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1 Parasız 
~ Muayene kuponu 
i Bu kupondan yedisini bi6 
1 ~okuyucumuz KURUN dok 
: toruna kendini parasız mııaye • 
i ne ettirebilir. 
! (Tafrilô.t iç sayı/iılanmızda) ....................... -....................... . 

Almanya için tehlike var mı. 
(İkincide. Son ha'JerJerimizde) 

1 MAYIS Sovyet Ru.syanm resmi 
bayramıdır. Komşu n~ dost 
memlehet için umumi bir sc. 

vinç güniidür. Fakat 1 Marıs Sov
yet Rusyanın sevinç günü olduktan 
ba~ka bizim de resmen kabul edilmiş 
bahar bayramımızdır. Bugünün Tür. 
kiye ,·e Türkler için de hususi hir 
kıymeti vardır. Nasıl iki kişi a
rasında dostluk alameti sevinçlere ve 
kederlere iştirak derecesi iJe ökü1ür-

bir görüniiı;. (Yazısı 2 inci Sayıfailiı) 

e, dost milletler ,.e memleketler ara. 
ındaki yakınlık drecesi de se-rincler. 

de "le kederlerde i~tirak nisbeti He 
heıti olur. Onun için büyÜk komşu
m uz Ye en yakın dostumuz 1 Mayıs 
bayramını )nparken sulh içinde ge. ------------------------

.,; tn bu süzel günU yürekten duygula. Dışb!:lkanımilız At•ın'-'''" g·ıttı• 
mrzJa kutlulamak ist.eriz. "ıl • j 

~,, .'Lütk - ll!!UOJ.l\\W.lıJUff\JffDıi L.-.:ı;~ 
et hudutları içerisine mUnhasrr gibi 
li. Bu do..<ıtlufun mahiyeti arsnıla 
ıal hayatta Jıiyrk olduğu şeki1de tak: 

,. l~r e~ilemi,ordu. Fakat, gerek Tür
kıyenın ve gerek Sovyet Rasyanın 
karşılıklı çalışmaları ile Türk_ Sov 
yet dostluğunun mana ve·mah· t·-• d ıye ı, 
yenı . oğan bir s.rüneş gibi az bir za-
man ıcinde her iki memleketin hudut. 
larını aşmış ,.e taşmış, arsıulusal A 

lemde sadece ild memleket irin d -~-
h(.tü "h · · :ı egıl, 

ı n cı an ıçın bir kıymet ld -
ı· o qu insan ıgın ı=ıulh içinde yaşarnnft •. 

b
.. ··k t ı · ··~1 ıçın uyu , r mml't hulunduğu l 

V 
an aşrl-

nuştrr. e eğer Türk _ Sovyet dost. 
Juğu arsıulusal hayatta bir .. 
hun ı:;embolü olarak tanımrs!1111 b sol. 
ha)Tet etmemek Iazrmdır. una 
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ihtiyat zabitlerinin ordu hizmetleri 

reni bir talimatname hazırlanıyor 

·SON · HABERLER_~-~ 
. .... . ' . .: . . • ' .. · . ,, 

var mı? • • 
ıçın tehlike Almanya 

:Ankara, 30 (TeJefoııla) - MiUi 
müdafaa Vekaleti, her iki senede bir 
orduda hizmet görecek ihüyat zabit
leri hakkında bir talimatname ham
lamaktachr. Bu talimatnamede kun
Jara iştirak edeceklerin hangi &arfh. 
lerde c.ağrılacaklarma Ye ehliyet gös
terenlerin ne suretle terli edecekleri
ne dair hUkiimler bulunacaktır. 

makla beı-aber, terhisleri üzerinden 
iki sene geçen blitün ihti:>at zabitleri
nin kurslara iştirak ettirilmeleri te
karrür etmiştir. 

Öğrendiğimize göre bu sene yal. 
nız 312 den 316 ya kadar olan tevel
lüdlliler iki denede kurslara iştirak 
ettirileceklerdir. Memurlar birinci, 
serbest meslek erbabı da ikinci devre 
kunılanna f~tfrak edeceklerdir. 

Avusturyada iki faşist qrupu çarpışıyor 
"Cesedimi çiğnemeden teşkilatımı kaldıramazsınız!,, 

____ ........ _..,., ___ ~----------------

Talimatname henüz bitmemiş ol. 

iskan ve tasfiye kanununda 
tefsiri isteniyor maddenin 

• • 
bır 

Ankara, 30 (Telefonla) - Müba. 
dilJerin istihkaklarından fazla olarak 
aldıkları malların borçlandırılması 

hakkındaki layiha, Kamutayın pazar
tesi gilnkU ruznamesine alınmıştır. 

1771 numaralı iskin ve tasfiye 
kaaunanun 4 UncU maddesinde "Gk.. 
terilen müddet urfında müracaat 
etmlyen mUbadlller hakkındaki hU. 
kll•, hiç mal telenb etmlyen veya 
iskbı adi threceelnden az mal tefev-

vüz eden muht.aç mübadillere de şa
mildir.,, şeklindeki tefsir talebi de ay. 
nı ruznameye konulmu§tur. 

Bütçe encümeninin yukarıdaki şe. 
kilde tefsir ettlğJ bu maddeyi dahiJi. 
ye encümeni daha geni§ bir surette 
tefsir etmektedir. Gerek bu tefsir ta. 
lebfnf n ve serme yukarıda zikri g ıe
çen llylhanın hararetli mUnakaşa~
rı muclp olacafı tahmin edJJmektf .dir. 

eni iş kanununda saatler tespito!,undu 
AnkM'a,, 30 tTelefonla) - lt ka.. 

aunu llyihuını hazırlayan encUme
nln çalıımaaı bitmek üzeredir. EncU. 
men bu arada lfçllerln çalrıma saat. 
leriai teablt etmi§tlr. Normal it yer
lerinde çalıflll& mUddeti haftada 48 
aattlr. Bu suretle cumartesi gUr 
lerl aut 13 de kapanan ft ye' .... 
çahpıa mUddetl rinde 9 aerlnde 
ınarteel rtlnlerl aqaıu ~t, cu. 
pn yerlerde :iM ıtlD • 8 'çalı-

gfnde kadifeler Uzer:ıne sat tarafa Y, 
sol tarafa O lprr ı!ti koyacaklardır. 
J ~ motörHl sınıflar efradmın 

~da bl• .rer sakandıra kayıtı 

r. 
nam~de, bahriye erkln ve 
kollarında bulunduracak. 

ıa ile 11rıd,rln adet ve ceaa
metlerl ayrı ayn turih edilmektedir. 

Evvelki gUndenberi gelen haberler, 
Orta A vrupanm adeta bir tehlike ge
çirdiğini anlatıyor. Bu haberlere gö
re Avusturya hilkfuneti, Alman hudu
du üzerinde bir takım askeri manev
ralar veya tah§idat yapmaktadır. Bu 
hareketlerin mana ve mahiyeti hak
kında blribirlnl tutmıyan bir çok söz
ler söyleniyor. 

Bir rivayete göre bu askeri tahşi
dat harici bir t.,khlikcnin beklenmesin
den ziyade :Awsturyımın içindeki hi
ziplerin biribirlerine karşı aldıkları 
vazlyet~ten ileri gelmektedir. 

F~u rivayeti ileri sUren bazı Londra 
gP ..zetelerl Awsturya başvekili Schu
rJchnlgg ile muavini Starhcnberg ara
sında baş gösteren keskin bir ihtfülf
tan bahsediyorlar. 

İhtilafın aebebl her ikisine tabi 
olan f qlıt teekillt yUztlnden ileri ge
liyormue. 

Bqvekll Schuschnlgg, Avusturya
nm doğrudan doğruya milli ordusuna 
dayanması !Azım geldiğine kani oldu
ğu için kendisine tabi olan silahlı fa
ılst tqkll&tını f eslıetmiş ve prens 
Starhemberg de ayni aekllde hareket 
etmealnl ı.tem,§tl. 

Dally Herald gazetesinin anlattı
fma göre prenı Starhemberg, riyaseti 
altında bulunan ve He4mvehr admı 

tapyan all&hlı fqist teşkilatını silah
tan tecrit etmemek hususmıda musır
dır. Hattı bu y\17.den Schuschnigg'i 
tehdit etmiş ve "ancak cesedimi çiğ
nlyerek Heimvehr'i silAhtan tecrıt et-

mek mUmkUndilr., demiştir. 1 
Da'ly Herald'a göre Starhemberg'in1 

söyledigi bu sözler, ~\vusturyadaki 

iki faşist grup arasındaki had fütiHifı 
apaçık gösteriyor. 

~vekil chuschnigg Avusturya
daki katolil lerın lideridir .. Ve kendi
si halihazırda kuvvetlerini toplamak 
ve birleştirmekle meıguldUr. Buna 
mukabil Stnrh<'mberg de mevkiini ko· 
ruyabllmek i~in Heimvehr'i takviyeye 
çalıgıyor. 

Schuschnieg'i Heimvehr aleyhinde 
harekete se\'kcdcn fıtnillerden biri de 
bunlara mensup bazı liderlerin Foc
nix (Feniks) rezalctile alakadar ol 
malarıdır. Schuschnigg, Fenix suiisti
mali!e alakadar olanların Ustesinl he
nUz neşretmemışse de, bunu neşret

mek tehdidinde bulunmu§tur. 
Bu yüzden hUk(imetin b8.§mda bulu 

nan ild grup arasında mühim bir mU
cadele bekleniyor . 

Prens Starbemberg bir kaç gi.ln 
önce Heimvehr'in reislerini gizlice 
toplıyarak konuşmuş, daha sonra be
yanatta bulunarak ıu sözleri söyle
migtl~ 

"Eski ftrkacılığın köhne ve müte
reddt ruhunu yeni devlete qtlamak 
istlyenlerin bize meydan okumalannı 
kabul ediyoruz.. Bunlar mevkileri ne 
kadar ytllek olursa olsun bu sözlerimi 
ihtar olarak dinlemelidirler. Gene pek 
yakm atide bunlann yUztındeld mas
keleri yırtarak sahte odt!lt olduklannı 
meydana çıkaracağız.,. 

Bu aöiler Avusturyadul dahili 
vaziyetin hiç de iyi olmadığını göster 
mckte ve Avusturya dahilinde mühim 
hadiselerin beklenebileceğini anlat
maktadır. 

NAZİLERiN DARBESi ACIR 
OLACAK 

Londra, 30 (A.A.) - Bir çok ga.
zeteler, bu &abahki baemakalelerinde 
Avrupa siyasetinin esaslı noktasının 
Avusturyanın istiklalini tnuhafaza ol 
duğunu kaydetınektedirler. 

Daily Tclegraph gazetesi, Avuatur 
ynda yapılmakta olan askeri hareket
lerin Almanya 1 çln bf r tehlike teekil 
etmemekte olduğu mütaleasındadır. 
1'. lmanya tarnf ından doğrudan doğru
ya yapıtacak bir taarruz; Almaııyanın 
halihazırda onUne geçınek arzusunda 
bulunduğu umumi bir tutuflll8JI. baiJI 
olabileceği çok muhakkaktır. 

Daily Herald, diyor ki: 
Alman Nazilerinin Awaturyada 

yapacakları bir darbe. bütün A11ntpa
yı üçilnctl Almanyayı dC1,<.ımlı ıtUrette 
ı•e kasdi olarak su1hil ihl.6l eden ve 
ıslahı kabil olmıyan bir tınhr olarak 
tc1akki ctmeğe icbar cdecekler(iir. 
!TALYA EHEMM!YET VERMİYOR 

Roma, 30 (A.A.) - Siyasi maha
fil, Avusturya askeri kıtalarınm bir 
takım harekat fora etmekte olduğuna 
dair gelen haberleri sUkfuı ne k9.111-
lamaktadır. Bu mahafıl, bu hareket
lerin beynelmilel vaziyetle bir gQnl. 
alakası olmadığını ehemmiyetle kay· 
dcbnektedir. 

lş kanunu Jlyi"' 111 · Yeni blitçesinilı 
mizalcereleri /;itti müddetten f aab Jara ;:;en 

maddeler vardı /ara l'll'e de Ankara 30 (Telefon1') - Bütçe 
t faıla çah 11Urıde 8 -.. encUmenl '936 bUtçe llyljıumın mU-

F 1 ...,.;:;t. zakeresfnl bltfrmlıttr. öt.rendl_llmlıe 
laglllzler ispanyanın Cebellt· 

.... '" ••9u.a içi çala~"' a- göııe encümen bilf_te..ttlil muhtelif 
rm Sthht mahzurlerl de olmaması JL vari~t fası11anndan üç milyon Ura ka-

arıtı işgal at 111uı 7 -ı 
ıuaclır dar, muvazene temini için de muh\elif 
Askeri kı11alet karar- Vekllet bütçelerinin ehemmiyeti ikin. 

Viyana, 30 (A.A.) - Echo gaze- • t s d h d d nda 1 
tesl, ~drlddeki muhabirinden aı. Habeşıs an u an u u u 

'J el dercede kalan daimt ve muvakkat 
namı•i deliıtirilui mUstahdemlerintn ücretlerinden yu-

mıı old\\tu bir mektubu neşredi)or.. •• h• t 1 k 
Bu meldupta, Inıtlizlerin Cebelütta- mu ımma 8 aca mış 
rık ist)hkimını askerlik noktai naza
rmdal' ehemmiyetten sakıt addetmek

Ankara, 30 (Telefonla) - Ordu karıdaki yekftna muadil tenzllAt yap
kıyafet kararnamesinde yeAI delfşlk- mııtır. 

ilkler yapılmıştır. Harbiye, Tıbbiye Mayısın ilk haftası içinde yeni 
huırlama erbaşı, okul mensupları-
aın yaka lpretlerl bu kelimelerin ilk bütçenin umumi heyete sevk olunaca-
brflerlnclen ibaret olacak, askeri u- it anlaşılmaktadır. 
natlar JlaMI mezunlanndan staj gö. Yeni Paris orta elçimiz 
alrealerln apoletlerinde yalnız apolet 
numaraları bulunacaktır. 17<YT sayılı 
kanuna göre tatbikat mekteplerine ve 
sıhhi müesseselere gönderilectk, dok- 1 

tor, kimyaker, eczacı, dişçi ve bav ( 
tarlar yakalarına sanatlarının n:n. 

Ankara, 30 (Telefonla) - Harici
ye VekaletL birinci daire şefi Celal 
Hazım, orta elçi unvanile Paris bü
yük elçiliği müsteşarlığına tayin edil
miştir. 

te oldqu beyan edilmektedir. 
MeJctupta deniliyor ki: 
lnıUuler. bu üUlıkdnu o derece 

elıemnillldten dri addediyorlar ki, 
19!5 •~fN•lndenberi ora11a geni bir 
tek top 11erle1tlrmemi1lerdir. \ 

KaleU Lisesinde 
be1ecaab bir tiren 

Gaze.te muharibi, bundan haşka 
lnglllzlerln bir mücldettenberi lspan
y&Jl CebeJ}lttankt yeniden işgale ve 
Ceuta llm4DllU kendilerine terke ikna 
etmete (lolışmakta o1daklannı ve in. 
ıfllilerfn bu Umanı 'kuvvetli vir deniz 
"ı -fu.va UMU haline gettrmek arzu. 
sunda bulunduklarını ila"e etmekte
dir. 

Mısırda niyabet 
meclisi toplanıyor 

Jfulell ukert llaeslai bu JJl bltir-ı 
aete muvaffak .olan talebeler d\ln o-ı 
kaldlı bir 'fflla mtlsamerest vernalf
erdlr. 

Bu •Usamerede Kor General Fah
rettin Altay, okul ijfretmenleri ve da. 
vetlller hazır bulunmuılarcbr. Töre. 
ne .. t 15 de hep bir atızdan söyH
••• lstik1Al martlle bqlanmııbr .. 

Okul direktörü Yarbay Cemal O
gan ak almış ve ezrimle tanlan 
alylemlıtfr. 

- AıLr komııtanlanm, aziz mfıa
ftrlerfm; BigUn bura11a ~ldlğinlz
"8 tlolt1111 Nlns talebelerim nam1-
na t.feHi'" 8nfm. EDlcitlarunuın 
,...ı ,.,,,,.rUtlJlfnl .ııe giıtnnNk 
laeN ,,.,.,. bura.,a ~lnwnlri rica 
dtfnt. ,..,,... ,,.,.ekli olan 6ıı ~k
lllf'la iter zaman öjfinebllirılnlz. 

Bay Cemal, bundan sonra talebe-
lerine dönerek : 

- .biz tal~lerim; bugün ıhin 

arbay Cemalden sonra okulu bu Kahire, 30 (Kurun) _ Kt'al Fuadın 
yıl bitiren talebelerden Memduh kür- cenue merasimi bu ıabah bUyUk bir 2• 

ıUye selerek ıunları söylemittir: layla yapılıruıtır. Şehir derin bir ma • 
- Göfıilnl.lı bugiln her %aman- tem içinde idi. 

dan laıla kabarmalıdır. Çünkü biz Cumartlıi cUnU ıeçim yapılacak ve 
vatan bdçflerl, çelik bir irade ile pasar gUnU niyabet mecliai toplanacak
Uerllgen ıfzin oluUannızız. Danıar-
lanmııda Türk kam 1QfUftcıktan Utri tJr. Yel)i kral Faruk, bugUn Londradan 
gelen bir heyecan var. Vatana kar- hareket etmiıtir. 
fi göz diken bir düşmanın elini kır- ------~ll!'lllm!I~-!'~-~ 
makta aılô tereddüt etmiyeceğiz.. elanlardan Memduha bir albn saat, 
TlirldJn büyük ıerefinl korumak için ikinci Hamide, UçUncU Mehmede, 
ölUmlin en nwl.-addtı bir vazife oldu. dördüncü Hidayete de birer gUmUş 
;urw bUigor ve kabul ediyoruz. saat hediye edilmiştir. Hediyeleri 

YafO.tın Türk!. YQfcuın Atatürk sahiplerine hiuat ~neral Fahrettin 
,,. onunla be~aber olanlar!. vermiş ve kendilerini tebrik etmlşttr. 

Buna karııtık dokuzuncu sınıftan Bundan sonra geçit resmi yapıl. 
bir talebe cevap vermiş ve demi tir mıf ve bu geçide 2000 talebe iştirak 
ki: etmittlr. 

Geçitten sonra yüzbaşı Hüsamet
tinin idaresinde piramit hareketleri, 
manialı ko~ular. güreş, boks, bay. 
rak koşusu, basketbol müsabakaları 
)apılmı \e dnntlilere bir çay ziya. 
fetl H•rllerı>k merasime son verilmiş· 

/talyanlar cenup cephesini yarıp 
Sassabenehi aldılar 

Londra, 30 (A.A.) - Habefiıtan ban resmi tebliğ: Marepl Bado&lio telıraf. 
kası mUdUrU Bay ıacolller, Habetiıtan la bildiriyor: 
hesabına bq yUz bin tnıiliz liralık bir Belçika ve eski Tilrk ordusu, ubit
iıtikraz akdini müzakere etmek ilzere teri tarafından tasarlanıp inta edilen ve 
halihazırda Londrada bulunmaktadır. Decaz Nasibunun kuvvetleri tarafından 
Mumaileyh, gazetecilere demiftlr ki: kahramanca müdafaa olunan fevkall • 

ltalyan kunetleri Adi...._ya vaaıl de müstahkem Sassabeneh - Bullale 
olunca ve nihayet hu tehft ellerine p- hatı general Graziani ordusu tarafın • 
çirince H•befiatanın mukanmetten nz dan zaptolunmuştur. 

i . · tah "1 e.____ı· dom..• deii~ HA.BEŞ IMPATORU ADISABABADA geçece ını ayyu QIWÇll ... - • 

dir. Sudan hududu bize c1aiına açık ka- Paris. 30 (A.A.) - Havaı aıan~ın 
ı. ak ve oradan silah ve mübinmwt al- disababadan aldıft bir telgrafa c5re unı. 
~ta devam edeceiiz. parator bu aabab Adisababaya ıelmit 

Roma, 30 (A,A.) - 199 numaralı ve aıiret ıeflerile görUpı~ttUr. _ 

Dışbakanımız 
Dış Bakanımız Bay Tevflk Rüştü f 

Aras dUn akşam Ankaradan şehrimi-! 
ze gelerek akşam üzeri "A ventinon 
isimli Jtalya vapuru ile Yunanlstana 
gitmiştir. 

Dış Bakanımız Perapalu otelinde 
dinlenmiş, ve aynı otelde oturan iç 
Bakanımız Bay Şflkrü Kaya ile gö. 
rllşmUş, ve hareketinden iki buçuk 
saat kadar evvel kendisini lngillz 
bUyftk elçisi Sir Persl Loren ziyaret 
tmiştir. 

lngiliz büyük e1çwi, Dış Bakanı
mızın yanında tam iki saat kalmıştır. 

Bay Tevfik Rllştil Aras. dün dof. 
ruca Atinaya gitmiştir. Orada Yu. 
nan Başbakanı B. Metaksasla buluş
tuktan onra Ba 1kan konseyi toplan
tısına ri)nset etmek üzere Belgrada 

Ati naya gitti 

Sulh bayramı 
(V3ty1JJC• 1 i11Cick) 

Vakıa bugün a11111lusal 8fyaa du
rumu öyle bir hal almıştır ld her ne. 
reye bakarsak orada bir )t.ırp tehll. 
kesi göze çarpıyor. O b4•r ki bir 
çok kimseler bu tehllke"i 191' ydm
dan daha mUthiş baloy•rlar. Bunun. 
la beraber, bizim l~ln lmlt -ve tese111 
olan bir nokta nrP· Ba da ye. 
ni TUrkiyenln sulh yolunda ıerçek-. 
ten inanılır dost1&17 l»ulunmuıdrr. Ba 
dostlukların baprda ise, sulh dava. 
sına dört ene a"llmıı Tiirk - Sov. 
yet yaktnlıtı buJOnmaktadır. Bundan 
dolayı Sovyetle! için 1 Maym bayra
mı, bir sulh )ayramı da sayılabilir. 

ASIM US 

gidecektir. ---------------
Balkan koru eyi toplantısında Yu- hükUmeti 'l\lrk gazetecilerini de da-

• ...... &aıramınudır. Bayranunu ... .,..,.. 
'f9"'9e "9 Rklet' ltarpsmda çok 

.. tehu&ls olarak: 

- Kıymetli ağabeylerimiz; bugün 
duymakta olduğunu: tafü heyecana 
biz de ortak oluyoruz. Sizin yolunu
zu takip etmeyi dıi~ünmtlc bize ıt· 
vinç veriyor. }'ükselnıenizi ve de
ğerli varlıklar göstermenizi iıterlı. 
Güle güle agabe11lerimiz. ti~ ' 

Bu yıl okuldan 300 tah:bc mezun ( 

nanistanı temsil edecek olan Yunan vet etttttn~n, aralarında K'OltUN 
Başbakanı B. Metaksa& da B. Tevfik mümeMifüln ele bulonatalı ,alHecL 
RUştü Aras Ue birlikte gidecektir. Jet kafile'l yann şehtlmllden doiru-

.Yaıa, ftl'Oll,. cltye bafırmıftır. 

Söyle\"ler bittikten sonra okulu, 
en 111 derecede bltlrmele muvaffak olmuştur. 

Toplantı münasebetile Belgrad ca Bel&Jida hareket edenlderclir • 
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Çaml ca~.. . . 100 Kiıonıetro! 
Çamhcayı Güzelleştirme Ce- Alacağını ısteyınce -,.-- Fen Fakültesind 

m·yet·ı şirndiYe kadar neler Bir borçlu ııe ortağı Hususı otomobil, ımtihan ve deıs şekııle 
1 h 1 adamcağızı vurdular bu hızla sürülmüş! değişti 

Yaptı, ne er~ azır ıyor? KüçükpazardaKunduracıhanmdao- I. Fcnfnkiiltesindeyapılncakd 

tsımıbulda 'ba1ıarın frfnde ve yaza 
b~1arkcn Çamlıcayı 1ıatırlamamak 
mumkün mfit 
Çtımlıcayı sevenlere §tl?IU miljdeliye 

lim lı.'1 bir cemiyet kurara1; bu giizcl yeri 
yeniden canlandırmak istiyen Qam1ı• 
calılar bıı yıl /sta11bullu!ara lıir çok 
ycnili1:1cr ue 1:o1aylıklar hazırlamak· 
tadırlar. 

Cemiyet ne yapmı~tır, ..tıe Y~~~yor 
bımn cemiyetin 1:cndrndcn dıtı.ıyc· 
Um: . 

'iki yıl önce Çamlıcanm gittıkçe 
öldüğilnU gören Çaınlıcalılnr bu güzel 
yurt parçasını cnnlandmnak çarele· 
ıini dilşilnUyorlnr. Bir cemiyet kur
m<ık fikri ortaya atılıyor. Pek çabuk 
ve pek çok tnrnftnr buluyor. Hemen o 

Jl ccmiy in kurulduğunun dördün

turan seyyar sucu ömerin :Kantarcılar- &füddeiumumi, Sadrazamı ğişmeleı· ctrnfında Üniversite rekt 
da bakkal 34 yaşında Alıden alacağı • ., rU Bay Cemil Bilsel~ın başknnhğı 
vardır. ömer aıu aydanberi alacağını ir- Saıt Paşa zade II ehbı ye tında topıa.nan komisyon çaıı§ması 
temesine rağmen bir türlü alamamak- ceza isti9or bitirmiştir. FakUltenin imtihan ~ 
tadır. ders durumları etrafında. bazı ~en 

Dün sabah onda alacaklı ile borçlu Sadrazam Sait paşa zade Vehbi likler yapılmıştır. 
ö · 1 aleyhindeki füüme ehcp olmak da,·a.. 

yolda karşılaşmışla.rdır. mer yın: a :· ına, I tnnbul üçüncü ceza hakyeri, Bu yeniUkler ynkmdn. yapılaca 
c~ğını isteyince Ah kızmış, ağır bır laf ikinci bir toplantıdan sonra belli ol 

d 1 dUn de bakmış., dünkü celı ede müd-
söylemiştir. Ömer de mukabele e bu l'• caktır. ÖnUmüzdcki pazartesi gUn 

deiumumi Feridun Bngann esasa dn. nunca i kavgaya binmi • Alinin ortağı yabancı dil okullarının ıs1nhı ve 60 
• d ir mütaleasrnı bildirmiştir. Mehmet de kavgaya karışmış. netıce e vaziyetleri etrafında üniversitede bi 

lddinnnmesinde, 1934 yıh hazirn. ömer bırakla kasığından ağır surette toplMtı dnha ynpıJacakbr. 
s nının ekizincl cuma günü akşam üze-

yaralanmıştır. 1 ,, hbl t d b' k d 
Yaralı Sıhhi imdat otomobili ile Cer- ri, uç u e n n yanın n ır a ın 

bulunduğu halde husust otomoblllni 
rahpaşa hastanesine kaldınlmış, Ali ve Ortnköyden Tophane istikametinde 
Mehmet yakalanmı lardır. ürerken, M cidlye camii ile ticareti 

TORBEYI SöKOP GöTORORKEN 
bahriye mektebi önünde diğer bir o. 

y AKALAN Dl - Evvelki giln Karaca· tomobiUe yarışa girdiğini \'e tnm yüz 
ahmettc türbe civarında.n geçenler içe • kilometre hızla Urmeğe giriştiğini. 
ridcn bir takım gürültülerin geldiğini 

bu sırada caddenin bir kaldınnnndan 
işitmişler ve polise haber vermişlerdir. öteki kaldırımına geçen asker Bekir 
rolisler tfübcnin etrafını çevirerek içe- l 

oğlu O mana tarparak, zava lmm 
rtdc araştırma yapmrılar ve bir köşede ölümüne sebep olduğunu söylemiş, 
yere bUzillmüş sabıkalılardan ta§çt Ce. su~ delillerini iwh ve müdafaa nok. 
mili yakalamışlardır. Cemil pencereden tai na1.annı reddetmiştir. Bu arada 
girmiş, türbenin iç kapılan ile pcnce • müdafaa tarafının isteği üzerine \'aka 
relerini sökmüş, bir köşeye istif etmiş· yerinde mühendis mektebi profeı örle
tir. GürültU yaptığı için sabıkalı hırsız- rinden Sacit, Hulki, Tarık ehli \'U. 

lığı tamamile yapamamış, yakalanmış • kuf olarak hazır bulunduğu halde 

tır. aynı otomobi11e n şahitler huzurile 
TABANCAYI TEMiZLERKEN - yapılan ke if neticesinde verilen ra

Beşiktaşta Köyiçinde Akarçeşme soka- porda da, uçlunun dikkatsizlik, ted. 
ğında 50 numaralı evde oturan 65 ya • birsizlik, emirlere ve nizamlara rla
§lnda Zeynel dün tabanc~sını temizler• yetsizlikle ölüme sebep olduğu fen-
ken kurgun ateş almı§, Zeynelin boy - nen tesbit edildiğini ileri sürmliş, 
nuna isabet ederek ölümüne sebep ol • mütaleasını öyle tekmi11emhjtir: 1 
mu§tur. Kaza hakkında adliye ve zab-. - Rapor, netice itibarile, amme 
ta tahkikat yapmaktadır. hnkkınm ve korkunç bir facianın za. 

1 alebege yardım 
KUltUr Bakanlığı İstanbul ve AnJ 

kara Universıtelerinde okuyan (3000 
fakir çocuğun inşe ve yntma işini te
min etmektedir. Gelecek sene de ilni
vcrsitcde ol..-uynn talebeye yardım 
i~i biraz da.ha genişletilecektir. 

üNlVERSlTEDE KONFERAN~ 
Dlln üniversitede doktor Ömer Celal 
tnrafından endUstri ve tarım memle
lretleri mevzuu etrafında. bir konf e
ra.ns verilmiştir. 

• Bu yıl hukuk fakillte Webc ce
miyeti fökUltOOc okuyan fnkir nrkn.
da lanndan lki yüzüne bUtün kitapla
rını parasız dağıtmıştır. Fakir olduğu 
anlaşılan ve kitap almak için milra
caat eden talebelerin arzulan iınkrt9 
nisbctinde yerine ge~rilecektir. 

Atatüık'ün cevabı 

... • eli ayı) n1aç dikme mevsiminde yol·'.__Wlllalıiıi.~~~~LJ!M_. 
KALP DURM:ASl.NDAN öUlM - , ... n. urbant nsl< r ~manın hakkı • 

"Tailnba§mdn Kilit ııokağında 12 numa- nın, \'icdnnları nydrnJntacak, tam 
ralr evde oturan cmlik telliilt .52 yaşın· bir kanaut g~tirecel şekilde tecellisi
da Yani Tarla sokağında bir evi müş • ne '·esile ,.c iınkftn 'ermi tir. Bunn 

lstanbulda çocuklar için Hçılan ilk 
Çocuk kUtüphanesinin açılış törenin
de Atatürk'e çekilen saygı telgrafına 
şu cevap gelmiştir: 

Çocuk kiltilphanesinin açılması ma
ncısebctile bana karşı göStcrilen temi:: 
duygulara tcşekkilr ederim. 

nğn" 
çam dır. 

Dikile..'l afln,.ların (çnmdan başka) 
yUzdc yUopil tutmuş. Bugün onlar ko
ca b'rer ağac olmu lardır. Çamlardan 
da MO tanesi tutmu~ur. Çamlıcalı· 
lnrın bu ağnçlara gösterdikleri mu
habbet pel: bUyüktür. ırnz!klarmdan 
ayrılan ağaçları bnğlnmak için cep
lerinde sicim taşıyan mektep çocuk
larına, çakı He bu ağaçların piçlerini 
terni:liyen ak sakallılara sık sık tesa
dUf olunmakta.dır. 

Bununla ''Çamhcnlan gilzclleşl'ir
me cemiyeti k<lylülere üvendirclik 
hazırladı,. sözU de tekzip cdilıni§ ol
maktadır. 

O vıl baharla beraber Çamlıca 
gençl~i spor kolu diye cemiyete bağ-

lı bir kol da nçmışlardı. Futbol ve \'Oley 
bol sahaları tanzim edilmiş, futbol sa
h'151nın açılış merasiminde Çamlıca 
takımı Vo.f a idman yurdu ile bir maç 
yapmış Vefalılar yeni doğan bu yu
vnya gUzel bir kupa hediye etmijler
dir. Rupa Halk partisi Kızıklı nahiye 
erkezınde muhafaza edilmektedir. 

Voleybol sahNıında ehemmiyetli maç
lar yapılmış olmamakla beraber bu 
sahadan en çok istifade edenler Çam
lıcanm gürb~ ve §en genç kızlan ol
muştur. 

Geçen yılın t ınmuzunda Büyük 
Çamlıca tepesinde bir lor balosu ve
rllmiş, bu baloya 300o İstanbullu i{;
tirak etmiş; eınsalslz nıanza.rnlnnn
dan bol bol istif adc eden misafirler 

Çamlıcadan bir gürlinilş 

ğnzn baknn yamaçlardan dolagnrak tcrHere g8stcrirken üzerine fenalık gel- hitlerin ffndclerinc ,.e saydığım dl. 
tepeye çıkmaktadır. mi , yere dü§IllU tUr. Yani hemen bir o· ğer bütün delil \'e emarelere istinat 

Bu yıl da yen'iden 300 çam dikil- tomobille hastaneye kaldınlmı sa da ederek, suçlunun ceza kanununun 
miştir. Hemen hepsi Bilyük Çamlıca biraz sonra ölmU,gtUr. Yaninin kalbi dur 455 inci maddesine göre cezalandırıl. 
tepesindedir. Bu yıl sulama teşkilatı- muştur. ma mı istiyorum. 
mızı daha mUsait bir şekle sokacak BACACI KIRILDI - Cibalide ka • Olcnin varislerinin nkili, vazi· 

Reisicwnıur K. Atatilr1C 

Atatilrk'iln bu iltifatlan bütUn ku· 
rum tarafından sevinçle knrşılnnmıır 
trr. 

SlCINAKLARIN ŞEKLi 
ve çrunla.rrmızdan hiç birini feda et- le duvarları üzerinde oynayan sekiz ya· yeti etrnfh surette, inceden inceye Sıhhiye Vekaleti npartımnnlarda 
mlyeceğiz. gında Remziye ismindeki kız nşağıya gözden g~ciri,.le ortaya koynn rnüd. ve binalarda yapılacak sığınakların 

Cemiyet azasının adedi buglin 400 bakarken düşmil , sağ bacağı kınltnı§ _ deiumumiliğin bu miltaleasınn kntn. tipini gösteren projeleri göndermiştir4 
:zU geçmiştir. Senede bir lira veren tır. Remziye hastaneye kaldırılmıştır. cak hiç bir sözü olmndıi:•ını, yalnız Sığınaklar bunlara göre yapılacaktm 
cemiyete fıza olabilmektedir. Mevcut CAZOCACINl YAKARKJ::.N .:_ 25,000 lira ta'T.minntın dn karnr altına Belediye npartıman ve binalardnki 
5.zanın 50 kndıın Ankaradadır. Biltün nhnma ını öylemekle iktifa ettiğıni sığınaklnnn kaça mal ola.cağını dn 
gönüllerile Çamlıcaya bağlı oldukları- Bahçckapıda Cermanya handa dişçi Ç<· anlatm1qtır. tesbit etmektedir. 
nı her fırsatta. gösteriyorlar. "'Q,,..,1·k- kıryanın yanında çalışan 20 yaşında k 

~ Suçlu nvu atları, mlidafaalnrını ARA t~ARET 
tn .. tan, Bcynzrttnn, Şic:ılf \'e Ma,..kadan Mehmet gazocağını yakarken ocak pat9 YOLL ~ 
~ ~ ... hnzırJayıp yazılı vermek üzere müh· 
dn miltcnddit ilzalanmız vardır. Bun- lamış, muhtelif yerlerinden yaralanmış· Jet i t ml-;1 r, duruşma. bunun için Kazalara. mani olmak için belediye 
lar yazlnrmı her yıl Çamlıcada geçi- tır. kalmıştır. §ehrln geniş ve işlek caddelerindeki 
ren doktorlardır. ESRAR BULUNDU - Tarlabaşı bazı yerleri işaretlemiye karar ver--

Bu seneki programda cemiyet bi- caddesinde tatlıcı Cemilin ve Nurinin YANGIN MUSLUKLARI miştf. Bu hususta yapılan tetkikat 
nasını Islah etmek de vardır. Binanın dükkanında esrar satıldığı zabıtaya hr. bitmi§, nerelere işaret konacağı tes-
tamiri bitmek Uzcredir. Bahçenin tan bcr verilmiş, dükkanda araştırma yapıl· Sular idaresi geçen sene olduğu gi- bit edilmiştir. Hazirandan itibaren 
:zimine başlanmıştır. Büyük ha uzun mış. iki gram esrar bulunmuştur. bi bu sene de esl.i yangın muslukln- yollarm işaretleı~lesine başlanacak• 
tamirine de ya~mda başlanacaktır. BiR KAMYON DEV.RILDJ - ts • nnda.n bazılarım değiştireceği gibi tır. 
Bahçede bu yıl fılm de göstereceğiz. tanbul postanesine ait 4903 numaralı itfaiyenin göstereceği yerlere y niden 
Çamlıcaya gelenleri memnun edecek kamyon ~amatyadan geçerken arka t(.. mush:kls.r koyacaktır. TALEBE EGLENCELF.RI 
ucuz ve milkemmel bir de blife bulu- lterleği kınlmış, kamyon devrilmiştir. ----------------- Hukuk fakültesi talebe kurumu 
nacak.. 600 sandalye ile 150 masa Kamyonun içinde bulunan hamal M us· Hamdi sarhoşlukla kavga etmişlerdir. önilmilzdcki pnzar günU bir vapur ge-
ısmnrladık. tafa başından hafifçe yaralanmıştır. Kavga esnasında Şevket Namığm sağ zintisi tertip etm'"ıştir. 

Çam]Jcada yakında içtimai bir te- SARHOŞLU!( YÜZONDEN KAV. elinin parmağı kesilmiş, Yahya ballın - Darüşşafaka ınczunlan kurumu da 
şekkUliln daha vUcut buldtı.o<Punu gö- CA - Unkapanında Fotinin meyhane • dan varalanmış. aralarma ayırmak il • pazar günü sant 16 dan 20 ye kadar 
receksiniz. Çamlıcalılan ve Çamlıca- sinde rakı içen marangoz Şevket Na • zere giren Kemal isminde biri de gö • Tokatlıynn salonlarında bir çay ziya-
yı sevenleri memnun edecek bir t;c.. mık ile pehlivan Yahya, Sultan Selimli zünden yaralanmıştır. !eti vereceklerdir. 
şekkül... Bunun hakkında şimdilik -'"-------------------------------------------
fazla bır şey söylenemez .. ,, 

H. Bedrentdin ülqem 
bu geceden çok rneınnun nyrıl.ml§]ıu·. --------------
dı. Biz Çamlıcalılat' onlara tam bir 1 M a y 1 s 
ev sahipliği yapama-lığımız i~in bir 
hayli üzillm.tlştilk. Balonun bu kadar Geçen sene çıkan tatil günleri ka • 
ka.laba1ık olacağını dOOilnmemiş, ha- nununda bir mayıs bahar bayramı ola • 
zırlığnnızı geniş tutma.nıştık. Bu Yıl rak kabul edilmişti. BugUn bir mayıs 
Çamlıcnnm dahn mUsait bir yerinde olduğundnn bu sene ilk olarak memle • 
çok mükemmel bir balo h~rlıyo~ ketiıni.ıde bahar bayramı kutlulana • 

Geçen cylCH içinde yapılı.n cemıy~t ca.ktır. Rcsrni daireler ve mektepler bu· 
kongresinde Çamlıcalılar celliyetlerı- gün tatildir. 

:ne glSsterdikler1 alakayı konırede de ••• 
Bir nıayıs b ekrar ettller. 

Bu yıl nğnç dikme mevsiınir.de ye
den 3000 ğaç dikildi. Dikilen bu 

g1ann ekserisi Kısıklı - çnr.ıtıca 
U.stakbel Yolunun gUzcrgilımd:dıt· 

stanbul valisi Muhittin 'Ostilndaptl 
u yıl asfalt olnrak yapılacağını va· 
ettiği bu yol Adalara, limana ve Bo-

mizdcki s ayranu dolayısile şehri • 
ovyet Ruslar b U S 

kon oloshanesindelci • ug n ovyet • • 
ra BU ilkd kabul resminden Sabah yeni gelen hız.metçı kız 

son • Y crcye kırlar • aJ'L-· l'ğ• 1 
eğlcneceklerdir. a gıdecekler. dım. Bıı benim t ı~ız ı ım 

Şehrimizdeki Almanlar d 
"'fotonya" klObUnde bir to~a~: a~;:. Bay_ Vah, vah!. Sen yeni 
cak. bayramı kutluhyacaklardrt b . tal'h . -'ı'k I • cnım ı sı:u • ·· 

- Ah ao•mayın, istiyerck yapma· 

mi geldin? Bunu bümeyİ§İm de 

- Oğlum İn•an daima ihtiyat• 
lı bulunmalıdır. Bunu her zaman 
söylüyorum. 

- Ôyle ise, baba, neden 
den ~ıkarken §emsiyeni alrn ,,,.ı 



~ 4 - KURUN l MAYIS 1936 

Göklerimizi koruyalım! Dün _şahitler dinlenildi 

1 .. k kl 1 .. k k Ayazaga cinayeti davası 
ur çocu arı, ur a-k tl it ''Aptullah, ceset meydana çıkmca bayılmıştı!,, 

şunun ana arı a ına ... "işkence yaptılar bana. Korktum. Eğer. kendim yaptım, 
Uçmasını öğrenecek gençlerde deseydim, işkenceden ölmek ihtimalim vardı!,, 

arandan vasıfları yazıyoruz 
Şdırimizdeki Türk Kuşu okulu ö • 

numüzdeki pazar günü üniversite mey
danında törenle açılacaktır. Okulda • 
ders verecek öğretmenler dün Ankara. 
dan şehirimize gelmişlerdir. Rusyadan 
gelen planörlerden üç tanesi bugün a • 
çılacaktır. İki planör de dün akşam Bur 
sada açılmak için ambalaj halinde Bur· 
saya gönderilmişlerdir. 

Türk Kuşuna yazılmak için yüzlerce 
genç her gün hava kurumu başkanlı • 
gına müracaat etmektedir. 

Bu gençlerin kayıt muamelelerinden 
sonra tam teşekküllü bir hastaneye gön 
derilerek sıhhi muayeneleri de yaptı • 
rıtmaktadır. 

Türk hava kurumu genel merkezi 
Türk Kuşuna girmek istiyen gençlere 
okula girmek ve ders vermek şekillerini 
gösteren bir talimatname neşretmiştir. 
Bu talimatnamenin lüzumlu maddeleri- ehliyetname de verileceğinden bu 11u • 

rtle muvaffak olanların askerlik hizmet· ni aşa.ğıya aynen alıyon.ız: 

TORK ÇOCUKLARINA 

Türk çoeuklan, 

lerinden allı aylık bir muafiyet kaza~ 
malanru temin için teşebbüste bulunul· 
maktadır. 

Bütün dünya milletleri kanatlaru • 
yor. Devlet adamlan hiç durmad;m hay
kırıyorlar: "Göklerimizi koruyalım. Ha
valardan gelecek tehlikelere kartı hazır 
ve uyanık duralım.,. 

''Tayyare., artık kasırgaları geride 
bırakacak bir hız atmııtır. Motör kuv. 
vcti mesafeleri yutuyor, eritiyor. 

Uçması=:ı bil~iyen milletlerin yap. • 
yabilmesi çok güçle~iştir. Bunun için 
bütün Türk çocuklarını (Türkltutu) 
nun kanatlan altına çağmyoruz. (Türk 
kuşu) nda uçmasını öğrenecek gençler
de 'jU vn .,,ıflarr arıyoruz. 

A) En aşağı on yedi ya§mda olmak, 
ns!·~ ·J' ğini yapmamıJ olma~ 

B") En :ız orta tahsili bitirmiş olmak, 
C) T ~:nınuz 1936 içinde tnönündc ;-. 

çılacak kampa i~tirak edebilmek, 
Bu sartları taşıyorsanız, mayıs ba • 

!Stnda acılacak Türkkuşu şubesinde ça· 
lrs:nal: u~cre. şimdiden, hiç vakit ge • 
çirrr.e len bulunduğunuz yerdeki Türk 
hava kurumu şubesine müracaat ediniz. 
Şubeye giderken: 

1 - Clüviyet cüzdanıntZl, 
2 - En aşağı ortamektep diplomanı" 

zı. 

Y ı!mnıza almayı unutmayınız. Şube 
sizi baştan aşağı iyice bir hekim mua -
yenesinden geçirtecek, sıhhatiniz uçu • 

Atatürk çocuklan, 

Yeni Türkiyeyi kuran en büyüğü -
milz (Türkkuıu) nu açarken şu sözleri 
söylediler: 

(Türk çocuiu, bw itt• oldutı.ı gibi, 
ahvacılıkta da en yülaek düzeyde g~ 
le, seni beki.iyen yerini, az amanda 
dolchıracaksm.J 

Atatürk'ün bu yüksek iıarctlerinc 

hepiniz koşmalısınız. Okuyup yazmayı 
nasıl bir ihtiyaç olarak öğreniyorsa.nız 
uçmayı da hayatın ve yurt müdafaası • 
nm en lfü~umlu umurlanndan oırı n· 
bul ederek (Türkltuıu) na yanlmabsr. 
nız. Orada spottann en ~evklisl otan pa· 
raşütçUlüğü biç para harcamadan öğre
necek, Atatürk topraklarına yakıtrr ide. 
al bir Türk genci olacaksınız. 

Türk Hava Kurumu 

PAZAR GONO YAPILACAK 
MERAStM 

TUrkkuşunun iıtanbul ıubesinin a• 
çılma töreni önfunilzdeki pazar günü 
saat on beşte ttniversite meydanında 
yapılacaktır. Törene istiklal marşite 
başlanacak Türk bava kurumu ve yük· 
sek tahsil gençliği namına birer söylev 
verildikten sonra planörler davetlilere 
gösterilecektir. Gece radyoda ve hal • 
kevlerinde de müsahabeler yapılacaktır. 

p elverişli ise (Türkkuşu) uçucu üye • ------------::-:-::--:--
Jiğine kaydedecektir. Bulunduğunuz şe- HALKEVI AZALARININ 
birde size: mektebinizdeki tahsile mani TANIŞMASI iÇiN 
olmıyacak zamanlarda, kabiliyetinizi Erriinönü Halkevi ıizalrt araların-
yoklama şeklinde, gösterilecek dersleri da tanışmıya vesile olmak üzere her 
ve talimleri başaracak olursanız, tem • ay bir toplantı yapmıya karar ver
muzda tnönünde açılacak kampa gön - miştir. 

derilceeksiniı. Brövelerinizi alıncaya Bu karara göre ilk toplantı yarın 
kadar orada çalışacak, Türk Hava ku · saat yirmide Gülhane parknıda Alay 
rumu tarafmdan iskan ve iaşe edileceh köşkünde olacaktır. 
siniz. Hazırlanan programa göre hasbı· 

Türkkuşu talebeleri bu kamparda hal yapıldıktan sonra Halkevi göste· 
hem uçuculuk öğrenecekler. hem de rit kolu t<trafmdan bir piyes temsil 
kampa memur edilecek askeri öğret • 1 .... ,lil,.cektir. 

menler tarafından kendilerine yüksek l ARAST 4 ARAŞTIRMALARI 
ehliyetname alabilecek surete piyade 
talim ve terbiyesi gösterilt.cektir. Kamp 1 Sultanahmette Arasta sokağında 
zamanr bitince yapılacak imtihanda mn· \•apılmakta olan eski Biı.ans mozayık 
1-'affak olarak (C) brövesini alabilecek- \ 1"fl ara F,tırn·:ı ~ına devam edilmekte
lere M. M. Vekaleti tarafından yüksek dir. Dün araı:ıtırmada büyük bir du-

Bir gece yarısına doğru otomobil
le Ayazağaya götürülerek orada öldü· 
rUlen Galata postahanesi veznedarı 

Hüseyin Hüsnü'nün ölümü davasının 

ilk duruşmasında, ahalinin bu duruş· 

ma safhalarını dinliyebilmek için ne 
kadar tehacüm gösterdiğini, adliye 
dairesinin ağ1rceza salonuna müntehi 
koridorlarının izC.ihamdan geçilmez 
bir hale geldiğini, o celseyi bir sııyı

fadan fazla ya ayırarak taf silatile an
latrrken bcJirtmiştik. Dün öğleden 

sonra, bu davaya ait duruşma devam 
etti. 

Kalabalık ve gösterilen alB.ka, ge
ne fazla idi; fakat, geçen seferki du
ruşmada karşıla§ılan akın göz önün· 
d~ tutularak, adliyece, geçen sefer
kinden ziyade poils getirtilmişti . Bu 
suretle tedbir alındı, intizam tcrn~n 

olundu. 
MERAKLILARIN BİR KISMI KO· 

RİDORDA BEKLEDİLER 
!~-eriye kırkı kadın, onu erkek ol· 

mak üzere elli dinleyici girebilmişti. 
Camlı kapılar kapatıldı. Geri kalan 
meraklılar. koridorlarda beklediler! 

Celse, listede yazılı olduğu gibi. 
sa.at tam on dörtte açıldı. Riyaset ma
kanunda Kemal, azahklarda Sakıp ve 
AbdUrrahman Şeref bulunuyorlardı. 

MUddeiumum.il'iği Ahmet Muhlis Tü
may t-emsil ediyordu. 

Mevkuf Abdullah'Ja Yunus. geçer 
celsedeki gibi. temiz giyinmişler, tu
valet yapmışlardı. Abdullah, geçen 

celsedekine nisbetle çok dalgın, dü
şünceli duruyordu. Yunus. dimdik du· 
ruşlu, gergin bir vaziyette... Mevkuf 
olmıyan Mükifat, sakin görünUyor-
~u. ~ •• 

Suçluların sorguya. çcıdıdiğl ve 
şahitlerden ~oğunun dinlenildiği bun
dan evvelki duruşma., - sabah ve ak
şam celseleri olarak - bütlin gün sür· 
müştü. Dünkü celse, süreksiz oldu. 
On beşe yirmi kala bitti. 
üÇONCü KOMİSERİN SÖZLERİ 

Dünkü celsede, önce üçüncü komi
ser Rıza dinlenildi. Bu şahit, tahki
katın yapılış~ dair sorulanlara ce
vap verdi. Bu arada Abdullah'ın ev
vela "Ben öldürmedim, Yunus öldür
dU,, dediğini, yerini gösterdiği c;eset 
meydana çıkınca bayıldığını anlattı. 

}v1'Uddeiumumi Ahmet .Muhlis TU· 
may, şu cih('tin sorulnı.asmı iste~i: 

- Abdullah, cinayetin ı;,ebebı bak 
kında bir şey söylememiş mi'? 

Şahit önce "hayır, , dedikten ve 
bazı izahat verdikten sonra. "Kasayı 
soymak m.a.ksadile olduğunu itiraf et· 
ti dedi Bunun üzerine müddeiumu· " . 
mi, şöyle söyledi: 

- Demek ki, sebebini söylemiş i~· 

te! 
Sorgu üzerine, Abdullah, ayağa 

kalktt. Dünkü celsedeki ilk sözü şu 
oldu: 

- Ben hiç bir şey söylemedim ÖY· 
le : Müdüriyette hiç bir itirafını yolt-

tur. 
tıtlNCl ŞAHİT 

Sabri, dinelnilen ikinci şahitti. Derli top 
lu bir tarzda, bir çok izahat vererek, 
tahkikatın nasıl yapıldığım anlatır· 

ken, söylediklerinden bir kısım: 
- "Abdullah evvela "Hakikati 

söyliyeceğim. Veznedarı arkadaşım 

Yunus öldürdü,. dedi. Sonra maktu
lün bulunduğu yeri göstermesi için 
otomobille Ayazağaya gittik. Abdul· 
lah önümüzde, beş, altı saat arama 
yaptık. Derken karanlık bastırdı. Ab 
1ullah, Hüsnü'nün bir yerde vurl!ldu· 
ğunu. fakat gece karar.lığında gittik· 
!eri yeri bir türlü bulamadığını söyle· 
yip duruyordu. Gerisin gerı döndük. 
Ertesı gün, Abdullah ''Bu sefer bulu
ruz. Bco, yeri diin de hatrrladım . ama 
veznedarın kardeşi Zeki'nin yanında 

göstermekten çekinelim ... dedi. Ben 
"Sakm yalan r.öylemiyesin? Bizi gene 
bo~ıına yoracaksın galiba! ., deyince 
"Hayır, bu sefer bulacağız .. cevabını 

verdi. Sabahleyin erkenden tekraı 

yola düzüldük. Ancak, Evvela Hay· 
darpaşaya g ittik. Abdullah. mak~ıllün 
cebinden ahnan kasa anahtarJarmrrı 

gömüldüğü yeri gösterdi. Bunları a
lınca cesedi arnmağa gittik. Müddei· 
umumi Cevdet'le ben ve başka zabrta 
memurlan hep beraberdik. Abdullah . 
cesedin yerini işaret etti. 

Abdullah, kas~yı nasıl soyacağ 
sualine karşı "Postahanede herkes be 
ri Hüseyin Hüsnü'nün akrabası o~a 

rak biliyorlardı. Sabahleyin ı;idcr. 

kasayı açar, parayı ahrdm1. Bundan 
kimse şüphelenmez, mümanaat etmez 
di., yolunda ifade verdL 

BİR İZAH 
Müddeiumumi, Abdullahtın ifade· 

değ!eüntiği yolundaki bir söz üzerine 
ou ınnıu::>L..c~ u."'" .... . ,... 
bulununca, şahit bunu şöyle izah et-
ti : 

- Abdullah. başlangıçta , evine 
iftara gelen vezncuarı Pangaltı tram
vay istasyonuna kadar uğurla.clığmı , 
orada sivri. kara sakallı bir adama 
rastgelen veznedarın. o adamla bera
ber kendlsinclcn ayrıldığını iddia e
di.>'Or. bize boşuna bu sakallı adanır 
aratıyordu. Sonra , Yicd:rn azabının 
tcsirile olsa gerek. doğruyıı itiraf etti ! 
tŞKENCE ETTİLER, KOfil{TUM l 

Abdullah, doğruldu: 
- Ben. kasayI soymak maı~rndile 

bu işi yaptık, demedim. Polis müdür· 
lüı7ünde işkence ettiler bana... Kork-

c -
tum, işi Yunus'un üstüne attım .. Eger 
kendim yaptım. deseydim, işkencede.ı 
ölmek ihtim:ılim vardı! Bu zatın ifa· 
desini kabul etmiyorum ben! 

EGER lŞKENCE YAPMIŞ 
o'lsAYDIK,. 

Emniyet ikinci şube müdür mua
villi. Abclulhh'm işkenceden babset
mcsine karı:ıı: 

- Eğer. i~kence yapmış olsaydık. 
dedi. Yunus'a da yapmu:ı olmamız ve 
omm da itiraf etmesi lazım gelirdi. 
Bunun aslı yoktur. Bütün tahkikat, 
müddeiumumi huzurne olmuştur! 

Emniyet 2inci şube müdür muavini 

üçiincü şahit. Balatta c:eltik fabri· 
kasında çalışan İsmail, öldürülen Hü
seyin Hüsnü ile dayr oğulluğu şeklin· 
de akrabalığından bahsetti. Bunun 
söyledikleri de şu: vara tesadüf edilmiştir. Duvarın et· 

rafı genişletilecektir. Duvarm eski hir 
Bh-;ans sarayına ait duvarlardaıı biri 
olduğu tahmin edilmektedir. 

··~· \j 

ÜÇÜNCÜ ŞAittDtN SÖZLERİ 
_ Vak'adan sonra idi. Abdullah 

aranıyordu. Kendisine Galata posta-

Kız talebemiz Jiin yapılan idman tenlifi provtUtnda. 

hanesinin merdivenlerinde rastladım. 
Kasketi alnına iğikti. Kar§ıla§ınca. 

maktülün kardeşi Zekinin kendisile 
görüşmek istediğini. alt ku.tta bekle
diğini söyledim. Beraber indik. Ora
dan müddeiumumiliğe ve mUdürlyete 
götürdüler. 

Abdullah . o gün Galatada dördün· 
cii noterde işi olduğunu, fabt posta. 
haneye uğraınadığrnı, bu şahitliği ka.· 
bul etmediğini söyliyerek, ifadeyi red 
detti. 

F.mniyet ikinci şube merkez me• 
muru iken taşrada başka bir memu• 
riyete tayin olunan Kadri'nin orada 
istinabe yolile alman ifadesi okundu. 
Kadri, tahkikatın nası1 yapıldığını. 
A hdullah 'ın suçunu ne yolda itiraf et· 
tiğini anlatıyor, bu arada suçlunun, 
maktülle sıkı fıkı ta.nışbğmdan. A· 
Yazağa c ivarmda yalnızca \'e ~ık sık 
buluşun baş başl kald ıklarından hah· 
Retliğini t~hit ediyordıı . 

TABANCA Yl SATIŞ tC!N VEnDlM 
Ab<1'Jlnh. hu ifadeye it iraz e'medi. 

Yalnrz }fökıi..f;ıt, istimıbede ~eçen t.a
hanca Y~nnck bahsinde. şu itirazı or
tay:: attı: 

- B"n. ta bancayı sattım. Bu iş 
i-.; in değil, s:ıtış için ,·crd'm Abdulla
ha ! 

Taşr:vla ifadesi alınan balıkçı Meh 
medin. istinabcde, vak'aya dair ma
lıimah olmadığım ı:ıöylemckle iktifa 
etmişti . Biitiin şahitlerin dinlenild ğt 
,.e istinabelerin geldiği neticesine va
rılarak. riyasetçe. tahkikatın tevsii 
istenilip istenilmediği sonıldu. 

Da\·a-: ı vekilleri ve sudular, "ha
yır .. dediler. Müddeiumumi Ahmet 
Muhlis Tiimay, tetkik etmek Uaere 

d
. ~ •tl• 
ı. .. .. ~ ... ft 

KARAR 
Reis Kemal, şu kararı bildirdi: 
- Gereği düşiinülclii. Dosvanın 

müddeiumumiliğe gönC.:er:tmesine ve 
duruşmanın .... 

Duruşma. başka güne bırakıldı. 

Salon boraldı. Sıradaki başka bit· da· 
vanın duru~masmo. geçildi.,. 

Mütekait, dul ve 
yetimlerjn maaş 
yok'amaları 

lsan~I vilayeti mubaaebeciliiinden!' 
Mütekait, dul ve yetimlerin birinci 

altt aylık maa§ yoklamalarına 10-5-
19 .36 tarihinden itibaren ba§lanacak ve 
25-5-1936 tarihinde hitam bulacak· 

tır. 

ı - Maaş sahipleri bu tarihten ev • 
ve\ ait oldukları nahiye ınildüdükierinı 
milracaatla yoklama ilmühaberlerini 
tasdik ettirmelidirler. 

2 - Maaş sahipleri resmi senet, ma
aş cüzdanı. nüfus klğıdl malul iae ma • 
IUliyet vesikaları ile birlikte kara mal • 
müdürlüklerine müracaat cdcceklt'rdir. 

3 - Müracaat saatleri ondan ·on ik:. 
ye ve on dörtten • on altıya kadardır. 

4 - İlin olunan günlerde yoklama. 
sını yaptırmı)"A!lların rnaatları umunı 
bordroya dahil edilmiyerek bunlanr 
yoklamaları umumi tediyatın hitamın 
dan sonra yapılarak maaşları vcrilecelıı 

tir. 



• 
ışaretler 

Göl ve 

Kendini Okyanus aanan su bi· 
Tikintisinin, kendisini Okyanuı 

mahluku sanan kurbağanın hika
yeıi, kapalı bir kültür havası te
r..ellüı eden bütün ıo•yetelerin, 
kene/ilerini bir kahvenin, bir ma· 

n"ıP.r haUerrin, bir caddenin yarenlik
/erine, do•tluklarına, düfman
lıklarına verenlerin hikayeıidir .. 

!-KURUN 1 MAYIS 1936 -
Uzaktan • • Yakından • • • Tav 1 a 

l..ondra gazetelerinden 'l'he People 1 
gazete~inin Yel'diği maJümata göre, 
fngiltere zabıta."lının hazırladığı gizli ı 
bir dosya, beyaz kadın ticaretinin! 
son zamanlarda geniş bir mikyasta 
nrttığmı gfü;termektedir. Bu dosya. 
.> a göre, yalnız geçen yıl içinde lngil. 
terede ;;o,ooo kız ortadan yok olmuş
lardır. Dosya, kaybolan her kız hak. 
kında malllmat vermektedir. 

İngiliz zabıtası, kızların bu şeki1-
de ortadan 1\aybolduğunu, bir cina

yeti tahkik ederken öğrenmiştir. 

Zabıta, ,·ücudu parça parça edilen 
,.e parçaları bir bavula yerleştirilen 
bir insanı lrı.!~f etmiş, bu cinayet ü. 
zerinde tahkikat yaparken, bir çok 
ana baba~arın kızlarını kaybetmek 
yüzünden arac;;tırmalar yaptJklarını 
n bu ara,hrmaların boşa gittiğini 
nnlrımışhr. 

Bunun üzerine ıabıt.a. mütebassıs
hırı geniş mikyasta t~tkikata giriş. 
mtı.k lüzumunu hlııı:ı1~tmf~ler ve beyaz 
kadın ticaretinin buna sebep olduğu. 
nu anlamışlardır. Fakat İngiliz za. 
luta.sı. hu tican·ti durdurmak imkanı
nı huJamanu~hr. 

Bu sl'kilde ortadan ka)'bolan kız 
çoruklaı~rn. genç kadınların çoğu 

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

sark ,.e cenuLi Amerikaya götürülü-) 
~or ,.e orada satıhyorlarmış! 

Milletler Cemiyeti, beyaz kadın 
ticaretine son vermek tçın teşkilat 
,·ücuda getirmiş, bu ticaretin kökü
nü kırmak için çalışmış, fakat mu. 
valfak olamamıştır . 

Bununla beraber, savaş komitesi, 
h:Uii çalışmakta ve bir neticeye var
mak için hiç tir gayreti esirgememek. 
tcdir. 

İngiltere zabıtasının kanaatine gö
re, beyaz kadın tacirleri, işsizlik 

yüzünden ortalığı kaplryan sefaletten 
istifade ediyor, muhtelif vilayetlerde 
araştrrmalar yaparak kızlan toplu. 
yor, bunları Londraya getiriyor ve 
bunları kolay iş ve yüksek kazanç ile 
jgfal ederek memleket haricine çıka
rıyor. 

Kızlan igfal için tVYela yığın yı. 
ğın paralarla gözleri kamaştrrr1ryor, 
fakat bunlar lngiltereden çıktıktan 
~onr)ı tam manaslle esir muamelesi 
görüyor ve hürriyetlerini kazanmak 
imkanım da elde edemiyorlar. 

lngiltere z.abıtasmm bu yolda yap
trğı bütün tahkikat gizli olduğu için 1 
ıab1t~nın bu işi nasıl hallettiği henüz 
anla~:alamamrştrr. 

Mezar taş farında bile 
reklô:ml 

Uancılık ~kıl almaz derecede ilerle
yip gidiyor. ilanlarını en göz alıcı bir 
tarzda yapmak istiyenler olduğu gibi 
düşünülemiyecek derecede gariplikler 
gösterenler de vardır. Mesela; Paris mc 
zarhğında bir kabrin taşında şu yazı • 
lar okunmu§tUr: 

" Bay Y •.. nin kanat Bayan X .. bura· 

da yatıyor. Mezarm etrafındaki demir 

parmaklık kocuının atelyeaitıde yapıl. 

·Hasta bakıcı b;,. kadın 
idam edildi 

Geçen sene bir ihtiyar has-
taya öldürecek de-recede ruorfin 
vererek ölümilne sebep olan, hasta 
bakıcı Vaddingham, nisanın on altın. 
cı günü Birmingam hapishanesinde 
asılmak suretilc idam olunmuştur. 

Kadının en küçüğü dört aylık. ol
mak üzere beş çocuğu vardı. Af e
dilmesi için Taki olan hir çok ricalar 

kabul edilmemiş, ceza tatbik olun. 

muştur. 

Kaçakçılık iddiası 

Bay Apturrahman Naci 
mahkemeqe baş vurdu 

Dün sabahki gazetelerden biri geçen 
sene hava kurumuna yüz yirmi bin 1i -
ra vererek üç tayyare hediye eden mt._ 
tcahhit Bay Abdurrahman Nacinin yiıı: 
bin liralık bir vergi kaçakçılığı yapu • 
ğını yazıyordu. 

Kendisile görüşen bir muharririmi • 
ze Bay Abdurhaman Naci dün demiş • 
tir ki: 
''- Mesele bunda.n hir kaç ıenc ev • 

vel suiiıtimalinden dolayı yanımdan çı

kardığım muhasiplerimden birinin yaP" 
tığı bir ihbardan ibarettir. Ortada vere 
gi kaçakçılığı yoktur. Kendisi hakkın • 
da cezai takibatta bulunult11Uı, Onun • 
cu yıldönümü münaıebetile çıkanlan af 
kanunundan istifade etmişti. lbtilaı et " 
tiği para hakkında hukuk mahkemesin

den karar ahnmııtr. Bana vergi kaçnk • 
çıhğı iınat eden gazete hakkında mriid
deiumumiliğe batvurdwn. Aleyhine da
va açtım.,, 

B. DANDÜREN - Fransanın An • 
kara elçiliği katiplerinden Bay Dand ·• 
ren Tokyo elçiliğine tayin edildiğinden 
yakında Fransa yolilc Japonyaya gide • 
cektir. 

Bizim e:lebiyat ve kültür hare· 
ketlerimizin kımrldanııında göze 
çarpan en keıkin taraf budur. 
Kültiir ve eclebiyat bahsinde ka
palı duıJarları aşnuya, kültürün ı•c 
ıanatin hakiki okyanusuna dala
cak ve boğulmadan Qfacak clira-' 
yete ı.re takate ihtiyacımız vardır. 
Bu dirayeti keneli kenc/irnize ko-1 
,,u§makla, göle okyanuı, kurba-] 

'ğaya balina demekle elde etnıeğe ======== T e 1 r 1 k a : t 4 ============================================:=============================:::::::======== 
·mkan yoktı.ır. za.ncrndan yıllık pay alıyor. Yarı Türkiyede, yarı ya- bir handa büyük bir yazıhanenin sahibidir; tica • 

Bu takalı. ı"nıanlıg"'ın '-;:t::n ze· Olkeler arası hava yolları anonim ~irketi idare mec- .. l . . k' d' il 
o ... 
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b )-'- tJ d '- ii ıürüyor ve ar'-aıı rethaneJerin vergı ı• erıru la ıp e ıyor, uzun yı ar Jisi üyesi Sabri Uçara bakbkça. onun ya§ayıfrnı gör· ancı mem e&e er e yaıayıp aey a • :r 

ka faaliyetinin, İıpekültitil görü- dükçe, düşüncelerini dinledikçe genç doktor, dima • nı lngiliz - Amerikan blokunun lsterling ve Dolar maliye memuru olmanın verdiği ihtisastan, vergi §U-

b• uhaualcut ola f l yıg-ınlarına dayad-'~an ıonra Türkivede ecnebi ser- belerindeki tarudıklanrun çokluğundan, işlerin püf şünün ır m " e •e- ğmda geçmiş günlere açılan pencerelerden yakın ta- uu; J 

Y 
A d li ·r1c tJ • b. b' t · J İp ele alınmasmı noktalarını bilmi• olmaıından iıtif ade ederek para ka-fi kültür, ıınanı ve mo ern te· rihimizin geçişini görür gibi oluyor: Oımanlı impa- maye 11 e enn ır ır emız en :r 

lekkür ve sanatın köklerine kadar ratorluğunun çökme yıllarında 1839 daki tanzimat tehlikeli bulduğunu söylüyor; "ecnebi ıermayeıi em- zanıyor. 
eld el b l · · d · · b' · ")" niyet iıter, piyasa ürkektir, made!ılerimizi ne ile it- 1 ı ih · 1 •· d -·ı inen bir zeka ile e e e i iriz. hareketi, bizim ıçın evrını yapıp ıtirmit ve o ume Devlet, memur ara on arın tıyaç arına gore egı, 

J. kendı·m · b · •üz tutmu .. Sark medeniyetine ve Şark medeniyeti mÜ- leteceğiz; yabancıların yardnnı olmadan hiç bir iti liyakatlerine, kıdemlerine, bulundukları memuriyetin IG8accuı ken ı :z ve ı-ı " " · ' · ı · · b' ı l - 'b' t f üf' 
d esseaelerine bir Avrupa gençlik aşısı yapmak demek.. yapamayız.,, ıoz ennı ır yı an 11 ıgı gı • e ra a - derecesine ve ni.hayt kendi bütçesjnin müsaadesine ribir!miz i"'in palaoraya pay os! lüy k c~ 

3' ti. Ne pahasına olursa ve nasıl olursa ohun yenileş- or. göre maat verir; halbuki Hüıeyin Tc , Vural un • 

Yangın kulesinde 
iki aaallik bır 
butıı~rnanın sonu 
Y 1 . . . k. bir krzla bir aş arı Yırmıyı geç ın _ 

erkek cvel:.i gün saat dörde dogru Be -
k · rıkını• .. yazıt yangın Uhsinin tepesıne :s ~ 

lar ve iki saatten fazla kalmışlardır. Ku· 
le bekçilerinden Bay Mustafa ikj gen -
cin çok rüzgarlı bir yerde iki saatten 
fazla kalma1anndan şiıphclenmiş. yan • 
lanna gitmiş, ikisini münasebetsiz b.ir 
vaziyette görmüştür.. Genç, bekçinın 
ihtarı üzerine fena halde kızmış. yerin· 
den kalkarak: 

- Sen buraya ne hakla geldin? Di -
yerek bekçinin yakasına sarılmış, yak<• 
smı parçalamıştır. Bay Mustafa bu sı • 
rada aşağıya inmekte olan kızı kaçır • 
mamak için yakasını gencin elinden 
kurtarmıssa da genç de peşinden koş • 
muş, bek~inin beline bir kaç tekme in· 
dirmiştir. Bekçi Mustafa arkadaşını ha 
berdar etmis. telefonla zabıta memuru 
çağmlmış. iki gens bu memura teslim 
cdilmfştir. Haklarında kanuni takibat 
yapılmaktadır. 

mek istiyorduk; öte yandan kapılarını ardına kadar • Sabri Uçar, Ömer Hayyam Klühün geniş tara· doğdu ailesile ahbap olduktan, yani kısacası sosyeto
açan tanzimat Türkiyesinin Avrupalı göz;He manası çaıında bir ikindi saatinde gözlerinin önünde açılıp ye girdikten ıonra gözlerinin önünde yeni bir clün • 
ve manzarası ise rniikerrrtN!l, istekli ve gönüllü bir Marrnaranın karşı dağhk sahillerine doğru uzanan yanın açıldığını görmüştü. 
sömürge olmasıdır. Onun içindir ki Avı-upa ıerma • denize, Meyandroı adaaına ve Büyükadanın arka 

--
1 bak k b 1 .. l k k d d" Hüıeyin Tok, kalemden yet.iımiı bir merrr"..ırdur. yesi 0 g~indenberi memleketimize saldırmış ve ya • çnnuanna ara un an ıoy er en artı11n a u-

•Ünceleri derece derece ayn olmakla beraber yine Fakir bir ailenin çocuğu idl. Boynunda cüz kesesile bancı, ordusu ve donanrnasile yapaınadığı "fütuhat,, ı ~ 
parası ile yapmağa çahşmıştı. kendı·sı·ne kavuk u.Uıyan kimseler vardı . Taşmektebe gittiği zamanlarda kendisine pek sıcak 

Bunlardan biri maliye vergi dairesi teflerinden bir saadet yuvası gibi gelen Cerrahpaşada.ki curr.ibalı 
Ecnebi sermayesi memlekette ne yapar? Memleke- kürük, eski, ah§&p evlerini ıimc!i o hatırlamak jste • Hü'leyin Tok'tur. :r 

ti gezen, gören, tanıyan ve hadiıeleri sade dı§ görünüt- mese de doıtlan arasında o zamanı unutmıyanlar yok 
lerile değil, onları doğuran ikbsadi sebeplerle birlikte 6 değildir. Hüıeyin Tok, o zaman md<tebe yan tok. 
mütnlea etn-ı~ğe al ŞRn c!oktor Çetiner bunu bir çok Hüıeyin Tok, ıimdi artık eski öde • yan aç giderdi. Tatlıkuyu ıokağındaki küçük mes. 

misalleri ve müş~hedele ile b'liyordu. Ecnebi sermayesi vinde değildir; memuriyetinden ayrılnuştır, fakat çitte müezzin olan babası, arka11nda mahallelinin k·J· 
bir memleke!te bir çok yerliye geçim sebebi olacak karlının üıtünde adınm altında göze batar derecede laklarında akıi uzun zaman ya!}ıyan bir giizel se•in 
işleri Yabancıbra verir, onları besler, yerli i,ıiz ka- ehemmiyetli büyüklükte bir yazı ile yine bu ünvanı hatırasından başka bir şey bırakamadan ölmüştü. l1 Ü· 

hr. Memlekette yapılan İ$in k"\zanc1 memlekette kal- taşıyor; yalnız bu titrin -baş tarafına ıanki vaziyette çük Hüseyini annesi el emeği, alın teri ve birn" da 
maz, yabancı ü1keJere gider. Burava gelip çalıtan ec.. hiç bir değişiklik yapmazmı9 gibi, pek ehemmiyetsiz- komşu yardrmile büyiittü, yetittirdi, okuttu, maliyo
nebi, çok defa mem1f'k' .. e ic h"'iihltğı olmadığı için miş gibi, küçücük, minicik harflerle yazılmış bir "sa- ye yerleştiı-di, adam ettJ. 

valnu: ka~a,..~ dü,ii-.ür. Hedd bı olduğu İçin ça - bık'• sözü konulmuştur. Hüseyin Tok, bu namuılu, çalışknn, cefakar l:a • 
lışmada bunclRn ha~k:ı r"k'alar gözönünde tutulmaz; Hüıeyin Tok, eskiden Sabri Uçar. kızını vermek dını hiç bir zaman - hala da - gözleri yaşanradaa 
halkın sıkıntı ÇFkmesi. işini Pahahya gördünnesi, za- umudunda idi; ülkeler anllı hava yollan anonim tir- anamaz. 
rl\r etme!!i he<ıaba lcatı1maz. keti idare meclisi üyesini bunun için ehemmiyetli bu-

Buna kar~ıl k favdası yok değildir: Buraya gelen luyordu. fakat günler geçtikçe zengin adamın bir 
ecnebi direktörler, d'rektör yardnndan ve başka me- türlü böyle bir tekl'fte bulunmaması kızın da, baba
murları bol para ahp zengin olurhr; şirketin işlerini sının da cesaretini azaltmı,tı; Hüseyin Tok, bu iti 
onlardan yana çıkarak gören yerliler de zengin olur. büsbütün zihninden ç1kam111 olmamakla beraber onun 

lllr! şimdi Sabri U~an ehemmiyetli 1ayması ve her sözüne: 
1 

Bay Sabri Uçar, ülkeler arası hava yolları anonim - Onay! • ı' 
tirketinin idare meclisinde ecnebi sermayesinin ka- Demeıi baıka yüzdendir; Hüaeyin Tok, methur 

Annesi oğlunun elinin ekmelr tuttuğunu gördük
ten sonra artık hayatta yapacak başka işi kalrramı' 
gibi, küçük, eski, ahşap evinde gıcır gıcır temizledi. 
ği kuru tahtalar Üstüne, su küpünün yanına bir gün 
boylu boyuna uzanrp gözlerini kapayıvenniş ve onun 
için artık her Jey l:itmİ§tİ. 

(A1kası var) 
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!Elimize geçen mühim vesikalar 
Eskı Osmanlı Veı· ahtının 

ölümünde esrar yok! 1ST AN BUL - Opera parçalan plak. 
19 haberler. 19,15 muhtelif plaklar. 19. 
30 zehirli gazlar hakkında konferans. 
Kimya muallimi Mazhar tarafından. 20 
Halk musikisi: Osman Pehlivan tara .. 
fından 20,30 atfüiyo orkestraları. 21.30 
Son haberler. Saat 22 den sonra Anado
lu ajansının gazetelere mahsus havadis 
servisi verilecektir. 

''Umum maiyet ve bendegan havf ve haşyet 
icinde ve cümlesi müztarıp ve naümıt .• ,, • 

Eski Osmanlı veliahti Yusuf lzeztti-
11in ölürMi hfıdisesi etrafında •on gün .. 
lerde çrkan ynzılar, yclan tarihin b • 
rıo.nlılt kalnut bir sahifesi etrafında lDÜ· 

na;ıakn uyandlrdı. Yuıu.f lzzettinin o 
zam:ın csrnrh görülen ölümü hangi t<. .. 

sirler n!tır.da vuku bulmuıtu? Elimize 
ı;c:en bir kaç mühim vesika bu nokta .. 
yı aç kit' nydınlntmnktadır. Yusuf l:ı • 
zo.tin, dilinde kanıer olduğu, malül 
bir kimsenin padi§ah olması caiz olanu .. 
ya-:.:ıfı için ı~cndisinin vcliahtbktan is • 
kat edileceği yolunda bir vehme kaprl• 
mı~, lbu fikir kendisinde ıııı.hit bir hal al
ro-ş türlü ve tehlikcJi sinir bUhranla .. 
nnn sebep olmuştu. Tenezzüh gibi gös
terilerek tedavi maksadile götüriildüğü 
Avnıpada."l maiyetinde bulunanlardan 
üçünün imzaıilc lst.ruıbula o zamanki 
harbiye nazm Nazım paırıya gönden. 
len üç melrtup 

1 
vcliahtin halini sarahat

le cöst nyor. Mektuplar ıunlardn-: 

Maruzu ben deleridir: 

Emri 5.lilerine imtisalen efendi ha% • 
retlerinin sıhhat ve ifiyeti ahvaline 
dair zatı devletlerine peyderpey maliı • 
mat itaıır cüm1ei vczaüimizden oldu M 

gundan bu kere viyanaya muvasalat, o
radan dahi ''Edlaha'' hareket ve berayı 
tedavi orada bir 1.aç vakit ikamet edile .. 
cektir. Esnayı harekette müıabede edil· 

miş olan hali teheyyüç yollarda iştidat ve 
Viyanada biısbütün asan elime göster
digimden bilmecburiye i~bu ehrin ve 
belki de bütün dünyanın bu hususta 
muhtassı bulunan profesör Şlay Zingr .. 
re mUracaat edildi. Tertip olunan te • 
davi mevkiin si.ıkOneti ve havanın ce -

d tile raber irtifam pek büyük ol • 
mamnsı t v i edildiğinden ve İsviç• 
lede 1 zivadc Viyana civarında madil -

Edlah yrıy Si merfog cfvan" 
intihap edildiğinden derhal oraya nak • 
li mekan edilip tedaviye iptidar kılındı. 
Her ne kadar böyle acilen bu hususa -teve•sül olunmuş i e de marazın seyri 
duba .. eri hareket edip adeta layüsel de· 
rece ine cctirdiğinden ve ahvali i.rsiye
ni.'l bazıları da kendilerinde müşahede 

edilmekte olduğundan umum maiyyet 
ve bendeg n havf ve ha§yet içinde ve 
cümlesi muztarip ve naümit bir halde 
b:.ılunmnktadır. 

Fcnncn icrası ic:ap eden elektrik ve 
A 

oksijenli banyolarla ıair her türlü te • 
dabır ve tedaviye tevessül edil .. 
di. Şimdiye kadar Ahmet Muhip 
efendi namı müstcarile muayenei tıbbi
yeye mUracaat edilmişse de bun"dan • 
böyle ne tUrHi h reke edileceğinin ve 
hafazanallah ilerude zaptedilemiyecck 
bir hale geldiği takdirde ne yapmak la· 
zım 

0

geleeeğinin emrü i§'arma çebar çe
şimle intizar edildiğinden arzına ictisar 
kılındı. Ve mahrem olarak keyfiyetin 
vaz:ıhan inhası mUsterhamdrr. olbap

0

ta 
" ve herhalde .... 

11 Ağustos 328 
Bendeler Tofri,fatii veliahti aaltan.at 
BEŞiR FUAT NEStP 

Doktor operatör 

AHMET HAZIM 

Maruzu bendeleridir: 

Hamili arizai bendeleri Köstence baş 
şehbenderi Kadri Beyefendi bir hafta• 
danberi bizimle beraber bulunmakta ve 
efendi hazretlerinin emri tedavisindeki 
programın takibi hususunda fevkalade 
itina ve §ah&r iizcrine olan nüfuzu ma

nevileri dhetile itirazat ve taannüda t 
ve hat~ teheyyilcatına rağmen kendi .. 
sine tatbikatı tamamen ic:ra ettirebil • 

mekte ve helecan zamanlarmda da tes
kinine muvaffok olmakta olduğundan 

tevdian takdimi huzuru 
lındı. 

samil eri kı -

13 Ağustos 328 

Doktor Tcır:ifatü veliahti ultanat ------.----..,..----. 
AHMET H.AZIM NESIP CUMA Cumrrtesi 

Maruzu bendeleridir: Takvim ı Mayıs cı Mayıs 
Evvelce arzolunduğu veçhile dünkü =======I g Sefer 10 Sefer 

gün profesör Şlııyzinger tekrar buraya oıın cıogu,u 5 06 5 04 
gelip efendi hazretlerini doktor Fonrid oıın ba~ı 19,00 19,0I 
ve tabipler hazır oldukları halde ariz ve Sabsl'I nıunazı 4,~0 4 80 

amik muayene etti. Neticei muayenede ~!:41n::::c, ~~.bi ~~.~; 
zatı necabctpenahilerinin ahvali aıhhi • Aqa.m namım 19,00 19.01 
yeterinde iyllUğe doğru bir hatvei te - Yataı nıun&ZJ 20,40 20.42 
rakki müşahede edildiğini ve milddeti Iınaak :i,12 3.10 
ikametlerinin üç hafta kadar daha bura- Yılın geçeu günleri l 20 ~~ 

da imtidadı fennen lazım geldiğini be- ~-Y·Wıı-kal-•an•&11nl-•ert....ı--2·4·:;-•---.-. 
yan ile mualecatmı tahfif ederek bava· 

lann fena gitmesine rağmen ırkça sık- .----------------, 
ça gerek araba ve gerek maıiyen tenez-
zilhler icrasile kavaidi hıfzrssıhhaya rİ<!· 
yet ve arzulann mümanaat edilmeme• 

BORSA 
30. 4. 936 

sini "muvafık olan metalibatmda., ve 1--------·--------
nız.aıarmda yıım tşarcUI ot.nıar, ıue. 

ancak bu sayede tamamlle iktısabı beruü rt.ıade muam 111 görenlenllr. RnkamJıu 
afiyet edeceğini beyan ve ifade eyledi- ısa.at 1% de kap:uuş •tlf n.vaua.nııır. 

Maiyyeti fahimanelerinde bulunanlara 
gelince: Al! knderilistitaa hüsnü hiz • 
met ve etibbanm tavsiyelerine harfiy -
yen itinada kusur etmiyorlar. Efendi 

PARALAR 
•Londra 
•Nevyork 
•Parti 

hazretleri vücutlarında hissettikleri iyi• • Wl&no 

likten dolayı memnun görünmekte ise •Brüksel 
•Atına 

de seretan fikri saldmi elan bUtün bü· "'Cenevre 
tün zail olamadı. Kendileri bu s.a - • Sotya 

bah ''Artık buradan sıkıldım, gitmek İS" • Amst~ 

62\1, -
126.-
167.
rns.-
6'.-
~~.--

c20,
~,.-

IH.-
\12 -

•Viyana 
•Madrld 
* BerJln 
•Varıova 

•Budapeşte 

•Bllkref 
•Belgrad 
•Yokobama 
•Altm 
•Banknot 

~i.-

lft -
H2,-
2i.-
28-
1!> -
b:J -
ıu.-

l$8-
241-tiyorum ve sizi dinlemeyip gideceğim,. • Prag 

buyurdular ise de tedavinin nihayeti .. ,_•_s_t_o_kh_o_ım __ tıa_-____ , _____ 
1 

ne kadar bu fikirden feragat buyurma • ç E K L E R 
lan için elden geldiği mertebe çalışıl .. • Londra 

maktadrr: Şu muvakkat iyiliğe pek 'te 

em.niyet edilemez. Çünkü bir kaç defa 
bu gibi ahval tekerrür etti. Gelecek haf· 
ta yine profesör Şlayziı1gerin viiru .. 

•Nevyork 
•Pnrlı 

•WlAtıo 

• BrUkııeJ 

k *AUna <]unda g8rUlecek farkı ve o zamana a• vn1 
dar gü.ı1:tan eaccck valtayii bertat 
arzda kusur emiyeceğiz. Hali hazrrua 
geceleri kemal uyudukları gibi bu de • 
faki vezinde üç kilogram üç yüz kırk 

ti 2.
U.793b 

L2.06 
10.03 ,,o 
S&HlH 

• VJ.rant A.~1S 
• :Madr:td f>.8210 
* Bc.rlln 1,9700 
* V&ı10va i.222U 
• Buda1>e3te t.00~6 
• BükTq 108,~7 

sıı9a 

gram sikleti bedeniyeleri tezayüt etliği l§ B.ınlum 1080 TramvaJ' ıı.oo 
tezahür etti. Evvelce ''bende mutlaka ., Anııdolu 24 2~ •Çimento 10 00 

ESHAM 

seretan illeti var,. dedikleri halde şim· Rejl l!l.2!> Uııyoıı DeL O 00 

di yalnız '"bu seretan fikrini bir türlü şır. B.ayrty ıo.ı..w Şark Del. >00 
zihnimden ÇL'<aramıyorum .. buyuruyor - *Merkez Bank 6fi ;:am. ecza ;~ 
lar ki bu da gittikçe ahvali sıhhiyeleri· ~~n~1!= ıı:~ Tele.fon u oo 
nin iyiletmekte olduğuna daldir. En bü· ı----------·------ı 
yük endişeleri mucip olan mesele "' tstlkrazlar Tahvlller 
''beni veliahtliktcn iskat ettiler., diye 
her gelen mektup ve telgraUann adres· 
)erini mutikifane tetldk buyurmaları .. 
dır. Buna bin:ıen buraya gelen telgraf· 
namelerdc şayet veliaht tabiri unutul • 
muş ise ilave ederek takdim ediyoruz. 

• 1933 T .Bor. l ~!:i .9) !Clektrlk 
* .. • .. n 22,70 Tramvay 

• • .. ın ~2 r.2 Rıhtım 
• tallk.Dııhllt ıın ıxı * Anadolu ı 
• ErgeuJ laUI<.. w, W • Anndolu D 

1928 A M lU UU Anadolu m 
• s. Erzurum ııb. • MllmcfoCU .A 

W,IJU 
t!i,70 
uoo 
t66ö 
4ıJ.6!> 

ı:J 2.) 

tı07u 
Bugün zatı şahaneden cevaben almış .._ ______________ ... ! 

oldukları tebriknamei telgrafile zatı sa· ----------------, 
mii sipihsaıa.n1erinin idi ntir tebrikna - Zahire satışı 
melesi mucibi itminan ve inşirahları ol- l----------------ı 
du. v~ bu fikri sakim de yav~ş yavaş btanbul ticaret ve zahire borsasında dlln 
zail olmak üzeredir. Şimdi Nesip Beyi mwııucle &;'Ören (ldlo) tn3c!dclerı 

Dersaadete göndererek zatı şahaneden 
kendileri sağ olduk~a tebdili veraset 
mevzuubabsolmayacağrna dair teminat 
aldmnak ve zatı devletlerine de maru· 
zatta bulunaı ak iki muktedir ve lisan 

Nev'i: 

Buğday (yumutak) 
,, (ıert) 

aıtina yaver tayinile eskilerinin yerine Arpa 
nasbettirmek ve efendi hazretlerinin Mıarr (ıan) 

(kızılca) 
" 

avdetlerinue nıumaileyhin Edime veya Ceviz kabuklu 
Köstenccye kadar gelerek kendilerini " (iç) 
karşılayıp beraberce istanbula gitmek Tiftik (mal) 

Kı· P. Kf. P. 
En az J!ln çok 

6,35 
5,30 5,33 

6 6,21 
4 

5,3, 3 / 4 5,6 
10 
26 

77 85,32 
ve ayni zamanda da ailei necabetpena .. Yapak (Samsun) 
hilerini Çam1ıcadan Beşiktaşa naklet • ı..:...-~-....:..-----------

49 

mek için evamiri lazıma vermiştir. Ve ESKİŞEHİR ASP 
Nesip Bey dahi zatı samilerini maru • SİNEMADA 
zatr şifahiyede bulunacaktır. Şimdilik HALK OPERETİ 
yirmi gün kadar daha burada kalmak 2 Mayıs cumıırtc 
mukarrer olduğundan Ne~ip Beyin vü· • akşamı 
rucluncla kendisine verile::ek eva~it V.,~ 11 A L l !tf 1.i. 
malUınat dairesinde hareket edilecegı 
maruzdur. Olbapta ..• 

herkesten ziyade nezdi necabetpenabide 3 Eyli'ıl 328 

:J Mayıs 
Pazar matine: 
ŞlR1NTEYZE 

Kıllı Cadı 

- Sen istediğin kadar inanmıya-f 
bilirsin. Buna Lütün köy ahalisi şa
hittir. Her gece kulaklarile i;ıitiyor_ 
lal'. 

- l{öyün dışarısındaki harap, bt
r. kılmış ev içinde gece ;>ansı inleme· 
hır oluyor, değil mi? 

- Oyle }al. Ev sahipleri ne 
diye bırakmışlar? Niçin kimse gidip 
oturmuyor?. 

- Halk evhama tutulmuş. 
- Uifl. Bu kadar insan nı>tat 

mı sanki?. Bir gece na ıL"<t yolum 
düştü de oradan geçmiş bulundum •. 
lçeriden öyle inlemeler, öyle inleme. 
ler geliyordu ki ödüm koptu. 

- içeriye girip bir bak.,aydın !. 
- Ben mi, Allah korusun. Kendi. 

mi öldürtecek değiJdim yıı 1 

- Manasız eyler konuşma lı;:t<
ben gidip yarın geceyi orada ~eçire
cegım. Baluıhm neler numıc: ! 

- Çocukluk etme. kendine kıyar. 
sın. 

- Adam sen de! 

YıJlardnnberi köy haJkT, e..<;ki bir 
edn tekin olmadığına inanı.rordu 
Sahipleri tarafından kim bilir neden 
dolayı bırnkılmıs olan bu eve [,imse 
girmek islemiyordu. Tekin olmamak 
şayin.<:ıntn her halele bir maksatla çr. 
karıl<lığmı düşünen Bay Şevket bunu 
halletmek azminde bulunuyordu .. 
Bir iki defo bu köye gelmiş, her ge
li~inde ufnk tefek tahkikat yapmıstı . 

na yıl da sayfi~ eye çıkacak yerde, 
yaz tatilinin bir ayını köyde ~eçirc
rek köylülerin dulgulannı, dü:.ün. 
celerini anlamak istemi ti. na bir 
aylık zamandan istifade ederek hu 
işi de öğrenecekti. 

Köyün muhtarile konuştu. Onun 
da itikadı, e-.in tekin olmam ınıı 

saplanmış knlrnı~tı. Muhtarla geçen 
yulmndald konu mantn ertesi günii 
sahnhlc) in erkenden Çlklı. Herke. l' 
korku f:S\Çan C\ l tetkike gitti. 

er nın uı • ı · · ·a w:cri -
de ynpılmı olan bu e..cıki bina etraf. 
taki yü ek ve sini kayalarm verdi
ği vahşeti insana az çok korku teL 
kin ediyordu. 

Pn tnnmı~ demir parmaklıkları 

örten pençerelerin camları çoktan kı
rılmış. duv rların taşları rutubetten 
y{I unlanmışh. Uzun 1.amanlardan. 
beri tamir görmiyen catmın kenarla
rından sh·ahlıınmı~ tahta parçaları 
sarkı}ordu.. Aralardan kargaların 

taşıdığı hez parr.aları, ~alı çırpı kii
mclcri göriiliiyord u. 

Öğretmen llay Şevket. kayaları 

tırmandr. FJvin etrafınr dolaşar:ık 

girilecek .} eri buldu. Burnnın demir 
kapıları çürümÜR, yerlerinden oyna
mış, biribirine sokularak 'anlarında 
bir in anın giirlükle gerebilece·i im. 
dar bir )er nçılmı~tı. Şe,kct, bir iki ! 
dakil.a tcrcdd\ittcn sonra tabancasını 
eline nlnrul~ rl::ır geçitten i~~riye kay
dı. 

Asağıdaki odalar, rutubetten lm-
1 ınılrnnz bir hnl~ gelmişti. Taş mer

ı-a dediği gibi bu gece gelip burada 
yatacaktı. 

Köyt' döndü Odalardan birıni 
mümkün olduğu kadnr tl'mizlıyebil. 

me1< için lfııım olan şeyleri nld. Ya. 
tnğını da getirdi. Muhtar \'e l..Ü) ün 
ileri gelenleri kendi.~ini bu fikirden 
vaz ges:irmeğe ç~lışı) orlar bu !r:ntcı 
genç öğretmene acıyorlardı Ba) ş~,·
ket, hunlara gülerek cevap ,~eriyor
du: 

- l\o:kma~ ın canım. Yarın sabah 
caminin ırn r~ısın claki kahvede bulu
... uruz. ~iz bana hir kahve ı. marJar
.sınıı.. ben de ~iıe gece) i na~ıl gec;ir. 
diğimi ınlatırım O um:m \nlnız 
~izden hlr ,l') istiycc.-eğim. 

- • en sağ olarak gel de, biı. her 
istcrli~inl ~:ap:uız. 

- Pcl 1, Öl le ol5ıun . 
nny :,Se,·kct, ;)atsı)a kadar knhe

deki kö) lült•rle hoş beş ettikten on. 
ra gecenin dii me..c;ile korkunç biı: 
mnnzara alan knYnlara doğru yollan. 
dı. 

Yata rına uznnmadan önce etrafı 
bir daha gözden geçirdi. Tabancası· 

nı la .... tlğı altına koydu. Yattı. 

Köy ağalaı·ı evlerine gidcmi,>or. 
Jar, hu 7.,·wnllı genci düşünüyorlar. 
dı. Uzun müwkereclen sonra uznk .. 
tan l'\; göz nltına nlmak ve kap e. 
derse öğretml•nin yardımına koşmak 
kararını verdiler. 

Gece yansına yakın idi. Şevket. 
henüz u:y umnmıştı. Odanın dış:ısın. 
da tıpış tıpış yürüyen biri ,·ardr. 
gözlerini dört açtT. Karanlıkta bir 
şey görmek kabil olamıyorda. Hafif 
a \ nk s leri oda kapı ına kadar gel· 
di Şe kf't tabancru ı elinde be!dh or 
idi. Sesler daha akından isitilme. 
ce ba:.lndı. Öğretmen )atağından 

fırh)arnk: 

- Kim o? 
Kendisine doğru 

Dısarıdan i itilen bu ses. köy. 
lüleri cesarete getirdi. içlerinden ~n 
)ii:riti e lendi: 

- Tuttun mu? 
Şevket . ıkı tuttuğu hayal tarafın. 

dan siirii1kcnerek pençere önüne ka .. 
dnr gelmi<:tl. Bu se~i işitti. Cevap 
verdi: 

- Kıllı hiı" cadı yakabdım. Bir 
rı;ık getirin. 

Kö~ Jülcr fenerlerile girdiln. Şev-
rntln yakaladığı iri hir çoban köpeği 

idi. Za,·allı hay,·an geceleri buraya 
gelip s ';ınırmış. işitilen iniltileri de 
o çıkarıyormu . 

şe, l<ı•t sahi~iz olan köpeği aldı. 
Onun i teği üzerine 1 öylüler e\i tL 
mil' ederek hl'r ~n1. btih gl'çirrnek 
için kö) terine gelerek olan bir öğret.. 
mene mi nfirhnnl~ ~~ptılnr. 

::. f. '/. 

dhcni çıktı. Yukarı katın odalnn ------------~-......-...... 
toz, toprak lçinde idi. C'amla:-ı kı. B. ERii~ P /.\ Tr.IK - tsveçin Var -
rılnu~. J ıllarcn kendi haline hırnkıl- şova ataŞCDiilİteri B., Erik Patrik şeh
mı birer odn ! Etrafı iyice araştır. rimizden geçerek Vnr~ovaya gitmi§ • 
dıktnn sonra kararını verdi. l\f uhta. tir. ! 

Ankara Jandarma gene! komu

tanlığı satınalma kom·syonundan: 
1 - ihale bedeli üzerinden tutarı 20 den, 25,000 lira arasında 

olmak üzere a§nğıda alınacak mel re miktnrmın en çoğu yazılı dö~ 
örnekte ambalnjlık kanaviçe komisyonda 16 - 5 - 936 cumartesı 
günü saat 11 de toplan ve ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle istekliıine 
ihale edilecektir. 

2 - Beher çeşidin tahmin be deli hizasına yazılmı' tümünün ilk 
teminatı 1875 liradır. mevcudiyetleri el em bulunmasma bi .. Doktor Teı~ifotii veliahb saltanat 

naen kabil olduğu surette h:ıriciye ne - AHM'ST HAZI ~ NEStP 
zarcti va ıtasiyle mumaileyhin dahi ta- l<östence Bnue!lbenderi 
yininc vesatatı sipihsalarilerinin bidi • KADRi 

3 - Şartname komisyondan parasız alınabilir. Eksiltmeye gir
mek istiyenlerin ilk teminat sandık makbuzu veya banka mektuba 

Galatasaray - Eyüp saat 16,30. içinde buiunduracaklan teklif mektuplarını eksiltme vaktinden en 

Hakem Ali Rıdvan geç b:r ııaat evvel komiıyona vermit olmaları. (2357) (935) ... 

3 Mayıs pazar akşamı FLORYA 

rig buyurulması ve Den:aadete vüdu. ----------------
dunda gerüye iadcsile efendi hazretleri VOLEYBOL MAÇLARI 
hakkında vazrhan ve mufassalan 1 tanbııl bölgesi uolcybol1 baaket-
malCımatı şfahiycnin dahi kendilerin • boı 1ıcyeti ba.17•anhğmdaıı: 

den istizah buyurulması hususlanrun 2 - l5 - 936 cumartesi günü Gatatn
milsterham arizal ~cizancmiz kendisine saray lokalinde ynpılacak final ması: 

Voleybol, basketbol birincilik1erine i örnek t 23,000 Metresi 18,5 kunıı. 
iştirak edecek klüplcrin 6 - 5 - 936 2 : 50,000 15 ,, 
çarşamba. günü akşamı s:ıat 17,30 da " " 
bölge mcı·kezine murahhas gönder- 3 ,, 34 000 " 
mc1cri ricn olunur. 4 ,, 50,000 '" ,, 

19,5 
18 

,, 
,, 



Taşdelen suyu 
Damacanalara etiket de 

yapıştırılacak 
EVkaf Taşdelen suyuna hile yapıl . • 

ınasnst içi'l belediyenin damacana ve § • 

ıelerin ağzma koyduğu kurşun mühür
ll'den başka damacanaların üzerine 
~vkaf" yazılı bir kağıt yapıştırmaya 
~şlanuştır. 

Bu yazilı kağrtlar bulunrruyan sula· 
rın karıştırılmış olacağı alakadar yerk . 
re bildirilmi§tİr. 

~ENi NEŞRiYAT: 
• 

Kitap ve kitapçılık 
Bu değerli mecmuanın dokUZUncu 

saYisı çıktı. Son günlerde çıkan "Genç 
Şairlerimiz ve eserleri,. is irnli kitap 
hakkında Refik Ahmet Sevengil tara
fından yazılmış bir tenkit ınakalesi, 
Mes'ut Kemal Yetkin'in "Filozofi ve 
san'at,, isimli eserine a it bir tahtıil, 
Niyazi Ahmet Okn.n'nı nıeş"ıur kitap 
meraklılarından Hakkı Sü>a Gezgin· 
le yaptığı enteresan bir mülakat, İs
tanbul uınumi kütüphanelerinde tetki 
katta bulunan Hint profesörü ve tetki· 

katı neticesinde ele geçirdiği eıyazması 
kıymetli eserler hakkında önıer Rıza 
Doğrul'un Yazdığı makale, "Yer yü
zünün en eski basma kitabı Türkçe
dir .. başlıklı bir yazı, Garpte <;ıkan 
yeni kitaplar hakkında. .haberler bu 
sayının münderecatını teşkil ediyor. 
Tavsiye ederiz. 

'Yusuf izzettin ve 
Aptülizizin 

ölümleri esrarı 
Yusuf tzzettinin uzun zaman teş· 

rifatçılığmı ve ölünceye kadar da 
çiftlik müdürlüğünü yapmış ve 
bütün seyahatlerİ.Ilde beraber bulun-

muş olan 

lstanbul Vaklflar DirektörllliU il Anları 
·: .. mm:::··:·:::==ı .. ::=ı::.-:::ı:········-· .. -·----===-·==--·.. n 

BEYAZIDIN EN 
Şerefli Yerinde . 

SATILIK ARSA 

r par asu·-oo k io-·-:"',.-·-=ıı 
li ıı ff KURUN okuyuculanna yeni bir ponu ile müracaat edecek okurlanmu ,= 

p hizmette bulunuyor: Parasız mua • KURUN doktorları tarafından para- ! 
Ü yene.. sız muayene edileceklerdir. _ .1 
H KURUN hekimleri İstanbul ve Us-
H küdar ve Kadıköy taraflarında hafta· RöNTGEN tŞLERJ J 

Değeri 

Lira K. 
4171 13 

Pey parası 

Lira K. 
312 85 

~ da birer gün KURUN okuyucularını Yedi kupon karşılığında KURUN .i.I 

parasrz muayene etmeye hazırdırlar. sağlık servisinden alınacak bir kart-
Bundan istifade etmek için sadece la müracaat edildiği takdirde ront- i 
KURUN okuyucusu olmak ve neş- gen mütehassısı Bay Ali Mahir film İ 
rettiğimiz kuponları kesip biriktir- almak hususunda da hastaya uami İ 

BEY AZIT • T t h ll mek kifidir. Yedi kupon bir defa mu· tenzilAt yapacak ve her türlü kolay- ı1 • • d • avıan atı ma a e· i"ı aycne fdn yetecektir. lığı gösterecektir. 
sın e o·b kı· .. k v d . ;s !i 1 e 1 .camn 50 agı~ a i! MUAYENE YERLERi RADYOLOJIK VE OPERA TIK :1 
Tramvay caddesıne yarım dakika- ii t t bul . · . K MUAYENELER b .. . :: ı an ıçın muayene yen urun H 
lık mesafede ve kote batında eskı !! idarehanesidir.Okuyuculanmız, Anka •ı 
6 2 

•• Doktorlarımız tarafından muay- ı. 
yeni· 8, 10 No. h ve 86;28 metre :.!. ra caddesinde Kurun idarehanesi ya- i.!. yen günlerde yapılan muayenelerde 

murabbaındaki arsanın tamamı on :: nında "V AKIT" kütüphanesine mü- :! .. bazı radyolojik ve operatik mua. .. 

be• gün müddetle açık arttırmaya =.·.: racaatla biriktirdikleri kuponlardan :.=.1: s yenelere ihtıyaç hasıl olduğu görül-
konulmuıtur. İhalesi 8--S--936 ii y~di~irti ~öster.diklcri. takdirde ken• müş ve bu gibi hastalardan Ji 
cuma günü saat on heş de Komis- i! d.ılerıne hır vesıka venlecek ve bu ve. Şişlideki Şifa Yurduna ve • :: 

Y
onda yapılacaktır. İsteklilerin n sıkay1 alanlar pazartesi günleri öğ- ya Kadıköyünde Moda caddesinde !i 

. .. .. .. ... .. :i leden sonra saat 14 den yirmiye ka- R "" k !I 
İstanbul Vakıfl&r Baş Mudurlugul il dar kütüphanenin üstünde KURUN ont en apartımanmda Röntken mU. !! 

1 
· 1 1 • •• tehassısı Bayan Saadet Kamilin mua •• 

Mahlulat ka emme ge me erı. .i• idarehanesinde doktorumuza kendi . ::il ı yenehanesine müracaat edeceklere a-
(2202) :.·ı· terini muayene ettirebileceklerdir. t · :• zam tenzılat ve teshilat gösterilmesi • il Dle&ER YERLER k ı ı 1·1· 1 - Bahçekapı, Hobyar, Yenipostahane caddesinde 56/ 68 sayı- j arar aıtm mııtır; ancak bunun. i. !: 

lı dükkan ve üstünde odalar. İl • Usküdar için muayene yeri Us . çin önce idarehanemize yedi kupon ii 
.. küdarda Ahmediyede cenaze yanın - getirmek ve sağlık servisimizden :i 

2 - Bahçekapı, Hobyarı Hamidiye sokağında 21 sayılı dükkan Ü daki 20 numaralı evdir. Muayene gil- bu müesseselere hitaben bir tezkert ;f 
ve üstünde odaları. :. nü ve saati cumartesi günleri j le· almak lazımdır. :: 

3 - Bahçekapı Şeyh Mehmed Geylani, Sebzehane sokağında 11 
den sonra 14 den yirmiye kadardır. Doktorlanmu istiyenlerin tansl . U 

2 - 4, 6, 8 sayılı dükkan ve üstünde odaları. • Kadıköyünde muayene yeri Mü- yonuna da bakacaktan gı·bı BeJao . :: 
4 - Bahçekapıda Dördüncü Vakıf hanın alt katında 5 sayılı hürdarda 30 numara1ı dokt"r Leon'un ğukluğundan, kulaJC bıtıtahldanndan !i 

mağaza. evidir. Muayene günü çarşamba, sa- şikiyctleri olanlann da temin edi • !:il: 

5 ,' 
ati 14 • 20 arasıdır. len mütehassıslar tarafından, sağlık :.i 

- ,, ,, ,, ,, 8 - 1 sayılı mağaza. • Beyoğlunda muayene yeri Par • erv'sı"m"zı·n vere ew· s'ka k 
6 - Bahçekapı Şeyh Mehmed Geylani, Hidayet camii altında 1 • 

1 1 
c gı ve 

1 
mu a- H makkapıda tramvay durağında 133 bilinde muayyen günlerde parasız .. 

sayılı ardiye. lı H b d 2 x numara asan ey apartımanm a muayeneleri de kararlaştınlmıftrr. .. 
7 - Balıkpazarı Ahlçelebi Nevfidan camii altında 25 - 69 sa- inci katta rontgen mütehassısı AL! 1.

1
.: KUPONLAR 

yılı dükkan. 1 MAHtRin muayenehanesidir. Bu - i! 
8 B l k Ah l b d ·· ·· t" 14 18 Kuponların neqri dcva.'ll edecek • •• 

- a ı pazarı içe e i Od un kapısı 3 - 1 sayılı damlalık i ra a muayene gunu pazar, saa ı - " •• • •• : 
dı tiı. Kupon biriktirmek iı-in tarih -

mahalli olan aralık. ı· arası r. 3: ou• 5.5. • Kasrmpaıada Postahane karşı • rasma riayet etmeye zaruret yoktur. 
9 - Mahmutpaşa Hacı küçük, cami altında 42 - 13 sayılı dük- sında Trakya apartımanmda doktor Yedi kupon gösteren her okuyucu 55 

kan ve üstünde oda. I Kirimi muaycnehanesidir. Muayene bir kere muayene edilmek hakkını 55 
10 - Çakmakçılarda Büyük Yeni hanın birinci kahnda 64 - SS, • günü pazartesi, muayene saati 14-20 kazanmış demektir. il 

~ t -12, 13, 52, 57, 59 sayılı dükkan ve barakalar ve odabaşilik. H arasıdır. D KKAT - Kuponlanmı% her ı 
tı - Çakmakçılarda Büyük yeni handa 1 sayılı oda. H Yukarıda işaret edilen yerl~re ya- gün ~irinci sayfamızda, gazetemizin İ Nesib Karaçay 

hô.tmılarını 
HABER 

Yuka~1ıdaky~zıh mahaller 937 senesi mayıs nihlayeti~e kadar ki- U:::~;;.:~~r.~::~:~~~~:;.~~:~:::~~~~:ı::~~~~:~~~~~:n::n::::::::mm:::::::U 
. raya verı me uzere açık arttırmaya konmuştur. stekhler 12 mayıs - -

936 sah günü Hat on beşe kadar lıtanbul Vakıflar Baş Müdürlü- Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
guetesinde yarından itibaren anla~ 
nıaya batiıYor. Yakın tarihin bu 
karanlık sahi{ elerini en salahiyetli 

ğiinde Aıkarat kalemine gelmeleri. (2355) Umum idaresi ilô.nları 

bir ağızdan dinliyeceksiniz 
Yamı ffAIBER ıaz;eteıi almayı ih ~ 

mal ebnetrielisiniz. 

Jstanbul Belediyesi ilanları 1 .___.,..___ ____ _ 
Bir senelik 

muhammen 

. 
osMANU BANKA.sı Eyüpte Büyük cami mahallesin.Cle Bostan iskele-

İLAN si sokağında bir odalı Mihritah valide sultan 

asınanlı Bankası gişeleri, 2 Mayıs mektebi. 
936 dan 30 Eyltıl 936 (dahil) e kadar Eyüpte Camii kebir sokağında He kim Kütbettin 
aşağıda. yazılı saatlerde açık buluna· mektebi. 

cak~ır: Galata Merkezi ve Yen· . Eyüpte Nişanca mahaUesinde Sarısamur sokağın-
- ıcamı da 36 N. h Rami Mehmetpaşa mektebi. 

Şubesi: 
Adl günlerde: Saat 9,30 dan 

15 
Eyüp Büyük cami mahalle ve sokağında 31 N. 

kadar, euznartesi günleri: Sa.at 9,3~ 1ı Ebüssuut efendi mektebi. 
dan 12 ye kadar. Fatihte Atik Alipaşa mahallesindeHopyar soka-

2 - Beyoğlu Şubesi: ğrnda ah§ap 107 N . lı dükkan. 
Adt günlerde: Saat 9•30 dan 12 -ye Fatihte Aşıkpaşa mahallesinde Küçük Mimar Si

kadar, Saat 13,30 dan 15 e kadar, Cu-
martesi günleri: 9,30 dan 12 ye ka- nan medresesi arsası. 
dar. Fatihte Kirmasti mahallesinde Tetiınmeler soka· 

kirası 

12 

72 

42 

36 

36 

24 

1 
.. ğında 12 - 15 - 19 - 21 N. lı Celep Mehmet efen· 

lstanh..l Yedinci lcra memur ugundan: di medresesi. 180 
Bir borcun temini istifası için malı .. Balatta Hızırçavuş mahalles'nde Tahta minare 

Muvakkat 

teminatı 

0,90 

5,40 

3,15 

2 ,70 

1,80 

13,50 

Yumurta nakliyatına tenzilat 
15 - 5 - 936 tarihinden itibaren "Yumurta,, nakliyabna tenzl. 

lat yapılacaktır. Tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. • 
(930) (2358) 

Taahhüdünü kısmen ifa edememesi hasebile mukavelesi fe1bedl· 

len bakiye mikdar 101 adet kurfU n pens ve tarih rakamının kıymeti 
sabıkı olan 810 lira bedelle müte ahhit nam ve be1ab1na 15/5/936 
cuma gUnü saat 10 da açık eksilt meye konulacaktır. Bu ite girmek 

istiyenlerin 51 lira 60 kuru' muvakkat teminat ile kanunun tayin 

ettiği vesikalarla birliktt! eksiltme günü saatine kadar komiıyo1'a 
müracaatları lazımdır. Bu işe ait ıartnameler komisyondan parua 
olarak dağıtılmaktadır. (2285) 

Teahhüdünü yerine getirmediğinden dolayı mukavelesi feshedilen 

ve muhammen bedeli 540 lira olan 1000 adet kalopil kavanozu 

müteahhidin nam ve \ıesabma 12 - 5 - 936 salı günü saat 10 

da açık eksiltmeye konacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 40 lira 50 kuruıluk muvakkat teminat 

ile kanunun tayin ettiği vesikalar la birlikte eksiltme günü saatine 

kadar Komisyona müracaatları lazımdır. Bu ite ait tartnameler. 
Komisyondan parasız olarak verilmektedir. (2232) 

pus ve paraya çevrilmesine karar veri - ükk · sokağında 143 N. h d.. in. 168 12 60 

~::a~~:!r~~:::~a~~:aı:eB:~:~ı~; Uluköyde Mektep sokağmda 17 N. it dükkan. 12 0,90 Istanbul av vergileri müdürlüğünden: 
da Pannakkapıda Bursa sokağında 10 Anadoluhisarında Set üstü mahallesinde Mu- ı 

ha•ı s· kt b' 
3 

lltizam müddeti 31 - 5 - 936tarihinde hitam bulacak olan Baf-
numaratı dükkan önünde birinci arttır .. s ınan me e ı. 6 2 70 .. . . 

1 bil 
·· ı gı~ nda y k d t' l'k h • ' ra gollerının 31 - 5 - 936 tarihinde ba•lamak ve 21 - 4 - 939 

ma o arak muzayede satı aca n u arı a sem ı sene 1 mu ammen kirası ve hır senelik muvakkat "h" h' .. ~ .. · • 
talip olanların yevın. ve vakti mezkurda teminatla 1 olan mahaller 937 9

..,a 
939 

I tarı ınde ıtam bulmak uzere arttırmaya çıkarılan uç senelık saydı· 
n yazı ı veya ~ - yı 1 mayısı .. • . 

mahallinde bulunacak memura müraca- sonuna kad y ayrı kiraya ve .
1 

k .. k k ye rusumu ıçın yapılan on günlük uzatmada 20 - 4 - 936 pazar-
6) 

ar a rı rı me uzere açı arttırmaya o- · .. ·· d l" km v • • • • 

atlan ilan olunur. (V. No. 1561 nulmu•tur Şartnameleri levazım ın··d·· ı·· ..... d .... 
1
.. A tesı gunun e ta ıp çı adıgından ışın hır ay zarfında pazarlıkla bı· 

s • . u ur ugun e goru ur. rttırma- t' ·1 · k ·ı · · 5 ·· · 
ZAYt - 1933 - 34 ders yılı içer·. ya girmek istiyenler hizalarında oöst '1 kk . k- ırı mesıne arar verı m •§tır. 20 - - 936 çarşamba guni.ı saat 

& erı en muva at temınat ma 15 d B fT M 1 .. d .. l ••v•• d .. kk'I K · d ·· ··ı k 
sinde İstanbul Erkek lisesi 10 uncu sı · buz veya ınektubile beraber 18 _ 5 _ 

936 
~ . .. .. 15 e a a i' mu ur ugun e muteşe ı omısyon a sunı ec:e 

d 
pazaı.esı gunu saat p 1 h dd" 1. k ·· ··1d·· v·· k d" d ·h l V k·ı · · 1 nıftan aldığım tasdiknamemi kaybet - e daimi encümende bulunmabdrr. (1 (2287) ey er a ı ayı goru ugu ta· ır e ı a e e a etten ıstızan o u-

tinı, yenisini 9karacağırndan eskisinin ) nacaktır. 
hükmü yoktur. (V. No. 16609) • 936 senesi nakti yol mükellefiyeU§ose ve köprüler kanunun ta- Muhammen bedel 11200 liradır. 

Sanyer Yenimahalle B,_ğJaryolu nu· dıl eden 1882 N. lı kanuna tevfikan umumi meclisçe 6 lira ve taksit Arttırmaya iştirak için teminat 840 l"radır. 
mara 4 h de Şefk '"1 • zamanlar d b. · H · d'"' · T M ane · r og.u Enıs. ı a ırı az1ran, ıgerı . evvel aylan ve 936 senesi be- uvakkat teminat nakit veya nakit yerinP Banka mektubu. istik· 

Fatih Sulh üçüncü hukuk hakimli • deni yol mükelJefiyeti 6 liranm mukabili 8 gün olarak ve çalısma razı dahili, Ergani ve bunların evsafındaki Devlet tahvilleri ve bo. 
ğinden: ayları ~ylül: T. evvel, T. sani. Nisan ve Mayıs ayları olmak iize· nolardır. 

Fatihte Nışancada Beyceğiz mahalles•ı re .. tes1hıt. e 11~ıni.ş olduğundan .b~ aylar zarfında nakti ve bedeni 
1 

lateklilerin n:ezkiir ~ünde temi natlarile Bafra Malmüdürlüğüne 
Ninni sokak 1 numaralı hanede küçük muke lefıyetın ıfası lüzumu •lan olun•.ır. (B.) (2379) müracaatları 'lan olunur. (2352) 

Emim l)f1nala, ayni evde ağabeysi T h il b 1 . . . 5 30 
Fahamettin 29.4.936 tarihinden itiba • a s §U e <'rı ıçın 2 - tane küçük yazı makinesi açık e!>=- N. h kanunda yazılı ves"k3 · ·~ 1 :;:; Hr~ 11k muvakkat teminat makbuz 
ren vasi tayin edildiği ilan olunur. (V. siltmeye konulmu,tur. Bir makin~ye 75 1ira bedel tahmin olunmuş veya m ektu b:le berahe~ rn 5 - ~~{i pazartesi gürü saat 15 de 
No. !5«520). . tur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. İstekliler 24901 claimi encümende hl1luam1alıdır. (B.) (2380) 



ABONE ŞARTLARI 

Memlekettmlzde 
Yabancı yerlere 
Posta birliğine ı 
gtrmlyen yerlere i 

Yıllık 6 aylık S aylık Aylık 

7~ t20 2815 110 
1350 725 fOO 1!50 

180 950 l500 180 

Türklyenin her posta merkezllıde KURUN'a abone yazılır. 

YAZI VE YÖNE.TiM YERi: 
Istanbul, Ankara Caddesi, l \' AltIT yurdu) 

(İdare: 2t370 
Telefon ' 

/Yazı l~lerf: 2H1S 

Telgraf adresi: KURUN lst&nbul 

Posta kutusu No. •s 
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A 

o 
VE EBE 

tl . . .. d t 1 saa erını gorme en saa 

almamalısınız • 
Markaları dünyaca tanınmış saat

lerdir. Sağlamlık ve güzellik itibarile 
bu eşsiz saatleri emniyetle tavsiye 
edebiliriz. Geliniz ve bu güzel saatleri 
görünüz. 

Adres:Z.SAA1MAN 
İstanbul, Sultanhamam, Cam

cıbaıı han birinci kat. 

...........................~ 

Şirketi Hayri yeden: 
Boğaziçinin Anadolu ve Ru

meli cihetlerinde sayfiye tedarik 
etmek istiyen muhterem halkımı-
zın nazarı dikkatine: 

Şirketçe bu sene Boğazın gerek Anadolu ve gerek Rumeli 
cihetlerindeki köylerinde kiraya verilecek yalı, köşk ve evler!n 
büyüklüğünü ve küçüklüğünü, adres ve fiatlarını gösterir mun· 
tazam bir bro§Ür bastırılmıştır. Her iskeledeki Şirket memur
ları arzu edenlere bunlardan meccanen takdim edecek ve ta
lep edilen teıhilatı da gösterecektir. 

• • 

Denizyolları 
l'LETMESI 

Acenteleri: Kara köy - KöprübaJı 

Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 
I•-- Han telefon: 22740 --•I 

• 
lift.ve 

İzmir Postaları 
4 mayıs pazartesi gününden 

itibaren IST ANBULDAN - iZ.. 
MİRE her pazartesi 16 da iZ
MIRDEN - ISTANBULA her 
pertembe 16 da kalkacaktır. 

(2360) 

Tenzilatlı halk biletlerinde 
1 mayıs 936 tarihinden itibaren 
halk lehine mühim kolaylıklar 
ve ucuzluklar yapılmıştır .. Ala
kadarların acentelerimize ınüra-ı 
caatla tafsil at almaları ilan o-
lunur. (2381) 

BUyilk Fırsat 
Çin porselenleri vazolı.>.,.. Sim efil 

marka süpürge elektrik, yemek masa
sı ceviz, markiz (pencereye güneş için) 

gramofon (Sahibinin sesi marka) mu 
şamba yeni, etajer, lavabo, boru ve 
saire. 

''· •• • 

İKRA • 
iV 

ı ağı 
Zabitan, Muallim, Memurin, Talebe ve 1 anesi 5 Kuruştur 

bütün Türk gencile ve münevverlerinin bıçağıdır. 

Yurdumuzda BOZKURT traş bıçağından yüksek ve yeniliklere malik başka 
bıçak yoktur. Tecrübe ederseniz bir Türk gencinin yalan söylemediğini bir 
daha öğrenmiş olursunuz. 

HALK T raş Bıçağı 
Her kesin kesesine uygun olmakla bera
ber YURDUMUZDA mevcut ecnebi 
markalı bu fiyatlx bütün bıçaklara taş çı
kartmıştır. 1 an esi 100 Paradır 
MARDİN ACANTAMIZ: Yardımcı oğlu Abdülbasit. ................................... ., 
Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar bin'erce kişiyi zengin et01iştir 

Yeni tertip planını görünüz 
1. ci keşide 11 Mayıs 936 dadır. 

Büyük ikramiye 25.000 Liradır 
Posta sokak 20 numara apartıman A 15 00 1 000 10 O O ı· •k · l 

5 numaraya müracaat. yrıca: .( t 2. ' . o na'ık 1 ramıye:er e 

!LAN 

Beyoğlunda Büyük Parmakkapıda 

Mücadele çıkmazında 6 No. lı hanede .. 
mevcut biletimle eşyalarda bizim bir hak 
ve alakamız olmayıp bunların tamamen 
ve kamilen Osep Hisarliyan kızı Kati-
na (Katrin) Pişmiş'in malı bulunduğt:• 
nun ilan edilmesi. 29 Nisan 1936 

Mezkur hanede oturan Nerses ve b' .. 
raderi Zare Pişmiş. 

Neşredilmek üzere Kurun gazetesine 
gönderildi. 29 Nisan 1936. 
Beyoğlu 3 cü Noteri Servet Y esarioğlu 

(V. No. 15630) 

Sahibi: ASIM US - VAKIT Matbaas ı 

Neıriyat Direktörü: Refik A. Sevengil 

(20.< 00) liralık bir mükafat vardJr. 
. ( 

Yalova Kaplıcaları 
Yalo v-a kaplıcaları 1 Msyıs'dan 

itibaren açı .acak tır 
Mayıs ayı zarfında geleceklere yalnız bu aya mahsuı ika

mete münhasır olmak üzere "Otel, Banyo,, fiatlarında %40 
tenzilat yapılıı. 

Gezmek ve eğlenmek için 24 saat kalmak üzere geleceklere 
"Vapur, Otobüs, Banyo, Otel, Yemek,, dahil tenzilatlı karne· 
ler . Bu karneler Köprü Adalar bilet gi;esile Yataklı vagonlar 
Gi§esinde satılır. 2292) . 


