karar verdiğini ve ı!iikemmel bir evi bulmak güç 
bayan Yıldız'la nişanlandığını haber işti. Fakat zahmete değerdi. Ba) 
verdi. Ben de muvaffakiyet diledim. Yıldız sızlanmağa başlamı~tı. Fs1' 

• • • bay Ruhi sabr= tavsiye ediyordu çil 

Kachköqünde 
Beykoz - Hilal B. tak ımları bi

rinci oyunu oynn.dılar. Oyun çc.k gü. 
zcl ve zevkli oldu. (Kelle lbrahim) 
gibi e ki bir futbolcunun Beykoz B. 
takımında yer alması maçın kı.} meli. 
ni arttırdı. 

Oyunun birinci devresi Beykozun 
akınla yaptığı bir golle ,.e iistünlüğU 
ile bitti. İkinci devr1>de Beykoz pen 
altın<lan yaptığı bir sayı ile maçı 

2 - O galip vaziyette bitirdi. 
VEFA - ANADOLU 

İkinci mnç: Vefa ile Anadol u kar
ı-:ıtaştılar Her iki taraf eksik bir kad. 
ro ile çıktılar. Vefa ilk akını hil"inci 
golle bitirdi. Bunu güzel hir Anado. 
lu oyunu t:ıkip etti. Fakat Adalolu
lar açık bir oyun \eriyorlardı Yefa. 
lılar bundan i~tifade ederek bir ~ol 
daha yaptılar ''e biri11ci de••reyi 
2 - O bit:rdiler. 1 

lkinci devrede Vefalılar 6 ~ol a. 
tarak sayı!arrm ~ e çmllrdıinr J\na
doh: ıfa Vef!t l<:-.l<>"İ";:-;., t>"•ıtl"'rın. 

dan istifade ederek 2 sayı yaptı. 
Oyun gUzel oldu. · 

ti. 
Bayan Yıldız artık sesini çıkarıtlr 

yor fakat isyan dakikası yaklaşıyor 
du. Günün birinde fırtına koptu: 

Bayan Yıldız sordu: 
- Evlenecek miyiz, yoksa evJeıt' 

miyccek miyiz? 
Sesinde sertlik vardı. Fako t R~ 

gene tatlı bir ceYap verdi: ıı1' 
- Elbet evleneceğiz, ev bulur b , 

maz evleniriz. Fakat hala bir mill1' 
sip yer bulamadık! 

- Fakat bende ev gezmeğe '!De' 
cal, kalmadı. 

- Evet, çok yoruldunuz .• 
:(. '(. ,,. 

Bayan Yıldız hastalanmıştı. ıı~ 
hi'yi kabul etmiyordu. O da evine 0S 
ramak, hizmetçiden hatırını sorrıl 
ve çiçek göndermekle iktifa edi~ 
her gün ona bir tezkere bırakıyor 'f 
yeni bir evi gezip dolaştığını hn.,e 
veriyordu. d 

Bir hafta sonra Ruhi şu mektub 
aldı: 

Ruhi - Beni sevdiğine itı~ 
mıyorum. Onun için başkasına • s ,._ 
verdim. BugUn evleniyorum. ıtd 

Ruhi şu cevabı verdi: . J 
Yıldız - Verdiğin haber benı çOO" 

sarstı. Bu darbeyi hiç blr zam~~ 
nutnuyacağım. Fakat senin ba.bti) 111' 
lığını her§eyden üstün tutuyortl , 
Münasip bir ev hulup yerleşmeni ~ 
üan uileı-i~. Ruhi 

Bay Ruhi kurtulmuştu! 



7 - KURUN 17 MAYIS 1936 -
Sovyet-Japon hududun

da yeni bir hadise 

Yeni Eserler n--==: ..... :m:wm • 
... ı 1 f 2 1 IXA#----.._ 

Doktor 

1 

M. T. A. ıı Parasllz 
Ekonomi bakanlığının maden tetkik ıl KURUN-h--k--.--1-.-.----k-t-- ı 

ve arama enstitüsü tarafından basılan ~ e ım erı me up a soru-
~~~~~--~~~~~-

Japonların ateşine Sovyet muha
etmemişler 

ve satı§ hakkı Türk hava kurumuna ba- d ki d• 
ğı1lanan (M. T. A) mecmuasının 2 nciı )anlara 3 Cevap Verece er Jr 
sayısı satııa çıkarılmııtır. Ankara cad•, 

fızları mukabele 
desinde Ahmet Halit, Beyoğlunda Lib- 1 =! KURUN okuyuculanna yeni bir 
reri Haşet, izidor Karon, Kalis kitap 1 hizmette bulunuyor: Parasız mua · 

ka M~va, 16 (A.A.) - Kabarovs. 
ge~n naberlere göre, 13 mayısta 

:t 17 de .. Kabarovskun garbinde 18 
bl ometre otesinde gezen beş kişilik 
d r Sovyet hudut müfrezesi, hudu-
a Yaklaşan üç Japon grupu görmüş. 

tiir. Sovyet muhafızları ile karşıla. 
fan Japonlar iki kilometrelik bir me
safeden tüfenk ateşi açmışlar ve ate. 
ti durdurmaksızın ilerlemeğe başla. 
1111,ıardır. 

Japonlar hududa 300 metre yak
latttkları halde ateşi kesmcmişlerdir. 
lladisenln hü) ümesine me;clan ver. 
lllek istemiyen SoYyet muh:ıfızlan 
111Ukabele etmemi~lerdir 1 

~?8kova, 16 (A.A.) .:__ Tas ajansı 
hildırıyor: lzvestia gazetesi Japon. 
h su bakanı B. Teranşinin nutku 
hakkında ezcümle şu satırları yazı. 
Jor: 

"'Bakan. Japonyaya karş• bir 
Sovyet taarruzu tehlikesinin me,·cut 
01dufunu her ne pahasına olur~a ol
san fı;:bat etmek gayretile, hHkese 
ınkaal(hn olan lıariz ,·akıalan tahrife 

dar gidiyor. 
B. Teranştnln beyanatına göre, 

bir ademi tecavüz paktı teklifi Sov. 
Yetler tarafından aıtcak beş yıllık 
Plan ikmal edilmek üzere iken teklif 
edllıniştir. 

Fakat B. Teranşi, bu teklifin 
~ert olduğu hakkında muhtelif vesi
~le.rJe Sovyet hükumeti mümes~illeri 
rafından yapılmış olan beyanatı 
~n dikkate almamaktadır. Sovyet. 
k~r Birliği, muslihane teklinerlnl 
~ntseye zorla kabul ettiremez. Fakat 
t\ ş Yıllılt planlarının muvaffaklyeti-

d~ ratrnen hu tekliflerinden geri de 
0nınez 

Ja~ll hakaımun nutkundaki en 

evlerinde satılmaktadır. Tavsiye ede - İ 
kıymetli nokta, (jrdunun şimdiye ka- riz. : 
dar ademi tecavüz paktına karşı koy. YENt ADAM - 124 üncü sayısı İ 
duğu, hakkındaki itirafıdır. Japon çıktı. içindekiler: İsmail Hakkı; Oku -

1
• • 

milita.ristlerinin Japonyaya karşı Sov. yucularımla haşhaşa, Kısa tetkikler. 

yene .• 
KURUN hekimleri İstanbul ve Uao 

küdar ve Kadıköy taraflarında hafta· 
da birer gün KURUN okuyucularını 
parasız muayene etmeye hazırdırlar. 
Bundan istifade etmek için sadece 
KURUN okuyucusu olmak ve neş· 

rettiğimiz kuponları kesip biriktir
mek kafidir. Yedi kupon bir defa mu-

yet taarruzu korkuluğuna tekrar ne- Shakespeare. Lunaçarski. Garp kül~~r~ I · 
den ihtiyaçları ıoldıağunu tahmin et. Dr. Şadan. Aşkla mücadele. H . Cırıtlı il 
mek güç ftğltdir, Ne zaman Japon 10000 eğitmen bir arada. Wladmır Pox· ıi 
militari.qtleri devlet hazinesinden tas- ner, Dostoyevski. Dr. L. Szollasy, şu - H 
lihat i~in yeni tahsisat istemeğe lü- urun ikizlenmeıi. D. t. Şadan, Alma • l ayene için yetecektir. 
zum görmüşlerse, bu hırafe ortaya nakçı tabipler. V. Pozner. Amerikada MUAYENE YERLERi 
atılmıştır. polis romanı. Kitaplar. İsmail Hakkr. 

lşte hazan Sovyet topraklarına ve Radyodaki konferansım. Paul Valery. 
bazan Mongolistan topraklarına ya. Kendisinden bahsediyor. 
pılan sayısız taarruzların hikmeti de---------------
budur. 

Sovyet hükiimetl, doğuda olsun, 
batıda olsun bütün komşularile an. 
laşmazlıklardan sakınmak için elin
den geleni yapmaktadır. 

Zengin bölgesinin kudretine, mil. 
yonlarca insanın yurtlarına karşı O

lan hudutsuz aşkına dayanarak ve 
kızıl ordunun kahramanlığına güve
nen Sovyet hUkumeti, uzak doğuda 
kuıtdaklarla dolaşan yangmcılatm 
faaliyetini teyakkuzla takip ediyor.,, 

Aynı nutuk hakkında Pravda ga. 
zetesi yazıyor: 

"Bu kabil müdahalelerin amacı, 

Sovyetler Birllğh\in dıe eiya.qastnı 
başka türlü göstermek, Japon efkn 
umumiyesini yanlışlığa sürüklemek ve 
Japon süel hazırlıklannı haklı göster
mektir. 

B. Teranşfnln Japon subaylarmm 
taarruz haleti ruhiye.sini aksettiren 
nutku, Japon mllitaristlerlnln, Sov
yetler Birlftfnl n dalma istemi§ ve hl. 
temekte oldaiu Sovyet - Japon mU
nuebatı sallhına lmkAn vermemek 
için, General Ara.ki ve Madzakfnln 
hezimetlerinden sonra da ~lışmakta 
oldUklarmı aeetermektedir.,, 

Moskovada elek
trikle teshin 

Moskova elektrikle umumi teshin 
bakımından dünyada birinci mevkii 
haiz bulunmaktadır. Bugün Mosko
vada 40 kilometre uzunluğunda esas 
teshin borusu mevcuttur ve teshin 
için sarf edilen enerji 89 bin kilovat. 
tır. 

Moskovada bu işe beş yıl önce 
başlanmıştı. Bugün ise, 1935 sonun- • 
da, Moskova teshin şebekesi 13 mu-11 
azzam fabrikayı, 7S büyü müessese ve 
daireyi ve 26 muazzam apartımanı H 
ısıtmaktadır. İi 

Moskovanın umumi imar planı U 
mucibince bu şebeke on yıl içinde 8 il 
il! 10 misli büyütülecektir, İ 

1 
Orta Asyada ı 
sigara fabrikası 

İstanbul için muayene yeri Kurun 
idarehanesidir. Okuyucula nmız, Anka 
ra caddesinde Kurun idarehanesi ya
nında "V AKIT" kütüphanesine mü
racaatla biriktirdikleri kuponlardan 
yedisini gösterdikleri takdirde kcn• 
dilerine bir vesika verilecek ve bu ve
sikayı alanlar pazartesi günleri lSğ

leden ıonra saat 14 den yirmiye ka
dar kUtüphanenin Ustünde KURUN 
idarehanesinde doktorumuza kendi • 
terini muayene ettirebileceklerdir. 

DtCER YERLER 

• Usküdar için muayene yeri Uı • 
küdarda Ahmediyedc cenaze yanın -
daki 20 numaralı evdir. Muayene gü· 
nü ve saati cumartesi günleri 8ğle
den sonra 14 den yirmiye kadardır. 

• Kadıköyünde muayene yeri MU
hürdarda 30 numaralı doktor Leon'un 
evidir. Muayene günü çarıaızıba, sa· 
ati 14 - 20 arasıdır. 

• Beyoğlunda muayene yeri Par • 
makkapıda tramvay durağında 133 
numaralı Hasanbey apartımanmda 2 
inci katta röntgen mUtehassm ALt 
MAHtRin muayenehanesidir. Bu • 
rada muayene günü pazar, saati 14-18 

Kra11drr. 

---------·------~~~~~~~-------------~~~----------------

Alma • Ata'da yılda 7 milyar si. 1 
gara yapacak kabiliyette muazzam li 
bir sigara fabrikası kurulmaktadır: ıs 
Bu farbika orta Asyada çıkan yerlı al 
tUtUnlerl tılfyeee'ktlr. 1 

• Kasımpaıada Postahane karıı • 
sında Trakya apartımanında doktor 
Kirimi muayenehanesidir. Muayene 
gUnil panrtesi, muayene saati 14-20 

arasıdır. 

Harar Emiri de ltalyan-
lara mütavaat etti 

Ras 

Kafkasya elektrik .. 
santralı 1 •• 

Yukarıda iıaret edilen yerlere ya
zılı saatlerde KURUNun yedi ku • 
ponu ile müracaat edecek okurlarımız 
KURUN doktorlan tarafından para-

Sovyet Gürcistanda Hram nehri il- Ü sız muayene edileceklerdir. 
zerinde 90.000 kilovatlık elektrik istih- H RöNTGEN iŞLERi 1 

' ' ' 

sal edecek yeni bir muazzam elektrik !! Yedi kupon karşılığında KURUN 
santrali teıisine bapannuıtır. 1 sağlık servisinden alınacak bir kart-

Bu santralin inpaı, çok enteresan 5İ la mUracaat edildiği takdirde ront-

gen mütehassısı Bay Ali Mahir mm • 
almak hususunda da hastaya azami 
tenzilat yapacak ve her türlü kolay- : 
lığı gösterecektir. il .. .. .. 
RADYOLOJtK VE OPERATIK ij 

MUAYENELER ~ 

DC?ktorlarımız tarafından muay· 
yen günlerde yapılan muayenelerde 
bazı radyolojik ve operatik mua. 
yenelere ihtiyaç hasıl olduğu görill· 
mü§ ve bu gibi hastalardan 
Şitlideki Şifa Yurduna ve • 
ya Kadıköyünde Moda caddesinde 
Röntken apartımanında Röntken mU. 
tehassısı Bayan Saadet Kamilin mua 
yenehanesine müracaat edeceklere a
zami tenzilit ve tesbilat gösterilmesi 
kararlaştınlmııtır; ancak bunun. ı. 

çin önce idarehanemize yedi kupon 
getirmek ve sağlık servisimizden 
bu müesseselere hitaben bir tezkere 
almak llzımdır. 

Doktorlanmız istiyenlerin tanal • 
yonuna da bakacaklan gibi Belıo • 
ğukluğundan, kulak hastalıklarından 
1ikiyetleri olanlann da temin edi • 
len mütehassıslar tarafından, saflık 
servisimizin vereceği vesika muka
bilinde muayyen günlerde parııız 

1 
muayeneleri de kararlaştırılmıştır. 

MEKTUPLA DA SORABiLiR
SiNiZ 

Gerek İstanbulda gerek diğer 

§Chirlerimizde bulunan KURUN o
kuyucuları, yedi kupon göndererek, 
sağlık bahisleri üzerinde istedikleri
ni mektupla da sorabilirler. Yalnız 

sorulacak şeylerin açık olması, has -
talık anlatılırsa duyulan ve görUlen 
Arazın geniş bir şekilde anlatılma1t, 
§imdiye kadar gördüğü tedavi te • 
killerinin de İzah edilmesi lazımdır. 
KURUN hekimi bu sorgulara KU • 
RUN gazetesinde hususi bir ıUtun -
da cevap verecektir. 

KUPONLAR 

il 
il .. .. 
il u 
R 
il 
1 

Kuponların neıri deva..'11 edecek • 
tir. Kupon biriktirmek için tarih ıı- • 
rasına riayet etmeye zaruret yoktur. 
Yedi kupon gösteren her okuyucu 
bir kere muayene edilmek hakkını 

kazanmış demektir. 

DtKKA T - Kuponlanmu her 
gUn birinci aayf amızda, gazet~ 
başlığı yanındadır. 

Nasibu ile diğer bazı Raslar 
da Filistine gidiyorlar . k 'k • 1 . 1 . .. ·------1111-==-~-=-----llllii muhtelıf te nı 1§ erın yapı masına ıh • ii::::=::amın:::::::::::::::::::::: 

h Ronıa, 16 (A.A.) - Yarı resmt ma-ı 
d afil, Adiaababanın cenubu garbisin •ı 

e, Gore'da muvaffak bir Habeş hüku •
1 

~etinin teessüs etmiş olduğuna dair ve-
rılcn hab •1 . . 
dı e ere kat'ıyyen ınanmamakta-

rlar. 

h Ayni mahafil bunun bir hükumet 
cyullaııttian ibaret olacağını ve Ne • 
~•Un hlle bundan bahsetmemi§ oldu • 

nu ~ylUyorlar. 
Asrnara, 16 (A.A.) - Eski Harrar 

cnı· · ı ırı talyan makamatına mutavaat et -
ıtı' • 

ıtıır. Harrar halkı İtalyan kumandan-

ordu şefleri bulunan Mavchal tojjse 

adlı Fransız gemisi cuma günü bu li • 
mana gelmiştir. Şimal ordusu başku -

mandanı Ras Nasibu, Makonnen im -
paratorunun torunu ve çocukları sek -
reter ve hizmetkarları gemide bulun -
maktadırlar. Bu Habeş ıahsiyetlcri FI
listine gitmektedirler. 

Londra, 16 (A.A.) - Daily Teleg -
raph gazeteıinin yazdığına göre, Adi -
sababadaki İngiliz elçisi ile bazı diplo • 

matik mümessiller çarııamba günü İta~
yan başkumandanı Mareşal Badoglio . 
yu resmen ziyaret etmişlerdir. Söylen -

~lının verdiği emre itaat ederek kütle 
alinde {Telmektc ve silahlarını teslim 

etnıektedir. diğine göre bu ziycıret İtalyanın Habe -
Portıaitten şistan üzerindeki hakimiyetini tazammun 
bazı Habeş eder mahiyette değildir. 

b' ~ndra, 16 (A.A.) _ 
ıldırfldifine göre, içinde 

Suriyeliler Milletler Cemiyetine 
baş vuracaklar 

Şap, 116 (A.A.) - Dönen riva-ı 
1etıere nazaran Suriye milliyetçileri, 

Suriyentn muhtariyeti hakkında! 
Frall8a ile cereyan eden müzakerele
rin akamete uğraması üzerine Millet. 

le.r Cemiyetine baş vurmağa karar 
l'ermiolerdir. 

Yeni binalar 
Havalar düzeldiği için bina inşaatı 

gene fazlalaşmıştır. Nisan ayından on 
sekiz apartıman yapılmıştır. Bunlar
dan on dördil Beyoğlunda, üçü Beşik
taşta, biri KadıköyUndedir. 

M Ayni ay zarfında on dükkan ya-
iUiyetçUer, bu meselenin halli- pılmış, 355 bina da tamir edilmiştir. 

;ı, Fransa.nın dilediği gibi, tecile as. ---------------
a taraftar değillerdir. Avrupada 

\'az' 
•Yetin vahamet kesbetmesile muh. Hususi de1 sler 

tiyaç göıtemıektedir. Hram nehrinin 
Palkin boğazından çıktığı yere 36 met
re yüksekliğinde bir bent yapılmakta -
dır. Bu suretle bendin arkasında 3 7 S 
milyon metre murabbaı büyüklüğünde 
bir su ihtiyati bıriktirilecek ve bu su • 
yun santral tilrbinlerine kadar getiril • 
mesi için kayalık arazi içinden 8 ki • 
lometre uzunluğunda bir tünel açıla -
caktrr. 

Bu yıl Hram elektrik santralinin in
ıanına 30 milyon rubleye yakın para 
tahsis edilmiıtir. 

Diller üzerinde 
tetkikler 

Sovyetler Birliği ilim akademisinin 
müste§rikler grupu, son yıllar zarfında 
Kafkasya, Pamir, Orta Şark ve Orta 
Afrika dilleri hakkında oralara yolla • 
nan heyetlerin topladıkları ilmi ma 
terieller üzerinde tetkikatını bitirmiş ve 
çalışmaları neticesini kitaplar halinde 
ortaya koymuştur. Bu meyanda profe
sör Geniko'nun Lizgin dili hakkındaki 
eseri, profesör Zarubin'in Pamir dilleri 
hakkındaki eseri, profesör Molov'un 
garbi Çinde Gansu eyaletinde oturan 1 

sarı Uygurların dili hakkındaki eseri 
neşrolunmuştur. Afrikada oturan Ban
tu'Jarm dili ve Habeşistandaki Amhar 
ve Tigre halkının dilleri hakkındaki 
serler de basılmaktadır. 

Eski ispanya Başvekili 
yaralandı 

Madrit, 16 (A.A.) - Eski başve
kil B. Lerroux ile bayanı, San Rafacl 
de gezerken bir otomobil kazasında 
yaralanmışlardır. 

Madrit hastahanelerinden birinde 
ilk tedaviyi gördükten sonra, her iki
si de evlerine gitmişlerdir. 

Bunların yaraları hafif ve yUzle
rindedir. 

Karsda bir dağa 
kar yağdı 

Kars, 16 (A.A.) - On beş günden
beri bölgenin her tarafında çok fayda -
1r yağmurlar yağmaktadır. 

Yağışın devamı havayı soğutmuş ol
duğundan Hacı Halil dağına kar düı • 
müştür. 

KURUN 
Gazetemize gönderilen yazılar, gazete· 

ye girmek için tae, zarfının köoeatne < ga· 
ı:ete) kelimesi yazılmalıdır 

({arşılık latlyen okurlar. mektuplarına 
10 kuruşluk pul koymalıdırlar. 

Ba.ııılmıyıuı yazılan geri gOndermel<ten 
kıyaıetslz yoUanmı: mektupların içine 
konulan paraların kııybolmnsından, lllln 
olarak çıkan yazılardan dola}'l direktör • 
lllk. 11stnne soru ııorgu elmn2 

Giinü geçmif sayılar 5 kuruştur 
General Parasl<evopulos 

Ö / d Ü Adre.;. nl dc:t§tlren aboneler 2b kUnı§ 

Doktor 

Hüseyin Usman 
Sabık Haseki haataneıi dahili)"e 

müteha11ısr 

Ul:li LQtüf apartnnaru saat 4 • 7 
kadar telefon: 22459 

• ........ , .......... 11·1 ... ·-··=-.. ===·· . ................................ . 
ft Dr. Mehmet Ali 

evliye mütehassısı 
rübaşı Eminönü han Tel: 21915 
m:::::==::a::amıımaa•••'-1 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Müteh<Usıa 

Par.ardan başka günlerde öğlede 

sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar 

tanbulda Dhıınyolunda (104) numa 
ralı hususi kabinesinde hastaları 

kabul eder. Salı, cumartesi gUnle 

sabah .. 9 1/2 . 12" saatleri hakiki f 
karaya mahsustur. Herkesin halin 
göre muamele olunur.Muayenehane v 

ev telefon: 22:198. Kışlık telefon :2104 

Kur~n 
Jürl<iyenin en ucuz 
ve en çok satılan 
__ _ g~z~tesidir. 

tarint emellerinin tahakkuku kolay

latınıı olacağını milliyetçiler gizle. 
•--tecllrıer, 

• Tecrübeli yaşlı eski bir muallim 
tarafından evlerde hesap, hendese, ce
bir dersi verilir. Adres: Beyazıt posta 
kutusu: 11 .(V. No. 15330) 

öderler. 1 
Atina, 16 (Hu.susi) - Umumil 

harpte Makedonya cephesinde başku- Oaıetemlıı:de çıkan yaularlft ~imlerin , \ 
ııer hakkı "ftlt kr.ndlııl l~lndlr. 

mandan olan General Paraskevopulos .._~~~~~!9ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiııııiii.ıııiiiiiiiiiiii0ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitı_. 
ölmüştür. 1 

KURUN'a abone 
olunuz. 

M. F. A. 



'ABONE ŞARTLARI 

Memleketimizde 
Yab:uıcı yerlere 
Poırta birliğine l 
girmlyen yerlere~ 

Yıllık 6 aylık a aylık '.Ayb][ 

7~0 '20 23S 110 
1350 720 {00 ıso 

180 950 180 

TOrldyentn her posta merkezinde KURUN'& abone yazılır. 

YAZI VE YôNETIM YER/: 
tJıta.nbul, Ankara Caddui, ( V AKl'I yurdu) 

jidare: ı.t370 
relefoc lYazı f§lerl: 21U3 

Telgra.t adresi: KURUN letanbul 

Posta kutusu No. '6 
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Hem ampul parasından hem değiştirme masrafından ve hem de 
cereyan sarfiyatından hep bir arada tasarruf için 

A u LLA 1 z 
LUMA .. Ampulları 

.. 

En az 1500 saat yanmaktadır. 
Bu yüksek faikiyetine rağmen 

LUMA ampulları daha az cereyan sarfeder ve daha bol ışık verir. 

Hesabını Bilen Yalnız LUMA Kullanır . 

ı n •• ues s 
Galata Voyvoda eaddesl No. 58/60/62 

LUMA ampulu yalnız bu ambalajla 
satılır. Taklitlerinden sakınınız . 

Ankara, Analartalar caddesi No. 10 
• ', ... :;'~· • ~. • .... ' • ' :: • • •• ,. ~ ...... ~·~·,· ,"C ••• ' 

.. : f"' * - . • ' • ' • ·"' ' :ı: 
• • 1 • •• 

,~--------------~,,r·~~=~ 

~ ................................................................... . 
.Haydarp :.ışa ile Kızı1toprak arasında SOGUTLUÇEŞME ııami· 

le tesis ettiğimiz durak 20 - 5 - 936 tarihinden itibaren kütat edi· 
lecek ve burada gidit geliı banliyö trenlerimiz tevekkuf edeceklerdir. 
Muhterem halka ilan olunur. (2643) 

Afyon ilbayhğından: 
1 - Muhammen bedeli yedi bin lira olan yetmif bin kHo mo

torin 5 haziran 936 cuma günü sa at 15 de kapalı zarf usulile Vilayet 
Encümeni salonunda kati ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye kon-

11 

BOZKURT 
,~ bıç!,O• 

Tanesi 6 kuruştur · 

muıtur. H Ü 

Türk Hava Kurumu 
Büy··k Piyar-ıg s 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etm.şf r 

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

Ayrıca: 15.COO, 12.000, 10.000 Hra'ık ikramiye~erlf: 
(20.COO) llralık bir mükafat vardJr. 

Yeni çıktı Beşiktaş ikinci Sulh Hukuk Hti 
kimliğinden: 1 2 - Eksiltmeye girmek isliyenler (525) lira muvakkat teminat H IİI :- ı== ı~------~ verecekler ve teklif mektuplarını yukarıda yazılı gün ve saate kadar iİ Dün ve Yarın 

;vilayet Encümen Reisliğine vermİ! olacaklardır. ı· HALI{,' Tercüme külliyatı 
3 - Bu i,e ait şartname Vilayet Elektrik Müessesesi Direktör- • u:: No. 53 

Ali Fuat ve Muhisine izafeten ve .. 
killeri avukat Asrm tarafından Behi~ 
ye vasisi Beşiktaşta Muradiye mahal 
lesinin Karakol sokağında 52 sayı 
evde oturan Şevket aleyhine Behiye-: 
nin suiidare ve israfından bahsile hac 
rine mütedair hükme iadeyi muhakeme 
talebile açtığı davada müddeialeyh 
vasi Şevketin ikametgahının meçhul 
olması dolayısile müddei vekilinin ta
lebine binaen ve hukuk usulü muha
kemeleri kanunun 141 inci maddesi 
mucibince bir ay müd<letle ilanen teb
liğat icrasına karar verilerek daveti .. 
yenin bir nüshası mahkeme divanha
nesine talik edilmiş olduğunc!an mu• 
maileyh Şevketin 18 Haziran 936 ta
rihine müsadif perşembe saat 9,30 da 
Beşiktaş İkinci sulh hukuk mal-keme
sinde hazır bulunmadığı veyahut bir 
vekil göndermediği takdirde hakkın
da gıyap muamelesi icra kılınacağı 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

lüğünden bedelsiz olarak verilir. (2606) İ T Tlr~1-•0b0u;alı fi 
· :: anes paradır :: 

Akh. 8 ı d. . d ii ii ısar e e ı yesın en: il YuRnnAş: I! 
H dd. lA k ·· ··1d·· ..... kd' d 25 936 'h· d iİ Bu bıçaklar senin ÖZ kardeşinin :i a ı ayı goru ugu ta ır e mayıs tarı ın e saat 16 :. lıd k d 1 k ıı · k :: :; ma ır ar eş ma ı u anma sa :: 

da ihale edilmek üzere 2490 sayılı kanun gereğince kapalı zarf b ÖZ Türk olanlar için bir horçtur. 5; 
usulü ile ve 1200 lira mukadder bedelle itfaiyemiz için yedeklerile Ü U 
birlikte bir adet motopomp mübayaa edileceğinden isteklilerin Ak- H MARDiN acantamız ii 
hisar belediyesine müracaatları ilan olunur. (2638) is Yardımcıo"'lu AbdUlbas\t Si 

P M " !5 i! -==ım··-· ... ·········· .......................... ı··· 1 .. ··-···············--····················· ··· ı 
Istanbul ithalat gümrüğü 

müdürlüğünden: 
Calatada Kemankeş Karamustafa mahallesinin Karaköy cadde· 

sinde 27 - 29 sayılı Haralambo oğlu A vram uhdesinde mukayyet 
dük.kanın 25920/ 5565 hissesinin hazineye olan borcundan dolayı 
tahs.ili emval kanunu hükümlerine tevfikan 25 - 5 - 936 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü müzayedei katiyesi icra lalmacaktır. 

isteklilerin ~( 715 pey nkçesile yevmi mezkurda saat 14 den son
ra Beyoğ!u kazası Kaymakamlığın da müteşekkil idare heyetine ha! 
vurmaları. (2694) 

Istaobul Ziraat Bankasından: 
Bankamızdan 1932 senesinden önce tarımsal ödünç para almıt 

olanların ödiyemedikleri borçlarını yüzde üç faizle taksite bağlamak 
üzere neşrolunan 2814 sayılı kanundan i$tifade, ancak bu kanunun 
hükümlerine göre taksitlendirme senetlerini yapmakla kabildir. Ka
nunda yazılı müddetin bitmesine ise çok az kaldığından henüz mua
melelerini yaptırmamış olan alaka darlann, istif adelerini kayıp et-
memeleri için derhal bankamıza müracaatları. (2692) 

Dr. Ihsan Sami --• 
BAKTERIYOLO Jİ 

LA BORA ruv A.RJ 

Umumi kan tahlil!u Frengi no tıı 

nazarından (Wasserman ve Kabn tea· 
mülleri) Kın kilreyvatı sayılması . ti · 
fo ve sıtma hastalıkları teşhisi idrar. 
bal~am. cerahat, kazurat ve su tahliU.tı 

ültarmikroskopi, husus! ışılar istihzarı 
Kandı üre. şeker. Klorür \ı:ollesterin 

mlktarlırtnın tıyinı Divınvolu No 
113 Tel. . 20981 

KAYIP 

Fen fakUltesinden aldığım hüviyet 
varakamı kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisin °1'l hükmü yoktur 

Fen fakültesi 1305 

Abdürrahman Erkmen 
(V. No. 5340) 
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Plütark 
HAYDAR RİFAT 

SEZ AR 

AStanbu ı - l 93b 

Eser eski çağların en ünlü tarihçile • 
rinden Plütark'rn olup Haydar Rifa1 

tarafmdan tercüme edilmiştir. 

Fiati 40 kuruş 
Satış yeri: V AKIT kütüphanesi 

İstanbul - Telefon : 24370 

KAYIP 

İstanbul İthalat gümrüğüne ait 
25999 numaralı ve 14.5.936 tarihli be· 
yanname Merkez bankasına hitaben 
gümrükçe verilen takaz mektubum 
kaybettim. Yenisini alacağımdan, es
kisin in hükmü kalmadığmı ilan ed::-
rim. 

(V. No. 16035) 

Beşiktaş ikinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

Müteveffa Mehmet' terekesine ait 
Galatada Topçular caddesinde 161, 
163 sayılı otel ve altındaki gazino 
mahkemece açık arttırma suretile ki
raya verileceğinden işbu otel ve ga
zinoyu kiralamak istiyenlerin 61935121 
dosya numarasile Beşiktaş İkinci sulh 
hukuk mahkemesine müracaatları lü
zumu ilan olunur. 

(V. No. 16028) 

(Avusturya malıdır) Sahibi: ASIM US - VAKIT Matbaası 

GümrükçU Abdıtllah Neşriyat Direktörü: ~efik A. Scvengif 
(V. No, 16034) 


