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' Parasız 

Muayene kupona 
Bu kupondan yedisini birik-1 

tiren okuyucumu% KURUN dok 
toruna kendini paraSI% muaye • 

ne ettirebilir. 
(Tafsil<it 7 inci sayı/ada.) ~ ................................................ ' 

Italyanlar Adisababaya girdiler mi? 
Habeşistan yıkıldıktan sonra Balkan Konseyi toplandı 

Italqa qeni bir seferberlik qapacak? ! 1 evfik Rüştü Arasın mühim sözleri 

imparator Cibuti'den Hagfa'ya hareket etti "Antant hiç bir nokta-
HabeŞistanın vasiliği kime verilecek? da aksaınamaktadır,, 
Sigorta iş:erin

de emniyet 
1 Fraasada "Bulgaristamn verdiği teminata 

F öniks ~ig.orta ~irketinin iflası merr.
leketımızdekı bütün sigorta şir -
ketlerinin vaziyetlerini şüpheye 

d?ş.ü::'d~. (Türk Milli Sigorta Şirketi) J 
gıbı dogrudan doğruya Föniks sigor a 
§irketi tarafından tesis edilmiş olan mü· 

ess.eseler aleyhinde açıktan açı~a neşriyat 
bıle başladı. Bu vaziyet karşısmda hü -
kumetin kayıtsız kalmasına tabii imkan 
yoktu. Sigorta şirketleri üzerinde tah • 
kikatlara girişildi. 

Bizim bu meselede mühim gördüğü • 
müz nokta şudur: Hükumet bir kaç yd 
evvel sigorta şirketleri hakkında müra
kabe tedbirlerini kuvvetlendirmişti. (Re· 
assürans) kurulduktan sonra bütün si
gorta primlerinin yarısı buraya devre. 
diliyordu. Geriye kalan yarısı için de 
şirketlerden hükümetçe teminat alını • 
yordu. Şu halde Föniks gibi herhangi 
bir sigorta şirketi iflas haline gelmiş ol-

Radikal sosyalistle
rin 30 yıilık yeri gitti 

fi 
f: 

.sa dahi hclkı:ı '\'erdiği paranın hic ol - Musso1ini Eski Başvekil Lava? reyini kullanmak 
mazaa yüzde yctml§ betini kurtarmak Londra, 4 (Kurun) _ Bay Musaoli • 1.,.,z. kl 
imkam var demekti. Hal böyle iken Fö- .,,.~,. sırtl be iyor 

ninin bugün toplanan İtalyan mcb'uı-
niks sigorta şirketine verilmiş olan pa- lar meclisine hitaben mühim bir nutuk Paris, 4 (A.A.) - Sol cenahın mu • 
rala"'ın tamamen tehlikede oldug-unu M ı· zafferiyeti, her türlü ihtimallerin fev • söylemesi bekleniyordu. Bay uaso ı • 
gösterir bir takım neşriyat oluyor. Ger• ni bu nutku söylememiş, yalnız Habeg kine çıkmı§tır. 
çekten böyle midir? Sigorta şirketleri 1 f b Sabahleyin saat 1.30 da 618 meb'us-harbine başlandığı zaman nası se er er-

itimat etmeliyiz,, 
Belgrat, 4 (KU

RUN l - Balkan 
konseyi bu sabah 
saat onda ihzari 
bir toplantı· yap
tı . Öğleden scnra 
beşte de ikinci 
toplantı yapıldı. 

Yugoslav başveki
li Stoy:ı.d ino,·iç bu 
akşam murahhas 
lar şerefine bir 
suvare verecektir. 

Yann sabah on 
buçukta bir t op
lantı yapılacak, 

kral naibi murnh· 
hasları knbul ecle 
cek. yarın ak -:ıın 
da son topl antı 

olacaktır. Ynrııı 

akşam Türk sefa 
rethaneainde mu
rahhaslar ve ga- Balkan Antantı Atinada lmzalanırk~n :(so1dansafa) 
zeteciler şerefine Maksimos, Tevfik Rüştü Aras, Tittilts'ko \'e Yevtiç 
bir ziyafet verilecektir. 1 şamba akşamı Cenevreye hareket e.. 

Tevfik Rüştü Aras ile Met&.ksas deceklerdir. 
Yugoslav Başbakanı Stoyadinoviç çar (Sonu: Sa. 7 Sil. ıJ 

hükumctin evvelce koymuı: oldug-u mü- 1 k 614 ·· ·· · · ·· - · · · 
s lik yaptıysa Adisababaya girildiği sı - u tan WlUn netıcesı ogrenılmıştı. Jf / k • b • h ••k "" f • • •• / ·• 

rakabe tedbirlerini hiçe indirecek bir ta- a yanın es ı ır u ume reısı soy ugor: 
kım karışık yollar mr bulmuşlardır? <Sonu: Sa. 7 Sü.1) (Sonu: Sa. 7 Sü • .J) 

~•lks::~~~:'.:r:::~'!";~·m.~~~:~ .. ~~~ -ıbadlller mabaclr· Yazıyorum ve Faşizmin adır. Onun ıçın her şeyden evvel hu • IWA 

~:~;~~:;:~7.~~::;~;.b~o:;:::ı::: den sa1ılır •ı? sonunu bekliyorum! 
dolayısile §una dikkat ettik: Tür ki yede 

çalıftıkları halde esasen yabancı ıner • E •• l - d f f • d • ı 
kezlere bağlı olan, yahut yabancı ser - ncumen er arasın a ayrıagrı e sır e ııen 
:Yeda~Jartarafı~dante§~edil~şbu. b. ad'Je Kamutayda müzakere edı"l'Jı· 

an bir takını sıgorta şırketlen aldık- ır m aı u 
lan isltnıerle (milli) bir kıyafete bürü- (Ya...'"'t.8ı 2 inci Sayı/ada) 
nfi~rla~K~kmüra~~e~~~bun-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lann yabancı olduklannr asli farkctmi. Junmıyan sermaye müesseselerinin bi • mama11 ve bu ıuretlc herkesin muame
~or. Mahadımız Türkiyede yabancr, ya- rer Türk müessesesi imiş gibi görünme- lede bulunduğu müessesenin hüviyetini 

ut yan Yabancı sigorta şirketi bulun • si elbette doğru değildir. Onun için kolayca daha isminden anlıyabilmesi 
mum, d~ek değildir. Ancak esasen Türkiyede sermayesi tamamen Türk ol- için kanun! veya idari bir tedbir ittiha-
yabancı olan ve Türklük ile alakası bı·· mıyan müesseselerin Türk damgası al • zı muvafık olacaktır, ASIM US 

Deaız Barp Llse•lzde tirea 
Liseyi aldılar 

ve sınıfına 

taf ıilatıiu, söylenen 
förenden intibalar 

nutukları mezunların adlarını, ve törene ait diier resimlerimizi dördüncü 
1 

l"ören 

ıayrf amızda bulacaksınız. 

En kötü bir demokrasiyi en iyi 
bir istipdada tercih ederim 
ltalyada iki defa hükümet reiıi, de. 

kuz defa nazır olmuı olan Nitti !imdi 
Franaada bir ınülteci ve münzevi hayatı 
yaııyor ve yazılanyla geçiniyor. Entran 
ıijan gazeteainiıı bir muharriri kendiıi
le ıörütmüıtür. Bu ıiyasi adam muhar
ririn sorularına verdiği cevaplarda 9un. 
ları ıöylemiı tir: 

"Benden mülakat istemeyiniz. Siy;• 
si hareketlerin hiç birine iştirak etme -

- - -

diğim gibi Fransayı müşkül bir mevkide 
bırakacak bir harekette de bulunmalı: i .. 
temem. Bu, beni kabul etmek lutfunda 
bulunan Fransaya karşı benim için bir 
vazifedir. 

Ben kendi arzum ile sürülmüt bir •· 
damım. En kötü bir demokrasiyi en iyi 
bir istibdada tercih ederim. tıte bunun 
için memleketimi ter kettim. 1924 hazf. 

(Sonu: Sa. 4 Sil . . t) 

., - - - - -
Bir ayda 128 hasta· 

KURUN kekim'erine baş vurdu, 
tedavi edildi, kolaylık gördü 
Gazetemizin sağlık servisi gün geçtikçe teşkilatını genişletmekte, 

bütün İstanbul için faydalı olmaktadır. Okuyucularını parasız muayene 
ettirmek gibi mühim bir teşebbüse girişmiş olan KURUN bu teşebbüsün 
verdiği muvaffakiyetli neticeler ve okuyucularından aldığı teşekkür mck· 
tupları karşısında derin bir haz duymaktadır. 

Nisan içinde İstanbul. Üsküdar ve Kadıköyünde doktorlarımıza 128 
hasta başvurmuş, bunlardan kulak hastalıkları ve üroloji gibi kısımlara ait 
olanlar mütehassıslarına gönderilmiş, diğer hastalıklar için reçeteler veril· 
miş, idrar tahlilatı ve bakteriyoloji işleri için de azami tenzilat ve teshilat 
gösteren müesseseler temin edilmiştir. 

KURUN doktorları nerede, ne vakit bulunurlar, parasız muayene usu
lü nedir? Buna dair tafsilatı yedinci sayıfamızda bulacaksımz. 
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Balkan Antantının ilk müzakerelerinde 
Bomaaya ile aramızda tam 'bir 

anlaşmaya vanldı 
"Bal.kan Antantı dünya sulhüne hizmet ediyor!,, 

Be.lg.rııt. 4 (Kurun) - Bugün sa -ır 
at 17 de Balkan Antantının Yugoslav 
hariciye nezaretinde ikinci içtimaı top
lanmazdan evvel, Romanya sefaretinde 1 
hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü Aras -

oman ya 
,, 

HAR1C1YE VEKlLlMlz!N SÖZLER! 

---~!!'!"!"!''!'!'""------------------------------------------~~~,.._....ıt 

1
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Mlbadiller muhacir• 
den sayılır mı? 

Encümenler arasında ayrıayrı tefsir edilen 
bir madde K.amutayda müzakere edildi 

alamamışsa kendisine bir de muhacir. 
lere iskanı adi icrasına kadar verilen 
mallar geri alınmaz, meccanen temlik 
olunur. Hükumetin tefsirini istedi • 
ği şey istihkaklan !skam adi1erine 
yeti~memiş mübadiller bu hükümden 
istifade edip etmiyeceklerdir. la Romanya hariciye nazırı Titülesko 

1 
arasında iki saat süren hususi bir mü -
zakere cereyan etmiştir. Son zamanlar-
da Romanyanın Boğazlar meselesinde -1 

Notamıza çok 
samimi bir 
cevap verdi 

Bundan sonra Tevfik Rüştü Aras 
söz alarak dost Yugoslavyanm gös
terdiği misafirperverlikten sitayişle 
bahsetti ve Balkan Antantmm niçin bu 
kadar kuvvetli olduğunu tahlil ederek 
hülasaten şunları söyledi: 

"- Balkan Antantı gayesinde yü
rürken önüne çtlcan her maniayı ber
taraf etıniştir. Çünkü bu gayeler mem 
leketlerimizin hakiki ve hayati ihti
yaçlarının mahsuliyetinde kardeş Bal 
kan memleketleri ailesi1ıin azami sa
adetilıi temin etmek için kurmuş ol
cluğumuz bu birliğe ayni hıüı"ls ve sa
mimiyeti gösteren her devleti mem
nuniyetle aramıza kabul ederiz. Bu 
sözleri söylerken Balkarı Antantını 
tahakkuk ettirenlerden Yugoslavya
tmı büyü!' [{ralı müteveffa Aleks:ın
drin hatırasını hii::ünle yadetmek is
terim.,, 

Ankara, 4 (Telefonla) - Kamuta
yın Fikret Canıtez'in başkanhgmda 
yapılan bugünkü toplantısında tiftik 
keçilerinin harice çıkarılmıyan mal
larla mübadelesi için hüklımete sala
hiyet verilmesi hakkındaki kanun la
yihasının geri alınmasını teklif eden 
Başvekalet tezkeresi okunarak kabul 
edildi. 

Bundan sonra mübadele işltrinin 
kat'i tasfiye ve intacı hakkıııdak: ka· 
nunun 4 üncü ve bu kanuna ekli ka
nunun birinci maddesinin tefsüi ta
lebi müzakere olundu. Söz alan Galip 
(Tokat) lıülrfımetçe bu maddelerin 
tefsirine neden lüzum görüldüğünü 

anlatarak demiştir ki: 

Bu hale göre iki zümre vardır... r 
Biri muhacir, diğeri de mübadil. Bi:ı 
diyoruz ki mesela bir. mübadilin iska 

ki hattı hareketi Belgrat ve Bükreş dip- [ 
lomasi mehafiline, Romanya ile Türki-

1 
yenin aralarının açılacağı ve hatta açıl-ı 
dığı şeklinde aksetmişti. 

Balkan antantının son Belgrat top - ı 
lantasına ayni zamanda Belgratta bir 
Türkiye - Romanya müzakeresi şek -
tinde de bakılmakta idi. 

Belgrad, + (Kurun) - Romanya 
hitlcumeti Tiirkiyenin Boğazlar ~ıo

tasına cevabını bildirmiştir. Bıt ce
vapta Bilkre§ hükumetı talebi
mizi en samimi bir surette karşıla
makta ı•e müzakerelere dostane bir 
hisle hazır bulunduğunu ila'L'e et
mek"tediT. 

nı adi d~recesinde aldığı malın kıy • 
meti 3000 lira ve memleketinde brrak. 
tığı mal1arın kıymeti de 1000 Ura olsa 
istihkakından fazla aldığı 2000 lira • 
lık mal geri alınmaz. Bundan müte. 
vellid borcu affolunur. Kanon, iltiba. 
sa mahal kalmamak için, mübadille 
muhaciri ayrı ayrı göstermiştir. 

ROMANYA iLE TAM BlR ANLAŞ- \.. .... ___________ __.,J 
MAYA VARiLDi 

- Mübadillerin, 1171 numaralı ka
nunun 6 ıncı maddesinde yazılı muha
cirlerden madut olup olmadıklarında 
tereddüde dii.şiilmü.§ ve tefsiri isten
miştir. Dahiliye ve maliye encümenle
ri miibadillerin diğer muht:ıcirlerden 
hiç bir farkı olmadığı ve fark varsa 
olanların imtiyaclı muhacir oldukları 
neticesine varmı~ır. Bütçe encümeni 
ise b11 nlardan ayrılıyor ve maddenin 
başka şekilde tefsirini istiyor. Eğer 
bütçe encümeninin noktai nazarı ka
bul edilirse hiikUmetin istediği netice 
ye varılmıyacaktır. 

KABUL EDiLEN TEFSiR 
SURETi 

işte bUiün saat 16 da Balkan antan
tı ikinci içtimamdan evvel Romanya 
sefaretinde Hariciye vekilimizle Ro -
manya hariciye nazın arasında cereyan 
eden hmusi müzakere tam bir anlaşma 
ile bitmiftir. İki doat memleketi artık 
biriOO:inden ayrracak hiç bir mesele kal
rmmııta. Bu suretle Balkan antantının 

Belgrat içtimamda, Balkan antantının 

sonunu görmek istiyenler de büyük bir 
inkisarı hayale uğrvmşlardır. Türkiye 
ile Romanya anla~tığr gıöi diğer bütün 
Balkan devletleri de aralarında anlaş -
mı~dır. Bazılanrun hayallerinde hal •

1 
ledilmiyecek gibi görünen Balkan me • 
t;elelcri onların tahminlerinin hilafına 

rok do:otane bir surette halledilmiıtir. 

KARŞILIKLI DOSTLUK DUY_ 
GULARI 

Ba akşam saat 9 da Başvekil mi
safir Jlaridye Nazırları şerefine bir 
ziyafet ''erdi. Ziyafette Stoyadinoviç 
hükumet namına dost memleket na. 
zırlarını burada görmekten müte,·el-1 

e:::: 

lid ınemnuıuyetini izhar ettikten son 
ra ezcümle şunlarr söyledi: 

,. - Balkan Antantı gayele,.ine hiz. 
md ederken sadece Balkanlann srılh 
ve aaaıletine değil, dünya sulhuna da 
hizmet ediyonız. Her toplantıda BaL 
kan tlevletleri arasındaki birlik ve 
anl"f'llanın dalıa ziyade kuvvetlen _ 
diğini memnuniyetle görmekteyiz .• 
Brı birlik şüphe yok ki ileride dalıa 
lcuooetli olacak ve inkişaf edecektir .. 
Balkan Anlaşması sullıu seven her 
devld için daima açıktır. 

Fakat lwdutlarınuzı her tehlikeye 
karF kr.wr1etli enerjile müdafaa ede
ceğiz. Dünya ıulhünü tehdit eden va. 
kıalar karp.sında da Balkan Antantı 
miittelıid olarak lıa,-eket edecektir. 
Hiçbir hadise bu fikir ı·e elbirliğini 

değiştiremez.,,, 

Stoyadino\"İÇ bundan sonra da Yu

nan Kralı Yorgi. Atatürk, Romanya 

Kralı Karol şerefine kadehini kaldır. 

dı. 

Tevfik Rüştü Aras bundan sonra 
Balkan devletlerinin tuttukları bu ga ~ 

yede, hiç bir şeyden yılmıyarak devam 
edeceklerini söylemiş ve kadehini kral 
Piyer, Romanya kralı Karol, Yunan 
kralı Yorgi ve Prens Paul için kaldır -
mı~tır. 

YUGOSLA VY ADA GöRDU~OMUZ 
HOSNO KABUL 

Yugoslav hükfrmeti, Yugoslav ma'
buat müdiriyeti ve Yugoslav gazete -
leri Türk gazetecilerine fevkalade hüs
nü kabul ve samimiyet göstermişlerdir. 

Bugün saat birde matbuat müdürü 
Zokoviç Srrbiski kral lokantasında bir 
.ziyafet vermi~ Türk, Yunan ve Romen 
gazetecirerini biribiderilı:: tanıştıı nıı~
hr. Bir aile sofrası halini alan bu ziya• 
fet çok samimi bir hava içinde geçmi~-
tir. 

Yarın sabah Türk gazetecileri kral 
Aleksandrm meza:ma ve meçhul asker 
abidesine birer c;:c1enk koyacaklardır. 

MEVZUU BAHİS MADDE 
Bahsi ~ 4. üneü madde şudur: 
"1331 numaralı kanunun 3 üncü 

maddesinde gösterilen müddet zarfın
da miiracaat etmemiş veya edip de 
vesikaları ikmal edilmemiş olan mü
badillerle 1341 numaralı kanunun şu
mülü dahilinde Bulgaristandan gelen
lere ·ve m1thacirlere iskanı adi derece-
1i'İ11clv lı.ı.1"'>iJ't;ıltrrrıf1' oum tnr~·uuı utırcyerı 
ciheti ne olursa olsun uhdelerinde ipka 
ve meccanen temlik olunu.r. lsl,anı adi 
derecesinden fazlasını borçlanma kanu 
nuna tevfikan borçlandırtlır. iskanı 
<idi derecesini gösterir cetvel bu kamı 
na bağlıdır.,, 

S1rr1 Day'ın bu izahından sonra büt. 
çe encümeninin kabul ettiği §U tefsir 
kararı kamutayca kabul olundu: 

1771 numaralı kanunun 4 üncü mad 
desinde gösterilen müddet zarfında 
miiracaat ~tmeyen mübadiller hakkın 
daki hüküm hiç mal tefevvüz etıne • 
yen veya i.sk!'tn adi derecesinden az 
mal tefevvir eden mübadillere de şA.. 
mildir. 

lstilıkamlarından fazla aldıkları mal 
ları borçlanmış olanları borçlanma. 
ya mecbur tutan kanun Uiyihasının 
i~k<in işl~rinin sıltlıiycye devri dola;,. 
sıle, sılthıtıe encümenine lıavalesi ka
rarlaştınldı. 

Kamutayda bundan sonra hazer. 
de sübaylardan yüzbaşıya kadar bir 
L..-ıoıı•" ~::ı..-.._..ı--.n_ ,,,.. 

ba]llara, askeri memurlara elbise ve 
kaput verilmesi hakkında kanuna ek 
kanunun ikinci müzakeresi yapıldı 
ı;-e kabul edildi. 

Yeni muhacir geliyor 

ltalya Duce'nin müjdesini bekli yor 
Şimdi 1331 numaralı kanunun 3 ün_ 

cü maddesinde göıterilen müddet içir.. 
deki altı aydır müracaat etmemiş veya
hut müracaat edip de vesikalan ilana) 
edilmemig bulunanlar bu tabire göre ya 
hiç hükumete müracaat etmemiş olacak, 
yahut da l 771 numaralı kanun çıktığı 
zaınan müracaat etmi§ de vasikalan ik. 
mal olunmamış bulunacaktır. Halbuki 
bunda istenilen şudur: 

Ankara, 4 (Telefonla) - Önümüz
deki hafta Köstenceden memleketimi
ze 1500 kişilik bir muhacir kafilesi 
gelecektir. Bundan evvel 3500 kişilik 

bir kafile de Bulgaristandan gelmiş
tir. Bunlar Orta Anadoluya yerleştiri 
lecektir. Adisababadaki elçilikler ltalganlara te!qraf çektiler : 
Kuru yemiş ihracatımız 

"Mümkün olduğu kadar çabuk gelin!,, Ankara, 4 (Telefonla) - İzmir ku
ru yemiş ihracatı birliği izalanndan 
Behçet kuru yemiş almak için vaki 
olan ecnebi müracaatlarının listesini 
Drtisat Vekaletine vermek üzere bu
raya gelmiş vekfiletle temasa başla
:mştır. 

Roma, 4 (A.A.) - Büttin İtalya 
ileri kuvvetlerin Adisababaya- girdiği 
haberini heyecanla beklemektedir. 
?ılussolini'nin bu hadiseyi yarın bütün 
memlekete ilan edeceğinden hiç kim
se şüphe etmiyor. Bir kaç gündcnberi 
bütün ltaıya sokaklarına konulan o
parlörün etrafını binlerce kişi sarmış 
bulunmaktadır. 

Dün akşam Termarher boğ:ı.zmm 
büyük müşkülatla geçilmiş olduğu 
haberi zafer heyecanını arttırmıştır. 

Otomobil kolu 3700 metre irtifaında
ki bu boğazdan geçmiş ve diğer bir 
yoldan yaya olarak ilerliyen kuvvet 
ile iltisak peyda etmiştir. Bu kuvvet 
Habeş hükumet merkezinin pek ya
kınlarında bulunmakatdır. 

MUMKüN OLDUGU KADAR ÇABUK! 

Asın.ara, 4 (A.A.) - Adisababa
daki dçilikler İtalyan karargahı u
mumisinE' müstace~ bir telgraf çeke
rek Adisababanm işgalinin tacil edil
mesini istemişlerdir. Karargahı umu
mi, motörlü krtalarm çabuk yürüme
leri için her türlü tedbirleri almıştır. 

Adisa babanın şimalinde ki Termaber 
geçid;ndeki harekfitı bizzat Mareşal 

Badoğlio idare etmektedir. Pazar sa
bahı bu geçitten 1600 otomobil geç
miş bul.unuyordu. İtalyan kollarının 
ıa~csi tayyare ile temin olunmakta
dır. 

NEGÜS 1NG1LTEREYE M1 
GİDECEK? 

Londra, 4 (A.A.) - İngiliz ve Fran 
mz !iyasi mahafili, Negüs'ün !ngilte-

reye gelmesi ve orada oturması ihti
malinin gayri varit olmadığı mütalc
asınd:ıdır. Tebarüz ettirildiğine göre, 
Negüs'ün Londrada Garp mahallele· 
rinde çok güzel bir ev bulumaktadır. 
Habeşi.'3tanm Londra elçisi doktor 
Martin bir kaç zaman evvel bu evi 
Negüs adına satın almıştı. 

• 
!NGlLTRE MÜŞKüL V AZ1YETTE 

Londra. '1 (A.A.) - Sunday 'l'imes 
gazetesi diyor ki: 

"N'egüs'ün Habcşistandan kaçma
sı Loııdrada büyük teessüfler tevlit 
etmiştir. Eğer şimdi ltaly.ınlar kendi 
kontrolları altında bir yerli hükumet 
teşkil ederlerse İngiliz sefirinin ora
dan gitmesi lazımdır. Yok eğer ltalya 

Mübadele 1771 numaralı kanunun 
dım müfrezelerine ate~ açmışlardrr. Bu neşrine kadar hükumete mıüracaat et • 
arada, Türkiye elçiliği de mütaamzla • ınİi ve hükUınetten mal da tefevvüz eL 
ra karşı müdafaayı bırakmzştır. Elçili • ·niş bulunan bir mübadilin tefevvüz ettiği 
ğin bütün memurları İngilizler tarafın- iskanı adi derecesinden dundur. O ha'. 
da_n tes~s ed~en. hima~e. ~a~pına gir • 1 de ne olacak? Eğer mübadil muhacir ise 
mışlerdır. Turkıye elçthğını muhasara• bu maUar kendisine meccanen temlik e
dan kurtarmak için gönderilen kıtaat dileeektir. Tabü, mübadilin muhacir ol
clçiliğin önünde beş ölü bulmuştur. Bu- madığını kimse kabul edemez. Mübadil 
nunla beraber, ekserisi Yunanlr olmak tabiri bu gibi1ere bir imtiyaz vermiştir. 
üzere en az on Avrupalının öldüğü zan- Bu imtiyaz şudur: Memlekette bıraktığı 
nedilmektedir. mallara mukabil adi iskan derecesinden 

Arnavutluk 
Müstaki I bir delet 

değil mi? 

borçlu olsa ona mal verilecektir. 
Binaenaleyh Dahiliye encümeninin 

tefsiri kabul edilirse mesele halledilmüş 
ve binnetice yarım milyona baliğ olan 
mübadele i§lerinin son ıafhaıı kapan -
nuş olur.,. 

Vekalet kuru yemi~ ihracatmm 
inkişafı için yeni tedbirler almakta
dır. 

Yeni kaymakamlık 
tayinleri 

Habeşislanda askeri bir mürakabe Berlin, 4 {Kurun) _ Atinadan bil
tesis ederse bu sefer de lngiliz elçisi- dirildiğine göre, fırka liderleri son 
nin orada kalması m~külleşir. toplantılarında Arnavutluğun artık 

tKt TEFSiR ARASINDA FARK 
VAR MI? 

Maliye ve dahiliye encümenlerinin 
teklif ettikleri tefsir fıkrası şu şekilde 

idi: 

Ankara, 4 (Telefonla) - Erbaa 
kaymakamlığına Feke kaymakamı 

lsmail Hakkı, Osmaniye kaymakam
lığına Reyhan nahiye müdürü Celal, 
Dörtyol kaymakamlığına Erzin nahi· 
yesi müdürü Adil, Necibözü kay
makamlığına. Sundurlu nahiye müdürü 
Sadık Srtkı, Savsat kaymakamlığına 
Hasan tayin cdilmi§lerdir. 

Çimento kontenjanında 
AD!SABABADA V AZ1YET HALA . müstakil bir Balkan devleti sdytla-ı 

V AH1M mıyacağma karar vermiştir. Buna se-

Londra 4 (A.A.) _ Alman bürosu ' bep olarak, Arnavutluğun talya ile 
bildiriyor:' akdettiği son anlaşmalar gösterilmek· 

lngiliz hükumetinin, Fransız lıükıi- tedir. 
metinin yaptığı gibi İtalyan kıtaatın-
dan yardım ve himaye istemek niye
tinde olmadığı bildirilmektedir. Dış 
bakanlığı bir kaç defa Londradaki İ
talyan büyük elçiliğiyle temas etmiş
tir. Fakat Adisababadaki yabancı el
çiliklerin mukadderatı mcı::elesi mev
zuu bahis olmamışbr. 

Adisababadaki İngiliz elçisinin bir 
raporuna göre, ciurum yeniden vabim
le~n11ştir. Zira yağmacılar, Avtupahlan 
İngiliz elçiliğine getirmeye çalışan yar• 

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

Diğer tayinler 
Ankara, 4 (Telefonla) - Adliye 

seferberlik şube müdürlüğüne eski 
emniyet müfettişlerinden Hüsamettin 
Çanak.kale ziraat müdürü Hasan ü
çüncü umum müfettişlik ziraat müs
tcşarhğma tayin edilmiştir. 

İstanbul erkek lisesi müdürü Ce
lal Ferdi'nin ikinci umum müfettişlik 
maarif müsteşarlığına tayini yüksek 
tasdike iktiran etmiştir. 

An.kara, 4 (Telefonla) - İnşaatta 
.. Hiç mal tefevvüz ebniyen veya adi kullanılan adi çimento ile beyaz çi-

iskan haddinden az mal tefevvü:z eden mento arasında fenni fark olmaması 
muhtaç mübadiller 1771 sayılı kanunun itibarile, 3112 numaralı kontenjan lif 
4 üncü maddesinde yazılı muhacir mef_ tesinde 400 tarife numarasma giren 
humuna dahildir.,, 250.000 kilo çimentoya mozayıkcıyık 

Bütçe encümeni mazbata muharriri çimentosu kaydının da konulması Ve
Sırn Day (Trabzon), Galip (Tokat) ın killer heyetince knrarlaştırılmışbr. 
sözlerine cevap vererek şunları söyle • A . l 
di: iman tıcaret an aşma$& 

- Bütçe encümeninin kabul ett'ği Ankara, 4 (Telefonla) - Almanya 
tefsir fıkrasile da.bili ·e encüme'"inin ile memleketimiz arasında bir ticaret 
t'rlirası arasında hiç bir fark :rol<tnr.. anlaşması yapmak için girişilen rnil
Ilir mühaım 1771 numaralı k:rnmntn zakereler devam etmektedir. BugüJI 
tesbit ettiği müddette müraca,...t "'le gene bir toplantı yapılmıştır. .Müza
mic; veya mi.iracaat edip de m\rnrı 0 le- kercleıin hayli ilerlediği ve yakında 
sini ikmal ettireJ'ek istihkak ,· ~il.ası biteceği tahmin olunmaktadır. 

1 



r .•• 
Siz 

le 

t. 

... 
lr 

ek 
d• 

U• 

3 - KURUN 5 MAYIS 1936 1!!!!!!!!1!!! 

Köy ve köylü önünde -Aranan lliç 
19 Mayıs şenlikleri nasıl ya pılmahdır? T opluluktadır 

b . ki ki Jimnastik hocaları sessiz hareketlere müzik yardım etme-
Bir ideali 

dirmek 
enımsemde ..,e

1 
gerçed en- diği takdirde neticenin iyi olmıyacağını söylüyorlar 

arasında ag ar var ır 
-----------.--.-- Geçen hafta 19 mayıs talebe şen-

SigOrla iŞi liğinde yapılacak idman hareketlerini 
Diinka aaymnzcJa. 1CJrıebir ilbayı Mi-ı nnın dörtte birine.- Ye dörtte biri mu

tat Sayı- kÖ7.Ye köylü önündeki c!ii- rafların dörtte üçüne iftirak ediyor.) 
ıüncelcrini miiDÜMA eden, sayın olru • Bu nisbetsizliği önlemek. mali adaleti 
nculammzdaa Denizli gazetesi direk_ tamlamak dileiidir ki bapnldığı tak -
törü G. Ş.maym fikirlerini nep-ebni·. dirde genif blkmmalann ilk basamağı 
tik. B;:ıpa de T.qutha cumuriyet oku-1 sayılabilir. Bu da köy topluluğunu is • 
Ju öjre~ Bay TeTfik Özle. ter. 
ria fikirlerini pbnyona: • • • 

Sayın (Kurun) un bu ilçedeki oku . (Köylü ve biz) bahsinde Bay Say • 
yucularmdan biri olmasaydım değerli B. lam. manalı bir incelikle: - 1ktrsatçı, o, 
Saylamın pek hayatsel kitabından ve i;- bizde yeni öğrenilmi§tir.) diyor. Yıllar
züntlen haberim olmıyacaktr. dır ki teşvikler yapıyoruz, pek çok İ! -
Geniş bir konuyu, anduru bir görüır.-. yarlara, aydın i!J güç adamlanna: aile 

le çözellyen, davasını ce''kten mantık ve iş bütçeleri tutturamıyoruz. Çocuklar 
ağlariyle ören ve süsliyen Bay Saylam da yüzde doksan beş kumbarasızdrr. 
kadar. konuyu bir ulus d:ıvası bulan Çünkü evdeki pazar çarşıya uymuyor. 
(~urun) u, yurdun temeli olan köylü - Şu da var ki işlere nereden ba§lamak, 
yu, yakın yarının mutlu günleri için hangi eksiklikleri düzeltmek, kazanç ve 
kutlarken müellife de t kk"' . . 1 • 1 d"" 1 k k ·-· . eşe ur etmeyı geçım crı nası uzen eme gere tıgını 

bir ödev bildim. henüz cözelcyebilmis değiliz 1 
Bu tez için, (Kurun) un beklediği • ; • 

karşılık (evet veya hayır) dır. Mesele, 
bu bakımdan kolaylaşıyor. Benim son 
sözüm (evet) olacaksa da; kitabın ana 
hatları içinde bazı görümlerimi ve dü -
~üncele:imi yazmaktan kendimi alama
dıın. Bu gayretim konunun pek önem • 
li ve çekici oluşuyla ilgilidir. 

Bay Say lam; (bizde köylü) başlığı 
altın-da ileri sürdüğü sert hakikatlara ir· 

w_ ı 
ce uıc tevazu karıştrrmış ve orta halli -
nin az üstünde dediği beş nüfuslu bir 
köy ailesinin kazancım; hesaplarına e -
sas tutmuştur. Halbuki sayın idareci -
mizin ftzerinde etüt yaptığı tip; yüzde 
üçten yukarı çıkmaz. Bu konu çevresir
de edebiyat yapm:ık, romancılarımıza 

düşerdi, ne çare ki onların davaları baş
ı. .. ;t--1 -~:n r1,.v;1Jarıdır Orta tinl" c:YÖre 
X~IG ,\ıesap §UC!ur: . 

(Bir nüfus köylünün senelik istihsa • 
]atının gayri safi gelirinden hissesi yüz 
l~a~an ibarettir!). Bu çağlarda bir köy
lunun yıllık gayri safi geliri yüz lira ise· 
hayatın vaadettigi iyi günler yaklaşmı~ 
sayılmalı ve bunu yaratan sebepleri kuv 
vetlendirerek köyü ve köylüyü yerinden 

v~ YDl'dundan ayırmamalıdır. Ne ""re 
kı .. d . r-

YUZ c doksan hır rokluk irin· haki • 
kat b :s :s ' 

unun tam tersinedir. 
k Genel tarım uzmanlarından bir ar • 

ı adil§un, yaptığı bir hesabı şöylece an. 
atıyordu: 

Köylerimiz için şunlar isteniyor: Gü
ven ve taze işyarı, doktor, mühendis, 
tarımcı, iktısatçı, baytar, ormancı le 
kültürcü ... ) Bununla beraber (kültürcü-
]erimiz o kadar eksik ki bunun önünde 
yalnız ağlanır!) Hakikat şudur ki köy. 
lülerimizin aradığı biricik öğretmeni, on, 
yıl kadar önce, yapılan bir hesaba göre 
( 64) yılda hazırlaya bilecektik. Fakat 
bir gönül ve hayal gayretile bu zamanı 
geçer de öğretmen sayısını birdenbire 
(41) bine çıkarırsak acaba köy ve köy
lü düzelecek midir?!. (Bugünkü dağı -
nıkhk) yerinde durdukça: bu türlü he -
saplar gerçeklense de istenilen sonuç el. 
bette alınamaz. 

Kaldı ki (öğretmenlerdeki kemiyet 
- ... lr•:1nha•"'::ı ı.,.yfiy.,t f'l.'.cıikli(!ini rlf' lcnr 
sak i§in bilyüklütü derhal göze çarpar J) 
Şüphesiz adları geçen elemanların ve 
uzmanların yapacakları iflerin pek çc
ğu §imdiki öğretmenlerden beklendiği -
ne göre bu, böyledir. öğretmenler, (be
yaz zambaklar memleketinde) ve (mef
küreci muallim) gibi kitapları okumu~
lardır ve okurlar. Fakat bir ideali benim 
semekle gerçeklcndirmek arasında dağ
lar vardır. 

Ertikel bakımdan bugün tavsiye e
dilen şudur: (öğretmen, çallftığı yerde 
halkın gesim uyaklanna bakmalı. bu u
yaklara göre okumalı, oydamlar ve ça -
lışmalar yapmalı, kısaca muhite göre; 
bilgi ve düşünceleri; etrafına yaymalı 

Milli sigorta şirke
tinin vaziyeti 

Föniks sigorta şirketinden 90Dl"a 
Türkiye Milli sigorta şirketinin fena 
vaziyete girdiğini yazmıştık. Bu mü
essese dün hiç bir muamele yapma
mış, ne para alınış, ne de para vermek 
için müracaat edenler hakkında bir 
kayıt yapmıştır. Gelen sigortalılara: 

- Bir kaç gün için hiç bir ml•ame
le yapmıyacağız,. cevabı verilmiştir. 

Şirketin muhasebecisi ve müdür 
vekili Bay Orhan, dün sabah Ekono
mi Bakanlığı müfetti§leri tarafından 
çağınlarak kendisinden izahat isten
miştir. 

Bay Orhan, dUn kendisne görü§ell 
muharririınize demiştir ki: 

- Hiç bir muamele yapmıyonı.z. 

Vaziyetimizin tesbitini istedik. Şimdi
li1o bil hususta hiçbir ~e1J söyli1Jcmem. 
Tasfiye için mahkemeye müracaat et
mi§ değiliz. Bir iki güne kadar uazi
yet tebellür edecektir.,, 

Türkiye Milli sigorta §irketi 1917 
yılında kunılmu§ ve bir milyon yedi 
yüz küsür bin liralık sermayesi vardır. 

Bu müessesenin Föniks sigorta §irketile 
olan alakası mükerrer sigortalı olma
sı idi. Föniks'in ifJlslle bu müessese
nin de malt vaziyeti sarsılmıştır. Söy
lendiğine göre Türkiye ?.filli sigorta 
§irketi bu vaziyette devam. edemiyecek 
tir. Bunmıla beraber bugünlerde idare 
meclisi içtimaı yapılacak ve lüzum gö 
rülürse umumt heyet de toplantıya 

çai.arılK&ktır. Diğer taraftan müf et
tişlerin tahkikatları devam etmekte
dir. le; ticaret umum müdüril Bay 
MUmtaz"m A vrupaya gidişinin bu iş
lerle alakadar olduğu da söylenmek
tedir. 

Föniks ve Türkiye Milli sigorta 
şirketlerinin muamelelerini tatil et
meleri yüzünden tahsilit yapmama
ları, sigortalı olanlann para verme
dikleri için haklarını kaybetmelerini 
intaç edecek değildir. 1929 senesinden 
sonra sigorta olanlar, haklarının yüz
de ellisini milli reassUra.natan alabile
ceklerdir. Bu tarihten evvel sigorta 
olanların hakları, tasfiyeden sonra 
belli olacaktır. 

Polis haberleri: 
toplu bir şekilde kontrol etmek üzere S ? 
2000 talebenin iştiraki!e Taksim stad- en misin isti yen• 
yomunda bir prova y::ıpılmıştır. Bu 
prova üzerinde İstanbul Kültür direk
törlüğüne verilen raporun mahiyeti 

bilinmemekle beraber §ehrimizdeki ta 
nınmış jimnastik hocahırı bu netice
nin hiçte iyi olmadığını söylemekte
dirler. Yalnız kız talebelere tatbik edi
len usul erkek talebelere tatbik edi
len usulden a§ağı yukarı ayn olduğu 
için kız talebelerden nlınan randma
nın daha yerinde olduğu ililve edil

miştir. Erkek talebelerin toplu bir 
halde gösterdikleri vazıyetin, gazete 
resimlerinde de görüldüğü üzere insi
camsız ve gayri muntazam bulunma
sına başlıca sebep bu seneki idman 
şenliklerinde kabul edilm ve §enlikle

ri idare eden jimnastik muallimi ta
rafından verilen hareket emirlerinin 
sessiz olmasına atfolunmaktadır. Ge
çen seneler şenlikleri ıdare eden mu
allimler her hareket için ayrı ayrı 

kumanda vermekte idi. Bu sene bu 

sistem değiştirilmiştir. Yeni kabul e
dilen idare usulile kumandayı veren 
yalnız yapılacak hareketin talebeler 
tarafından bilinen ilk işaretini vere
cek ve talebeleri kendi kendine bıra
kacaktır. 

Jimnastik hocalarının söylediğine 
göre bu hareketleri talebeler ancak 
bir milzik refakatile yapabilecekler
dir. Sessiz hareketler müziksiz yapıl

dığı takdirde verecekleri netice pro
vada görüldüğü gibi bozuk olmaktan 
ileri geçcmiyecektir. 

19 mayıs §enlikleri için henüz elde 
saman varken kültilr dırelrtörJUğiinlbı 
bu vaziyeti göz önünde bulundurarak 
bir karar vermesini temenni eder.is. 

Yeni çocuk bahçeleri 
açılacalc. 

Alacağını istiqen bir 
kadının başına gelenler 

Şişhane yokuşunda oturan Mualll 
ismindeki bir kadın Beyazıtta Çadır· 
cılarda 7 numaralı eve gitmi§, bu evin 
bir odasında oturan mobilyacı Fahri· 
den alacağı olan bin lirayf istemiştir.ı 
Fahri borcunu vermediği gibi alt kat .. 
ta oturan Romanyalı Mersin ile kol
tukçu Aıap Hakkı ve kardeşi Mubitti· 
nin yardımile kadının çantasındaki 
175 lirasını da almıştır. Muhittin ba.
ğınp çağıran Mualli'yı dövmU§tür,. 
Muhittin dayak atarken Arap Hakki 
ile Mersin kaçmıştır. Mualla'nm fer-
yadına polisler yeti§miş, Muhittin ile 
Fahri'yi yakalamışlardır. 

Karısını yaraladı 
Kumkapıda Havuzlu sokakta otu

ran Sebile evinden çıkıp bir koaıeusu· 
na giderken bir senedenberi ayrı ya.
Radığı kocası Ahmet yolunu kesmi3, 
çocuk yüzünden aralarında kavga çık 
mıştır. 

Ahmet bıçağını çekmiş, karısını 

üç yerinden yaralamıştır. Sebile has
tahaneye kaldmlmış, Ahmet yakalaıı
mı§tır. 

ÖL"OMLE TEHDİT - Parmakka
pıda 25 numaralı evde oturan yağcı 

Rafacl evinde otururken eskiden il 
ortağı olan Gomlay gelmiş, kendisin
den neden ayrıldığını sormuş, yeniden. 
birlikte iş yapmazlarsa kendisini öl
düreceğini söylemiştir. Rafael'in şi· 
kiyeti üz.erine Gomlay yakalanmlJ}Ur4 

GO'MUŞ LlRA DİYE - Pan
galtıda lcadiye sokağmda oturan 16 
yaşında Kapril iki dinarlık Yugoelav 
parasını simitçi Ahmede gtlmilt lira 
diye sürerken yakal•nmıgtır. 

Okullann tatil zamanlan yaklaş- ------------
maktadır. Bu münasebetle ilk okullar gÖ7.den geçirmiştir. 

da okuyan küçük çocukların bu tatil Edebiyat F akii.ltesintle 
aylannda sokakta ve bo§ gezmemele-
rini temin için bazı tedbirler alnıma- Tıb, Hukuk ve Fen f akilltelerinde 

11ma karar ftl'ilmifür. buı değipneler yapıldtğı gibi edebi· 
Yat f-~»-•-=- tedrisat, den -ve im-Bu tedbirler arumda bu yıl her -'"l.CDIDW 

aemtteki okullarda "Çocuk babçele- tihan şekilleri etrafmda da bazı yeni-
. -·"cuda --'"l •• n---.:- likler yapılacaktır. Bu yenilikleri tes-

- Bir orta Anadolu köylüsünün, yal
~z d~nla beslediği bir çift öküzün 
uç ört nüfuslu bir aileye sağladığı ka : 
zanç. dar kıt karın doyurmak, kıtlık 0 •• 

ve mal etmelidir.) --.;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-
Bununla beraber kendilinden böylt• 

c.e geniş bir an&iklöpedik bilgi pratikl ·• 
ği beklenen öğretmen, bağlı bulundu -
ğu programı gerçcklenclirmekle yüküm
lüdür. Onun b-.ı itte karıılapgeldiği 

zorluktan yazmak, aadet dıtı konu§Dl&k 

n,, ·vu: 6~~a-.:u-. -'L....91.16.--:...AI 

bit ebnek üzere edebiyat faaw..-e 

1 1 
Bu çocuk bahçelerinde öğrebnenler 

Qelenl•r ..._ide ı bir komisyon kurulmu<>tur. 
maınaic !ta ti l b' 
ğ " r Y e ıre üç alman zayıf tor. 

ra ın zayıf .. .. .. d h 
almak urunun en to umluk 

J 
• ıtıUhtarz, tahsildarı şöyle böy • 

e susturınakt U 
bulanıaç ır. nutmamalı ki çorbJ 

b 
ve çavdar bulguruyla doyu _ 

nan u aile . 
'- öL ' eşeğı ve trrnaklarile; ba • 
ııuma&z •ilzlc · · . ilıti tının yardımcısıdır. Gi _ 
yun yac:.ının v• h "l"'ml bap hep ~ .. ayvan o u erinin 

delikle ifade ed hhr. Bu hesabı gün • 
il d ha,,,,,. .. ,,.~k konuıtuğumuz a • 

e c " ·-.:uı ve insanlann yılhk 
bzanslan yeJrUnıa (48) liradır. yani boş 
ve dolu gilnlcrbı Cdiri ( 
d. ifil. (B h 13,5) kuruıtur, 
_m__ u esap ilk buh ılla 
.mir. Buğday kotuına ran y nna 
&ıcedlr). kanunundan çok 

Bapn kö~lünün 7Üküınlerini hafif
leteni •bcplen B. SaylaJQ •~ere de _ 

en yumnda pek Ciizd canlandırnut _ 
.. da. .. ,.t balmnmda hayat. daha bir 
Sok kl,lmerimize belki aaır)a .... , d 

A •'-9 u.zz-
talmyacaJrtrr. HUSUSi IDer'~ l'Üziind 
daralan köylü ve hayvanları ....... , d_m 

•--..... U• 
tinillecek bir konu ise topraksız bulu-
nan 'ft7a miras bölümleri fÜzünd d en ta-
mı tazunu kaybetmiş olan dünya a-

ya topraklı köylerde, ayrı birer kon~ • 
dur. 

••• 
. • <.Köylünün mali durumu) çerçeve • 

111 ıçınde. belirtilen vergi tahmini, mali 
bakımdan ar olsa da köylü durumu ba
kımından iyice sayılabilir. Konunun bu
du ne ki eti ne olacaktır? Ancak bu rni:
nasebet1e belirtilen bir nokta var: (Vr. 
tandaıtann dörtte üçü devlet masrafla -! 

olacaktır. 

~ ~ "' n er haftanın muayyen günlerinde gele- ~ 

KADIN DiPLOMAT ODESAYA rck çocnuklara terbiyevi oyunlar öğ- Dil işleri 
Gl'rrt reteceklerdir. Bu oyunlar okuJlann Dil işleri etrafında incelemeler yap 

Udd t vv ı b beden terbiyesi derslerinde oynanan mak üzere dün üniversite rektöril Bay 
Bir m e e e şe rimize gelerek oyunlarla birlikte aynca mütehassıs 

buradan Yalovaya giden kadın diplo- k Cemil Bilsel'in başkanlığı altında bir 
matlardan MaJater Selin Yalovadan bir heyet tarafından tertip ediJece - komisyon toplanmıştır. Komisyon geç 
dönmilş ve buradan doğruca Odesaya tir. vakte kadar meşgul olmuş ve lisan 

• • • gi~tir. Bu bahçelerin hangi semtlerde a~ı- okullarının tedrisatı etrafında görllt-
( i!aç nerede?) Bu, §Üphesiz toplu - PROFESÖR VlTMOit ŞEHRlMtzDE Jacağı yakında ispekterlerin yapacağı müştür. 

luktadı:-. Anadolumuzun hemen her il Ayasofya. müzesinde geçen sene bir toplantı ile anlqılacaktır. 
ve ilçesinde köy durumları karı11kur. tetkikler yapan profesör Vitmor ye- ProfeşÖ,. Flagner 
Köylerin biribirlerine ve bağlandıkları niden çalışmak lir.ere gelmiştir. Vit- Okul/arda teftiş Zürih üniversitesinde konfcrana 

merkezlere olan mesafeleri çok defa mor ~raştırma işlerine tekrar başlı- Şehriıım okullarını teftiş etmek vermek üzere davet edilen profeei5r 
mantıksızdır. Her yıl (il meclislerinde) yac"ktır. 

"' üzere gelen komisyon ~alışmasına de- Fliyner evvelki gün şehrimize gel-
köyler çekiştirilir. Köy ve belediye sı - * Prençipesia Ma.ria vapurile dün vam etmektedir. Komisyon dün ya- miştir. Profesör bugün ilk konferan· 
nırları, askerlik işleri, ekonomik münr- Varnadan bir Fransız "'"YYah grupu ban azı k kull . de ·· · ·~ k nf sal da """ cı ve ı o annı gezmıt r.t- smı unıversı lf o erana onun 
sebepler düşündürecek durumdadırlar. gelmiş ve Mudanyaya gitmiştir. ]erde bulunmuş ve okul kayıtlamu saat 17 de verecektir. 

öyle dağ köyleri ve öyle bahçe köyleri ---------------------------------------------
vardır ki; nicin öyle kurulduktan ve na-
sıl olup ta bir sürü zorluklara katlandık

ları dikkate değer? 1 
Kanun, köyü (150) haneli tanımak

ta ise de köylerimiz üç haneden baılı -
yarak ı 4, 20, 30 evli gibi nisbetler içir-

1 

de büyür. Küçük köylerimiz daha çok •1 

tur. Köyler vardır ki ev sayısı ( 150) 1 

dir; fakat geniş bir tepe çevresinde ye-
1 di sekiz mahalleye ayrılmıştır; her ma • 
1 

halle ötekine 20 - 30 ve daha çok da • 
kikalarca uzaktır. 1 İçecekleri su kay -
naklardan. hayvanların suyu da sel ha -
vuzlanndan sağlanır. Çünkü böyle köy
ler, bu çeşit köylülere, ancak kişın ba • 
rınmak icin gerektir.! Köyler vardır ki 
yerlidir; fakat komşu komşuya ünle • 
mek zorundadır. Köyler var ki sularınr,I 

(Sonu: Bt1. 7 81. 3) 

J 

\. 

- Şu pençereclelıine balı. her 
halta bir Bay Jeğ.§tiriyor. Nere/en 
buluyor bunları?! .. 

- Yeni ıevİ§mİfler galiba! 
- Neden b:tdin? 
- Balr•ana birind mevkie bin-

Jiriyor I. 

- Ne tuhaf ıey. bu. 
Gençle,tim ama yine k:m:. ye

rini vermiyor! 
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Tavla J Köfteciyi öldüren 
Köftecinin kararı 

Şampiyonların karşılaş
masına iki gün kaldı 

Büyük tavla müsabakamızm şam
piyonlar karşıla~masma iki gün kal
dı. Müsabaka, perşembe günü gecesi 
saat sekizde Sirkecide tramvay dura
ğı karşısında Melek kıraathanesi salo 
nunda yapılacaktır. Burası Sirkc:c:., 
lstanbul ve Beyoğlu semtlerinden mü 
sabakalara iştirak eden oyuncula.r!n 
merkez bir yerde toplanmaları için en 
muvafık görülmüş bir yerdir. 

Semt şampiyonlarının ilfm edilen 
yere perşembe günü saat sekizde gel
meleri lazımdır. Bu müsabaka hakkın 
daki tafsilatı ve müsabakaya girecek 
semt şampiyonlarının adlarını yann
ki sayımızda bildireceğiz. 

SON SEMT MCJSABAKASI 
Son semt müsabakası bu gece tam 

saat sekizde Kadıköyünde iskele üs
tünde Bay Fahri'nin kıraathanesinde 
yapılacaktır. Semt şampiyonu seçimi 
için son müsabaka olan bu kar~ılaş
mıya girecek oyuncular, ilan edilen 
saatte gelmelidirler. Bundan başka 
hiç bir yerde karşılaşma yapılmıyaca
ğı için "'SOnradan müracaatlar da ka
bul edilmiyecektir. 

UMUMi EVLERDEN ALINA. 
CAK RUHSATiYE HARCI 

Fuhuıta mlicadele komisyonu umu • 
mi evleri, umumi evler, tek baJına bir • 
leıme evi ve birleşme evi olmak üzere 
Uç kısma ayırmıştrr. Bu evlerden bi • 
rinci sınıf için 15, ikinci sınıf için 10, 
üçüncü sınıf için S lira ruhsatiye harcı 
alınacaktır. 

EKMEK NARKI 
ltkmek fiyatları dünden itibaren de

ğişmiştir. Birinci nevi ekmeğin kilosu 
on bir kuruş on para, francalanın kilo
su da 16 buçuk kuruş olmuştur. 

Pilo, müdafaa halinde 
şuç işlemiş l 

İstanbul ağırceza hakyeri, bundan 
bir müddet önce Çcnberlitaşta işlenen 
bir cinayet davasını karara bağiamış, 
rPkabet yüzünden çıkan kavga sıra

sında köfteci Kemal'i bldürmt>l:tc n 
suçlu köfteci Pitoyu tehevvüre krpı
larak öldürmekten on beş yıl ağı~ hap 
sc mahküm etmiş, cezayı azaltıcı se
bep gorerek, bu müddeti yarısı olan 
yedi buçuk yıla indirmişti. Fakat, 
tP.myizce, bu karar bozulmuştu. 

Bir yıla yakındır mevkuf bulunan 
Pito hakkında dün verilen karar. su
çu, nefsini müdafaa vaziyetinde kala
rak i§lediği şeklindedir. Dolayısile 

hakkında bir ceza tayinine yer görük 
memiş, salıverilmesi kararlaştırılmış

tır. 

Suçlu, pek sevinmiş, hakimleri, yer 
lere kadar iğilerek tekrar tekrar se
lamlamış, tekrar tekrar teşekkür ede
rek salondan çıkmıştır. Anası, babası 
da sevinçten göz yaşı dökerek, so
f~da oğullarına sarılmışlardır!. 

VAZiFELERi DEGIŞEN ME. 
MURL.4R. 

Belediyede müstahdemin ıubesi tefi 
Halit ile hamallrk masası memuru Şük. 
rilnün görülen lüzum üzerine vazifele· 
ri değiştirilmiştir. 

Halit, mezarlıklar şubesine, Şükrü 

de umuru hukukiye kalemine alınmıı -
!ardır. 

Müstahdemin şubesi direktörü Bay 
Refik bu ay başında mezuniyeti bitti -
ği için vazifesine başlıyacaktr. Fakat 
rahatsızlığı dolayısile izni bir ay daha 
uzatılmıştır. 

Şirketi Hayriyede toplantı 

Toplantıda bulunanlar. 

~l h'qrfye hrs~edarları dün 
öğleden sonra fevkalade bir toplantı 
yapmışlardır. Bu toplantıda Şirketi 

hayrtye f abril;:asınm da teşviki sana
yi kanunundaki muafiyetlerden is-

tifade etmesi ıçın hükumet nczdin· 
de teşebbüsat yapılmasına karar ve
rilmiştir. Teşebbüsü takip ve netice
lendirmek için de idare meclisine sa
lahiyet verilmiştir. 

Hırsızlık suçile yaka'ananl cırdan üç·;. 

Booıontf, Şi!!11 ve civarındn. b:ı.zıı• 
apartımana.lrı soyan Ayı Ramazan'la 
arkad~şları bir kaç gün evvel yaka
lanmışlardı. Şimdiye kadar yakala
nanlar sekiz kişiyi bulmuştur. 

Ayı Ramazan sorguya çekilince ar
kadaşlarını e!e \'ermiştir. :Cunla:-dan 
biri söylendiğine göre Eyüp Sabri is
u1indc bir adamdır. Dördüncü Vakıf 
hanında yazıhanesi olan Eyüp Sabri 
evkaf sahtekarlığı yüzünden hapse 
girmiş, hapishanede Ayı Ramazan'la 
tanışmış, Mihal isminde bir mahkum 

da Ramazan tarafından Eyüp ~:ı.bri
ye tanıtılmıştır. Bunlar hapishanedım 
çıkınca müştereken hırsızlık yap!'llıya 

karar vermi;jlerdir. 
Bunlat çıkınca şehrin en kibar ve 

en zengin muhiti olan Şişli, Eomonti 
gibi ~·erlerde npartımanl:ı.r soymuş

lar \'e aşırdıkları kıymetli eşya

yı Eyüp• Sabri'nin yazıhanesinde 

ve diğer bazı yerlerde saklamışlr..rdır. 
Yazıhanede yapılan araştırmada bir 
çok yüzükler, elmaala.r, bazı eoyalar 
bulunmuştur. 

.. 

Deniz ,, Harp Lisemizde tören 

"Karşınıza çıkacak üstün kuvvetleJ 
11enmek için hazır olunuz,, 
...... ........ -;----

Deniz Harp Lisesini bitirip harp 
sınıfına geçen talebelerin gemilere 
gönderilmesi münasebetile Heybelia. 
dadaki mektepte bir merasim yapıl. 
mıştır. 

Saat onaltıda Amiral bir motörle 
ada açıklarında demirleyen filodan 
Heybeliadaya gelmi tir. Mektebin rıh 
tımında bahriye mızıka<;ı ve talebeler 
sıralanmı[>tı. Amiral rıhtımda mektep 
komutanı ile muallimler heyeti tara _ 
tından karşrlanmış, talebeleri teftiş 
etmiş, mektebin salonunda bir müd • 
det dinlenmiştir. 

Saat on altı buçuğa doğru Amiral 
mektebin idman salonuna inmiştir .• 
Hava yağmurlu olduğundan talebeler 
bahçeye çıkarılmamıştı. Burada Ami. 
ralin huzurunda mektep komutanı AL 
bay Ertuğrul ismi okunan talebeye 
diplomasını vermiş, bir genç zabit de 
meçlerini takmıştır. Bu sene deniz li. 
sesini 42 genç bitirmiştir. Bunlardan 
Naci Faruk birinci, Nazmi Süleyman i 
kinci, Hamza Kaşif üçüncü olarak ~ık 
mışlardır. Birinciye bir altın saat i _ 
kinci ve üçüncüye de birer altın kalfm 
hediye edilmiştir. 

Diploma te,·ziinden sonra Amiral 
mezun gençlere hitaben şu nutku soy 
lem iştir: ._ 

AMiRALiN SÖZLERi 

Sevgili çocuklarım; 

Liseyi hitirer<>k donanmava ıtel. 
diğiniz. bu, gün, gönlünüz.Un ahlakla, 
beyninizin bilgi ve vücutlarınızın ,.e 
kudretle dolu olduğunu görerek göğ. 
sümün kabardığını duyuyorum 

Dünyanın kilçük büyük bütün 
dcr.izlerlnde Türkün medeni.ret, in. 
~anlık n üstün kudretini; Barharos. 
lar, Turgutlar, Kılınç Ali v~ Piri rt>is. 
ler yukarıda saydığım bu bir hi _ 
rinden ayırt edilmez ahlak, bilgi ve 
sağlık kıymetleri ile bildirmişlerdir. 

Tfirk denizcileri uzun )"Illar kal. 
yonlara karşr çekdirilerle, çıkarak iş. 
te hu karinleri ile tekniğin bu nLo;bi 
üstünlüğünü kırmı~lar. temiz Ye gü _ 
zel büyük ntanlarını el sürülmez n 
yan bakılmaz. bir ~t>kilde daima şeref. 
le korumuşlardır. O günlerdenberi 
durmadan yürüyen teknik bize bu 
günün modern gemilerini vernıiştir. 
O kanlan taşımakla bu meziyetlere 
ı;:ahip olan sizler bu gemilerde <'lhet
tc daha füıtün yararlıklar Ye daha ge. 

niş varlıklar yaratacak.qınız. Donan • 
maya ayak basdığınız hu ilk gününüz 
de me3leğinize ve mcmleket!nize an -

cali: size saydığım hu kiymetlerle \'e
rimli olabileceğinizi daima hatırlayr. 
"'7. ~izlerde bulunan Ye aslrnızdan gc. 
lc:ı büyük enerji1eri 1>e.~l<'yip kıymet. 
lf'rinizi yiik.<;eltmi:: olan sayın komu -
tan Ye idare hevctini 7 l' vr hiJn-iti öı1. 

retmt> kriniıe dr h•ı fırsatla kşek • 
ldirü bir ödev hilirir.ı . 

Donanmamızdaki bütün j?en~lere 

olan kuvvetli inancım gibi siılere de 
inanarak bakıyorum. Ahlak, bi'gi ,.e 
saitlığın her munffakiyette anahtar 
olduğunu daima bilmenizi istiyorum 
l\imbilir belki de içinizde yarının Tur 
.!(utları, Barharosları vardır. Ben tıu 

franc; ,.e c;ıevint:l~ heııinizi kucaklar ve 
kutlular, me"llckP '<' mrm'ekt>tt" ha. 
yırh işler yapmanızı diler ,.~ hana \'er 
dlğiniz bu güvenle bunu da sizlerden 
beklerim çocuklarım.: 

Amiralin nutkundan sonra bütün 
mektep talebesi bahçe.re çıkmışlar, 

Bnde mızıkaları olduğu halde bir ge. 

Heyecanlı törenden iki görüniiı: 
çit resmi yapmışlardır. Müteakiben 
mezun talebeler gemilerden filikalara 
binmişlerdir. Mektepte kalanlar da 
rıhtım boyunca sıralanmışlar \'e gi _ 
den arkadaşlarını gözden kaybolun
caya kadar selamlamışlardır. Tören. 
den sonra da\·etliler mektebin ü t sa. 
tonunda hazırlanan zengin büfede i. 
zaz edilmişlerdir. 

J'ED.A NUTKU 
Saat altıya doğru Amiralle mt:'k

tep komutanı Hamidiye mektep ~e _ 
misine gitmişlerdir. Gemide mektep 
komutanı Albay Muz:ıffer :nl'zıın ta r 
lebelerine hitaben şu ,·eda nutkunc, 
söylemiştir: · ,. 

Değerli çocuklarım: 

Liseyi bitirerek harp ~ını fına t:ec 
tiniz. işte Hamidiye okul gemisinr de 
geldiniz. Bu günden sonra Türkiye 
Cumuriyeti deniz kuvntlerinde öde\' 
alan erlersiniz. 

Ulu ve ünlü Amirallnrımı7.m 

Türk .sancağının ~erefini korumak İ
çin canla, başla çalı~tıklar:na glizel 
ve doğru örnekler pek ~oktur. Bunlar. 
dan en önemlisi ekseriyetle daha az 
kunetlere komuta ettikleri halde üs
tün düşman kuv,·etıerine karşı zafer 
ım1.ı,ınnı,ııarıaır. , 

Büyük harpte \'e en yeni olan is 
tiklal savaşında da kfü;ük t<'kneler \"<' 
zayıf deniz kunctlcri ile denizlerde 
ba~rılan işler de sizin için güzel bi. 
rer örnektir. 

Türk deniz kunetlerinin eski ,.e 
yeni komutanları ile sübay \'e erleri 
daima ulusun yük~ek faidelcrini düşü 
nerek hiç bir şahsi arzuya kapılm::ık . 
sızın daima fedakarlıkla ,·e htitün rnr 
Iıklarile ça lrşmışlardır Sizler de ayni 
suretle çalışacaksınız. 

Ni~hetcn az bir kun·etle iisrnnliik 
ka7.anmak için çok caJıc:mak , fa} dalı 
,.e yeni bilgileri elde etmek denizci -
Jik ve askerlik sahasında tatbikat:ı 

çok ehemmiyet \"ermek lliZ'mdır 
İçine girdiğiniz gemicilik cerçe. 

Ye i a.qkerlik bağlarına da c;ok kiymet 
veren bir yuvadır. Bu ym·ada öğre • 
nilmesi lazım gelen i<der ı?Özeteceği. 
niz denizler geni tir. Her şeyden ev. 

vel büyük Türk ulusunun şerefli bi 
a. keri olduğunuzu her yerde, her f 
man ve her hal ve hareketinizle g(; 

termeli.siniz. Sizler benim kanaati 
göre bu yüksek şerefe hak kazand 
binicilersiniz. inci küçüklüğil 
rağmen nasıl çok dayanıklı \'e ki) rn 
li i!':e iz de öyle olmaJı.,.ımz. Sizlet 
şahıı-Jarınızda Türkiye ('umuri) eti 
ni7.tiliğinin parlaklığını, bü) üklüı?'~ 
nü görü}orum. Ha}at yolundı. 

ufak hir ı ıkhk }li~"ederseniz heni 
en bü) ük önderimizin gençlib r.its 
ini ol•U) unuz. O zaman damarl?.rıf 

daki a rl Türk ize laıım olan ku,·" 
,.f' 1 " 1 r('tj ''ll "? C:l ktrr 

~·.,.ıf're iyılik'er cm } erek \eda r' 
) orum. 

Çocuklarım, son sözüm şudur: 
Tiirl.i• e Cumurhetine \'Üksek b 

"ad·tkntla h:ığlı olarak hi'ginli~i 
arttırınız ,.e daima ulusa ~·ararlık 

hizmet <'''iniz 
En kötü hava ,.e rle'lizlerde ı 

rena s.·\l°tlar a!tırda da karşınıza çık 
cak üstün kunetleri yenmek için hl 
•1 ır olunuz. 

1::te a[i} hedefiniz budur e' ıtV 
rım .•• 

"' ,-, u ın,"' .,, anr arr ~ ıml• 

dır: 

30.t lhsan Sadık, 306 Fethı A, 
met :W7 Xu.c;rct Abdüh·ehhap. 409 A' 
nan 4103 Şahahettin 41:1 Naşit hak) 
121 Nurrttin Saffet, 42'l Muzafft 
427 Tur~ut Mustafa, 439 Kemal Mt' 
met 437 :Fil.ret • ·ahid, 44;; hilmi luti 
147 Seliihivettin Zivn 4:>t Naci F• 
ruk 4;;;; Orhan l?ifat 46~ Fikri 
Faruk. 4fı6. Tahir Hüsnü. 400 Ahın' 
Mustafa, 102 Tarık Ali • ıo.t Şt>rafel 
tin Şefik, 40 I\cmal Mu. Jahattin. 41 
Adnan Ha~an, 16 T\0 m".ll l\lu~lahatd 
410, Adnan Hasan 416 Hamza Kaşl 
420 ~abri lnct. 422 AotiiH adir ~alif 
421 Scm"('•fin Ahmet 426 Necati Of 
man, l'lO, lfover Fehmi S.12 Ce\'3d Sa 
ri, 43t Rac;im Mevllıd 440 ~azmi Sd 
leyman, 444 Hü<>amettin Arif, 4' 
l\fazJUm Halil. 148 Kemal Edip,. 41 
f'avid Ah;fi, 466 Raşit lz.zet. 468 Fik 
ret Şiikrü. 

Italyanın eski hükumet reisi söylüyor: 
(0,ıyam 1 inridej 

ranmda ltalyadan çıktım. Bir yıldan faz• 
la İsviçrede bulundum. 1925 yılı sonun
da ailemle birlikte yerleşmek üzere Fran 
saya geldim. Tahsillerini bitirmek mec
buriyetinde bulunan beş çocuğum var
dı. 

Şimdi boyuna yazıyorum. Daima 
çok yazarım. iktısat profesörü idim. 
Şi:nali ve cenubi Amerika gazetelerine 
bir çok makaleler yazdım. Hayatımı 

böyle kazanıyorum. Zengin miyim, fa • 
kir ır.iyim; günün birinde servetime k. • 
vu~acak mıyım. k:ıvuşmıya:ak mıyım 

bilmiyorum. Bunun için bütün faaliye -
timi bir sıra eserlere sarfediyorum. Ba
kınız Pariste yeni tabını çıkradığım ese
rim şuradadır: Finansların ilmi, demok., 
rasi, dünyanın kederi. Eserlerim yirmi Fransada bir mü'teci hayatı ya§d 
iki yahut yirmi üç defa yabancı dillere 
çevrilmiştir. İşte japoncası 1 

Şimdi ekonomik pllinın hayaline dair 
bir etüt hazırlıyorum. Dünya bir plan 
hastalığına tutulmuştur. Her tarafta 
planlar yapılıyor. Bu gerçekten bir sa·· 
gındır. Benim düşündüğüme göre bütün 
bu ekonomi ulanları birer hayalden ba§
ka bir ıey değildir. 

Size şimdilik hiç bir yazı veremem. 

yan Nitti. 
Daha bunların neşri sırası gelmemişti' 
Bir gün l :.itün hatıralarımı yazacağıtl 
O zaman s·ze hepsini anlatının. Şimdi 
lik unutulmuş bir halde yaşıyor, faşi.t 
min sonunu bekliyorum. 

Evet, faşizmin sonunu bekliyoruııt 
Bu sözlerimi gazetenize yazabilirif 
Yalnız bu kadar. Şimdilik benden baf 
ka bir söz beklemeyiniz.,, 
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1 işaretler 1 
• • • Uzaktan • • Yakından ... 

Değerli bir iş l • • • . .. • .... ~. ' ,.-;:-, .. ·• 

Edebcyiat tarihi ve milli kültür 
müesseseleri üzerindeki tetkikleri
le §alafatsız fakat hakiki biı mu
habbet kazanmış olduğunda §Üp· 
he olmayan Halit Bayrı belediye
ler klavuzu adlı bir kitap ne§retti. 
Bu kitap ilk bakışta bütün bele
diye kanunlarının, n!zamlarının 
üst üste yığılmış bir yekunundan 
ibaret sanılabilir. Halbuki. "bele
diyeler klavuzu,, idare ve teşkilat 
i§lerine, hesap meselelerine s~h
hat işlerine dair o~mak üzere üç 
kısma ayrılmıştır. Bu üç kısım da 
belediyelerimizin bünyesini mu -
hasebe faaliyetini, sıhhat bakımın 
dan vazifelerini kanunlar

1 
nizam· 

lar, halinde görüyoruz. Bu üç cep
hesile belediyelerimizin tarihi bi.in 
yes-ini de öğrenm'ş oluyoruz. 

Bir Fransız sirkinde, bir aslan, terbiyecisini, 
öldürüp parçaladı koparmak suretile 

1 

~ Ji. ~ 

Belediyelerimizin olsun. dev
let müesseselerimizin olsun i~liyen 
mekanizmaları gerçe(·ten bir ç-::k 
kanunların kundakları içinde bu
lunmaktadır. Bunun iç:n dev!et 
müe•ıeselerinin halkla, halkın dev Solda: T<afcs öııiiııde aijlıyan Bayan Juvino ile yeğeni gmıç Bayan Hulin. Madalyoıı içinde: Arslanın öldiirdiiğıi. 
let müesseseleri ile teması çok I;ay Ilıılin, sağda: Arslanı öldiiren ada m 

defa nizamnameler, ve kanunla· Fransada bir arslan, terbiyecisini vücudünü ortadan kaldırmak icap et
rın çokluğu yüzünden müşkü1lerle öldürmüş, sonra kendisini de öldür- mişti. Bunun için en yakın bir eczaha
kar• l k mek için on iki kurşun atılmıştır. Vaka nede hazırlanan strikininli ekmekler ~ı aşma tadır. Bu müşkülleri 

k şudur: verilmiş fakat hayvan bunları yeme-
sayma ' bu müşküllerin içinden Panayırlarda vahşi hayvanlara miştir, Bunun üzerine tabanca kullan-
çıkmak işi hem halk, hem mües· oyunlar yaptıran bir sirk direktörü mak mecburiyeti hasıl olmuştur. A
seseler İçin bir kazançtır. Hulin adında biri, Şura ismini verdiği teş etmezden önce arslan kementle 

Halit Bayrının kitabında hem güzel bir arslana talim yaptırıyordu. bağlanmış, ilk kurşun gözüne, on ikin 
miieneseler halkla temaslarında önce de bu arslan Hulin'i yaralamış
kolaylık, hem de halk müessesele- tı. Fakat cesur adam bundan yılma-

mış, gene talim işine devam etmişti. 
le kar~ılCJ§tığı zaman en kısa yol- o gün de, yanma bir tabanca bile al-
dan na-.l hareket edileceğini ko- madan kafese girmişti. Arslanı yere 
layca öğrenebilir. yatırmış kendisi de üzerine oturmuş-

Belediyelerimizin nizamları ka tu. Tam bu sırada birdenbire vahşi 
dar vazifeleri de miitenevvidir.. hayvan yerinden fırlıyarak terbiyeci
Ooğduğumuz günden toprağa gö- sine saldırmış ve boğazını koparmış-

tır. llk feryadı üzerine yetişenlerden 
r":1iilıi.nciye kadar gözlerimizi aç· Jan isminde cesur bir genç kafese a-
f •ğımız saatten itibaren onun türlü tılmış ve bir demir sandalyeyi hayva
fürlü hizmetleri ile karşı kartı· nın kafasında kırmak suretile patro
J.·ayız. nun vahşi hayvan tarafından yeııil-

fl emşeri sıfatile hep:mrzi sa _ mesine mani olmuştur. 

Havada kadınlar 
Tayyarecilik evvela bütün dünyayı 

sonra bütün dünyadaki gençlerin kal
bini fethettikten sonra şimdi sihrini 
daha fazla artırdı: Yakın zamanlara 
kadar kadınlar arasındaki tayyr.reci
ler parmakla gösterilen bugün kadın 
tayyareciler gittikçe çoğalmakta, er
kek arkaoaşlarile Havada ôa aşrk at
maktadırlar, 

Bunlardan biri İngiliz kadın 
fayyarecisi Amy Mollison'dur. Bu ka
dın tayyareci İngiltere - Kap reko
runu kırmak ·için dün saat 9 da Lon
dradan hareket etmiştir. 

ran l:ı..ı mevzuat Halit Bayrı tara- Hulin'in cesedi dışarıya alınmış 
lından tasnife tabi tutu!muş ve ' 'e kan lczz~tini almış olan arslanın 

bu mevzuatı daha iyi bir tasn "le -• ..,. zwz • " 

ltıbi tutma imkanını da hazırla . 
mıJttr. 

Belediyeler klavuzu Hemşe
riler İçin olduğu kada:, müesse
seler için de faydalıdır. 

Temenni edelim ki, kanunla . ' 

ci kurşun da açık olan ağzına ü;abet 
etmiş vahşi hayvan yere yıkılmıştır. 

Sirk memurları bundan istıfade 

etmek yolunu da bulmuşlardır. Hadi
se üzerine dışarda netice beldiyen bü
yük bir kalabalık birer ücret muka-
bilinde iGeriye alınmış, arslanın cese
di gösterilmiştir. 

Bernar Şav'ın aşk 
maceraları 

Londrada bir gazeteci Bernar Şav 
ile görüşmüş muhtelif sualleri arasın
da bu meşhur muharririn aşk mace
ralarını sormuştur. Şav'ın verdiğt ce
~ap şudur: 

'
1
- İki yaşında iken et yemiye baş 

lamıştım. Kırk yaşında artık perhiz 
etmek ve sebze yemek lüzumu hasıl 

oldu. Aşk maceralarıma otuz yaşında 
başladım, bunun için henüz perhiz 
zamam gelmedi. !şte bir işe genç baş
lamanın ehemmiyeti budur.,, 

1 Gezintiler, 

Türk kuşu 
ilkin Çin setlerinin üstünde, 

sonra Habeş dağlarında gördük 
ki,bugün sava§, bilekten çok ka
natla oluyor. Uçaklar, birinci sı
nıf silah kesildi. En korkunç do
nanmalar ondan yılıyor, en ka{ın 
s:perler ona dayanamıyor. 

Tarihin, "Ebabil,, i filleri ka
çırmıştı. Yirminci asrın · uçakları 

önünde artık kaçmak imkanı da 
kalmamı:Jtır. Bütün dünya, ondan 
konu§uyor. Kurmaylar, naz.ır!ar, 

vekiller, komiserler toplantıları, 
rn· ~ rrramforının en başına onu al· 
....,1 · lar. Mühendisler iş başında 

ti;l (p üstüne her gün biraz. clalıo. 
kıvroğını, biraz daha hızlısını ya
pıyorlar. 

Artık iki kere iki dört eder gi
bi anla§ıldı ~i, bir şarı, bir ülkC'yi 
tayyareye karşı yer Jiperlerile top 
rakta kuı-ulmu~ ailcihlc:rla koruma 
ğa çalışmak bo§tur. Hiç biı akın yer 

den açılan ateşlerle durdurulamı -
yor. Daha doğrusunu isterseniz, 
sınırları bu demir kanatlı kartal
larla kuşatmak da tam bir korun
ma sayılamaz. Nitekim Paris Lon
dra, Berlin havalarında yapıtan 

manevralar gösterdi ki, yüze karşı 
beş yüzle çıkış bile şarları kül ol
maktan kurtaramıyor. 

Bir manevrada müdafaa hattı· 
nı yararak giren on iki uçak yirmi 
dakikada, Parisi, Pompeiye çevir
eli. Atılan çuval bombaların yıkma. 
ğücü bunu ağlanacak bir açıklıkla 
gösterdi. Londra ve Berlind€ ele 
netice budur. 

Bir kere bu berbat İf anlcqılın 

ca başka bir yola girildi. iki tara
fın uçakları biribirlerinin memle
ketine saldıracak ve clöğü1 böylece 
dayanılmaz bir hale konacak M e· 
sela, bir Fransız-Alman sava{tr.da 
Prusya tayyareleri Parise, Frana·;z;.. 
larınkiler Berline uçacaklar.Biribin 

s. Gezgin 

~ız~mla İfliyen, fakat mevzuatı 
agınık bir halele bulunan müesse 

narak ve herkesten iyi anladı. Büyük zengin, büyük 
ihracat taciri Mehmet Halkatapar firmasının İzmir 
ve Hanıburg piyasalarında oynadığı ehemmiyetli ro. 
lü de bu sırada öğrendi, 

müddetçe bu İstismardan kurtulamıyacağını düıün• 
müştü. 

Beler İnin b k"t b' .. k l ~ u ı ap ır orne o sun. 

Sadri rrtem _.__ __________ _ 
Pik G 

- eçm;ş Ku1unla1 -

Hayalin koridorundan omuzlarında üzüm ıuyu 
testileri taşıyarak geçen yarı çrplak kadınlan görür 
gibi oluyordu; tam bu sırada gözü, yolun kenanndıt. 
ki b:ı..hçede kurulu çardakların Ü5tünde yatan ve yat
tığı yerden biı· koluna dayanarak başını kaldırıp trc. ı 
ne bakan, köylü kızlarına rast gelmişti. Çardağın (". 
nünde ihtiyar bir adam eşeğinin yularını tubnuı, ıa.. 

atte altmış kilor.1ctrc hızla koşup mesafelerin ıırtına 
athyan lokon!ot'fi hayret etmeden seyrediyordu. Da. 
ha ileride saatlerce yohı yayan yürüyen kadınlı er
kelt'i çold:'u çocuk1u bir köylü kafilesi ile karııla, -

ıru,tı. 

Deniliyordu ki. ihracat taciri Almanyadan sipa· 
riti iyi fiyatla almıştır, ıabtı garanti etmiştir, hatta 
bundan önce köylüden alıı fiyatını da iyi kötü l<öy. 
lüniin de razı olduğu bir tekilde tesbit etmiştir, şim
di aradan biraz zaman geçince alış fiyatını kımıağa 
kalkmıştır. Bunun neticesi ıudur: Köylü, mabnı bu 
fiyata verirse karşılığı ile ancak tüccardan avans 
olaı·ak aldığı malı yetiştinne ması·afını kapayacak, e. 
li boş, on parasız, bütün geçim ihtiyaçları yerine ge· 
tirilrn-eden köyüne dönecektir; malını tüccarın iste. 
diği fiyata vermezse tüccarlar aralanncla söz birliği 
ettikleri için mal köylünün elinde ve köylü tüccara 
borçlu kalacaktır! 

lzmir incir ve Üzüm müstahsilleri için kredi ve 
satrı kooperatifi yapmak Üzere bir kanun projesi ha· 
zırlandığıru htanbula geldikten sonra ıevinçle duy • 
du. Ömer Hayyam Klüpte tanı,tığı Mehmet Halk?. 
taparın Ankaraya gibnek üzere buraya geldiğini öğ· 
renince me§hur ihracat tacirinin bu projenin müza. 
keresi sıralarında hükumet merkezinde bulunmağı 
uygun görmüş olduğuna ve seyyah.ati bu ma.luatla 
yaptığına şüphe etmedi. 

:ştit 
ğrııf 
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ALMANyAYA ULT1MATO"t11 
.4.l»ıanya m l . . k 

t ese csını ·om'-'~mak üzere opl ~ 
. anaıı komisyon t ekrar 

bır toplantı 

M 
Yapmıştır. Gazetelere 

nazar~n d aDre.şal Foş, Mareşal Vil 
s~z11' kor t crbi Almanlara bildi-
n ece no adcı n ·· . . 

ıtoıderıç malı şart-
la1· hakkıııdaki biri . . . 

. . . ncı pro7ey1 ka-
bul ~mıştır. Salahit'J ız· ·zc1· 1. ~. . c ı makamla-rm bi ırc ıgıne n(irc z· 

. " mcc ıs Al-
manyamn hracatı ü'""e'"· 1 .. . . ~ 'ım en sene-
de yuzde yırmı bc.'i fui .,,l ın ·z 

I ·z· z· .. e nıı -yon ngı 1z ırası tediye t . 
ka . . c mcsrne 

rar varmıştır. lh1·ac ta .1 . d . . ..- rı ıın en 

1 

ıtıbaren 31 senf"dc it/ a caı·ı k .. ,.. . me 1!· 
-cre bır takım tahvilcit da k 
lacaktır. çı an-

Yeni Eser /er 

VARLIK - On beş gu··nde b ' k .r çı-
an bu san'at ve fikir mecmu~sının 

1 M~yrs tarihli 68 inci sayısı Yaşar 
N~bı, Samed Ağaoğlu, Süreyya Sa
~ızade, Cevdet Kudret, Abdulhak 
Şın~ı, İsmail Hami, Sait Fnik, Halil 
Sezaı, Cemi! Sena Vasfi Mahı·r ~b , , , ra-
h~m. Hoyi ve Nahit $ırrı'nm mnl:ale. 
~ıka!e ve §iirlerilc çıkmI§tır. Tavsiye 
ederız. , 

1 

lzm:İı' hinterlan<lının fevkalai'e r:.efis üzümünü 
in~irini ycliştinml"'r bunlardı. Hatu-laımşh ki Selçuk 
istasyononunda aldığı ke'ı.riba Hrısr renginde,iri,çekir. 
deksiz, tatlı üzümün k·losunu ikinci el ona beş kuru
şa satmıştı. htanbulda Yİnni beş k•Jruşa aatılan bu 
ü-zümü b•ı ad:lm köylüden üç kuruşa satın aldığını 

söylemişti. 

Çard:ıkh yat•p rrah~ulünü hek'eyen üzüm gibi 
knra ..-özlü <"Ü:>:-1 k<lylü kız·, eşeğin:n yularını tutup 
trenin ge~me~ini seyreden ihtiyar, kasab;ı1dan kasa • 
baya vayan )!İden höy!üler perişan kılıklarile, yap
yışlaı-ilc, kıl ı ldarrnm ve yaşayışlarmnı bu halde olm-
srna sebe!l olan kazanç vazi)•etlerile insana hüzün 

veriyorlardı. 

Doktor Çetiner, bu müşahededen ıonra, dima -
ğından esatirin şarap a!emleri içinde eğlenen Diyon=
zos çocuklarının darmadağın kafileler halinde dağı . 
)arak kaçtıklarını şimdi o lzmir yolculuğunu hatırlar
k~n sanki bi;· kere daha görüyor. Genç adam: "üzi". 
mün ve inc:rin en iyisini yetiştiren benim •köylüm. 
be:ıim kardcş·m, benim yan varlığım, bu emeği v~ 

bu mahsulü i'e orta halli değil, fakat zengin bir ha· 
yat yaşamnsı 15.zır.:ken, heyhat, ma~sulünden aldığı 

para jfo ltend-.ini ya rrc~ir.d:riyor, ya geçin~iremi· 
yor!., diye kendi kcr.d'sine uzun uzun içlenmiştİ. 1 
Sonra lzmire gelince orada işitt~ği müstahsil ve ih.ı' 
racat taciri. kavgasını bunun içindir ki. dimafı ya· 

Doktor Çetiner, Ömer Hayyam Klüpte meş • 
bur ihracat taciri Mehmet Halkataparla tanıştıktan 
sonra, Nazilliden izmire gelirken yollarda iki sıralı 
gördüğü incir ağaçlarının ve üzüm kütükleı-inin ver. 
diği ıztırabı tekrar bağrında taptaze bir yara halinde 
duydu. 

Doktor Çetiner, lzmirden fstanbula gelmek için 
vapura bineceği gün d:nlediği bir hikayeyi §imdi yi
ne ayni ıztırap içinde hatırlıyor. lzmirde halkla ilgi
li makamlar bir toplantı yapnutlardı; incirini, üzü. 
münü yok pahasına vermek zorunda bırakıJan halkın 
sefalet İçinde kah.cağını ihracat tacirlerine anlatmak 
istiyorlardı. Mehmet Halkata'Jar bu toplanbda: "Bu
rası Hilaliahıner değil; bu bir ahş veriş işidir. fiyat 
arz ve talebe bakar. Piyasada tınazlar dolusu incir, 
üzüm var. istediğimiz fiyata alınz!,, diye bağırmıştı. 

Bu yaman cümleyi kulaklarile işitip de Doktor 
Çetinere yana yakıla anlatan bir arkadaşı halkı aç 
ve sefil bırakmağı k:lı kıpırdamadan göze alan Meh. 
met Halkatapara atıp tutarken doktorun müsbet ve 
maddeci kafası ıadece müıtahsilin te§kilatlız kaldığı 

DOKTOR ÇETINER 

1 

lstanhula en çok bir hafta kalmak üzere geldiği 
halce işte bir aydır geri dönememitti. Anadolu has • 
reti, belirsiz bir ince pınardan damla damla ıızan ve 
gittikçe yayılan bir su gibi içini kaplıyordu. iptidai, 
yoksul, güçlüklerle dolu bir muhitten çıkıp güzeirk 
ve rahatlrk <!olu lstanbula gelen doktor Çetiner, bu· 
rada. yerli yab?ncı en zengin adamların oturdukları 

konforlu, modern, kibar otelde yaıamaktan memnun 
değildi. 

2 

Çetinerin babası ihtiyat zabiti idi. Çanakkalec1e, 
Galiçyada, Kafkaslarda, Suriyede ve Sina cephesinc:!e 
harp etmişti; göğsünde, kolunda, ayağında üç yara 
ile, fakat bunların hepsinden acı olarak bağrında k-. 
nayan mağlubiyet ve hezimet yarasile kahrolmu§ bir 
halde lstanbııla döndüğü zaman kansının ölmüş, ço
cuğunun da teyzesinin eline kal1111ş olduğunu gördü. 
Kendisi faydasız ve şuursuz bir harbin kasırgası için
de cepheden cepheye sürüldüğü sırah:rda lstar.b·ılc'a 
oğlu, Önce annesinin, sonra da teyzesinin himrr.dile 
liseyi okuyup bitirmltti, 

_(Arka1ı var) 
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Balkan konseyi toplandı Köy ve köylü 
önünde 
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il ParasJ1z Doktor 
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(1httyanı 1 incide) 
Tevfik Rü§tü'nün Ccnevreden önce 

Viyana ve Pariste kalması muhtemel
dir. 
HARictYE VEKh.JMlZlN MüH1M 

SÖZLERt 
Atina, 4 (A.A.) - Başbakan Me

taksas Tevfik Rü§t.U Aras'ın şerefine 
verdiği öğle yemeğinde Türk bariciyr 
vekilinin ziyaretinden dolayı memnu
niyetini bildirmiş ve ezcümle demiı;tir 
ki: • 

ilk resmi temasımız Türk • Yunan 
karde§lik dostlıcğımıtn mümtaz vasfı 
olan samimiyet içinde vuku bulmw~
tur. B" ayni samimiyetin dost ı•e miit-

. tefik Yııgoslavyanuı güzel hiikiımet 
merkezfn<\e yapılaca1;; mü:::alwrelerde 
hüküm silreccğine cmiııinı. R t Balka 1 
antantının dört ılzası ,.,. •nc!.d moVcnt 

.sağlam. ba~ların hcrhalc'e cl<J a ::iya
de takvıyesıııc hadim olacak 

f
. , tr. 

Tev ık Rüştü Aras da . b d .. 
1 

.. Ce>\n m a 
ezcum e şoyle demic:;t"r: 

. iki nı:mlckcti 1•c il:i 11 •7 • hirle<.:-
tırcıı barı Zarın na• İ?/c~. 1• 1 l l . > t. a a > 1 
kere d~1ıa hat 1·Zat ·ıa il • , ç vok 
tur. Bıra::: sonra mft•e•·ı • 1 

h 
.. ,. ,, : ·rrı 'I (lt'-

yanın w:umct mcr'·c~· 7 ~ 7 ,, ~ ,., c ryı r , ,. 

rabcroe çıkacalj mız rw•r 111 1 1 ı l rı 1 
§in~ aram -:da1:i 7 orrl' ·~l l'l ' '. , 

'Vecız UEr ifadesi t'"' "'c ı , 'l . ·-· B l '" " c .r ' .. "' 
a kan anfantuıa 1·c 1Jinncn,.~ ı•h 1Jıı1 

kanlar 1·arclc ı· ~. • J l/ ne, Ba7J·a. ''"r ''rıı•n. 
sına, aulh da . 
1 

• . vcuı· a olan ?"'C• bult11f'f-
erın•11 1>"r rcnı .. ·d· . 

ır. 

Tn,·f k R'· r· d k \Is u .A ras'm kral t:ı.rafm· 
dan abulü ftzaMi hir s~mim"yet için

e vuku bulmm~tur. 
Tevfik Rii tü Aras Cald:ıris Mak 

sBOimos ve SofuJiq'i <le ~i~arct ehni:::tir 'ı 
GAZLAR MESELESİ HAKKINDA 
Iiusust tren saat 16 da Belzrada 

hareket etmiştir. Trenin hare'{ctindPr 
evvel Türkiye Hariciye Vekili bir ga· 
~teclnfn Boğazların tekrar askerleş
tirilmem me!elesi hakkındaki sualine 
§U cevabı vermiştir: 

Bütün devletlerin cevaplan ıstis
tıasız Tilrk tezine m-ü$aittir. Takip o-

.. 
lımacak usule gelince, Milletler cemi- :ı 
yeti koıısC1Jiniıı dışında gi.Jril§ülecek 1:C (U(U &eıid n devam) !i 
mesele ihtimal yazın tctl.."ik olunacak- sel sulariyle doldurulmuş sarnıçlardan " 
fır. Türk hllkıimeti ve milleti, Yuna· alırlar; bataklıkları yoktur; yakın yıl - il 
nistanın Türk - Yunan antant kor- larda yetişecek ormanları olmak ihtima- ji 
diyalirıe olcluğu, gibi Balkan antaPıttna li de yoktur. Ne yazık ki dillerinden düş U 
da sada.1:atiııi gösteren Yunan hüku· miyen: (Yurt bulunmuş) dan ibaret bir i! 
mctiııüı beyanatından t'e parlamrnte>- şikayet sesidir; ve böyle yurt bulun . ii 
daki trnz1ıiirattan fevkalade müteha.s- muş olan yerlerin tarlaları da çok defa ii 
si.stir. kepir ve çoraktır. Karpuzu yetiştir • n 
BALKAN ANTANTI SACLAMDIR mez, kara kabağı küçük bırakır; çav • ii 

Belgrattaki Balkan antantı. kon- • darı iğneleştirir; söğüt ağacı kutsal bir ii 
seyinin ruznamesi hakkmdakı suale varlıktır ı ii 
de Aras şu cevabı vermiştir: Bu görümler yüzünden verece2im ii 

Bu ruzname dört 1ıiHdimct tarafın- •• sonuçlar, şu maddelerde dizilidir: ii 
dan tesl>it oo tasvip olunmtl§tur. Ve I" 
biliihare tebliğ cdilccel.:tir. Dört d<.ıJ- 1 - Köy evini bir yerden bir yere Iİ 
/et arasmdaki tesanüt öyle teessüs et- kaldırmak köylü için, bugün ve yarın, il 
mi§ un inl(şaf bulmuştur ki, hiç bir bir fedakarlık sayılamaz. Ancak (nasıl- !i 
'rloktada alaramamaktadır. sa yurt bulunmuı) olan, yani tabiat ve ij 

Trianon muahedesinin feshi mese· iklimin güler yüz göstermediği yerler • Ü 
!esindeki suale cevap veren Aras de- den, köy ve köylü bu münasebetle kur • H 
miştir ki: tarılmalıdır. Düşündüğümüz göçmen • H 

Balkan antantı bu meselede doğf'u· lik, yurttaıı olmadığından, tabiat ve h2• L 
<la ı ıtnqmııa a1nkndar değildir. Bıt- yat şartlarının daha elverişli olması is· li 
ıı mla Mi1letlcr cemiyeti ôza&ı sıfutiy· tenilir. Biz bütün köylerin değil, belli fs 
le a1cikam·z vardır. Mamafih me.sele sebeplere baflı köylerin verimli olmı - ft 
ortay~ att1aca.1; olursa Kilçiik antanta yan bölgelerden iyi bölgelere götürillUp q 
lcııccciihl:ar bir :::ilmiyetlc tetkik cdi- kurtarılmasını iıtiyoru. Genel olarak da G 
lccc7~t·r. her türlü medeni ve hayati ihtiyaçlara cc.- ~ 

BUHRAN AŞILACAKTffi ' vap verecek yerlerde yeni köy topluluk- • 
Tevfik Rüştü Aras müteakiben u- Jarı istiyoruz. 

r~umi vaziyetten bahsederek denıiştir 
ki: 

2 - Su, batta gelen bir ihtiyaçtır. 

KURUN okuyucularına yeni bir 
hizmette bulunuyor: P.uasız mua • 
yene-

K UR UN hekimleri İstanbul ve Üs
küdar ve Kadıköy taraflarında hafta
da birer gün KURUN okuyucularını 
parasız muayene etmeye hazırdırlar. 
Bundan istifade etmek için sadece 
KURUN okuyucusu olma'k ve neş· 

rettiğimiz kuponları kesip biriktir· 
mek kafidir. Yedi kupon bir defa mu· 
ayene için yetecektir. 

MUAYENE YERLERi 
İstanbul için muayene yeri Kurun 

idarehanesidir.Okuyucularımrz, Anka 
ra caddesinde Kurun idarehanesi ya
nında "VAKiT" kütüphanesine mü· 
racaatla biriktirdikleri kuponlardan 
yedisini gösterdikleri takdirde kene 
dilerine bir vesika verilecek ve bu ve
sikayı alanlar pazartesi ctınleri öğ

leden sonra saat 14 den yirmiye ka· 
dar kütüphanenin Usttlnde KURUN 
idarehanesinde doktorumuza kendi • 
lerini muayene ettirebileceklerdir. 

DICER YERLER 

• Üsküdar için muayene yeri Us . 
küdarda Ahmediyede cenaze yanın • 
daki 20 numaralı evdir. Muayene ~ü
nü ve saati cumartesi günleri öğle
den sonra 14 den yirmiye kadardır. 

• Kadıköyünde muayene yeri Mü
hürdarda 30 numaralı doktvr Leon'un 
evidir. Muayene günU çarıamba, sa· 
ati 14 - 20 arasıdır. 

Susuz, fakat ekip biçmeye elverişli bö'.· 
geler için arteziyenler düşünülebilir. Ye 
ni toplulukları ormanlara sokmak, ko -
nuşma farklarını hesaplamamak, feHl • 
ketleri bile bile kabullenmek olur. An-

• Beyoğlunda muayene yeri Par • 
makkapıda tramvay durağmda 133 

cak yeni toplulukların ana yollara ya • ı numaralı Hasanbey apartımanında 2 
kınlıkları sağlanmalı, kereste ve odun inci katta rôntgen miltehassnn ALt 
ihtiyaçları zıman altına alınmalıdır. • 

ponu ile müracaat edecek okurlarmıu 
KURUN doktorları tarafından para
sız muayene edileceklerdir. 

RöNTGEN iŞLERi 

Yedi kupon karşılığında KURUN 
sağlık servisinden alınacak bir kart· 
la müracaat edildiği takdirde ront· 
gen mütehassısı Bay Ali Mahir film 
almak hususunda da hastaya azami 
tenzilat yapacak ve her türJil kolay· 
lığı gösterecektir. 

RADYOLOJIK VE OPERATIK 
MUAYENELER 1 

Doktorlarımız tarafından muay· ı 
yen günlerde yapılan muayenelerde g 
bazı radyolojik ve o~ratik mua. :: 

yenelere ihtiyaç hasıl oldufu ıörül- ~:.: 
mU~ ve bu 1ibi hastalardan H 
Şiılideki Şifa Yurduna ve • .İl• 
ya KadıköyUnde Moda caddesinde •• 

:ı 
Röntken apartımanında Röntken mil. :ı .. 
tehassısı Bayan Saadet Klmilin mua :: 
yenehanesine müracaat edeceklere a- İ 
zamf tenzil&t ve teshilat gösterilmesi : 
kararlaştırılmıştır: ancak bunun ı. 

çin 5nce idarehanemize yedi kupon 
getirmek ve aaf lık servisimizden • 
bu müesseselere hitaben bir tezkere i 
almak ]izımdır. 

Doktorlanmız iıtiyenlerln tansf • 
yonuna da bakacakları gibi Belso • 
ğukluğundan, kulak hııstalıklanndan 
şikftyetleri olanların da temin edi • 
len mütehassıslar tarafından, sağlık 
ıervısımızın verecegı vesika muka
bilinde muayyen günlerde parasız 

muayeneleri de kararlaştırılmıştır. 

KUPONLAR 

Bır ııazitıct d.ddidir. Fakat <'csnre· 
timizi kaybc'mcr.ıcliyiz. Nikbinlik gös 
tcrmelivi.z. Hii.kUmetlerin ve mes'ul 
deıılct adamlarımn hikmeti vücttdil 
mii§1;ülatı tctkilc ve bunları halletmek 
tir. Bı giiııT:ü kriz:n a!}ılabileceği"l.i ü
mit 1•c temenni ediyoruz. 1Ierha1de 
nallcmı antantı meselelerin halline t•e 

'.'lulhun idameaina yardım için vasıta-
1.an tesbitte elinden geleni yapacak"tır. 

u MAH1Rin muayenehanesidir. Bu • 
3 - Herhangi göç ettirilecek bir kö • I! rada muayene günil pazar, saati 14-18 Kuponların neıri deva.'D edecek -

. 'll"b .c . 

Nihayet Tevfik Rüştü Aras, Bul
garistanm Neuilly muahedesini fes
hetmesi ihtimaline inanıp inanmadığı 
sualine menfi cevap vermiş ve ''Bul
garisbmmı verdiği teminata itimat 
etmeliyiz,, demi§tir. 

yün enkazıle ne mevcut aı e erı arın • !i arasıdır. tır. Kupon biriktirmek için tarih aı-
drracak ve ne de on1arın yarınlarını kar· ı·ı • Kasımpatada Postahane karıı • rasma riayet etmeye zaruret yoktur. 
şılıyacak evler yapmak imkansızdır. srnda Trakya apartımanında doktor Yedi kupon gösteren her okuyucu 
Varsın evler kerpiçten olsun, elverir ki Kirimi muayenehanesidir. Muayene bir kere muayene edilmek hakkını 1 
sağlık şartlarına uyıun. O halde plan H gilnU pazartesi, muayene saati 14-20 kazanmış demektir. 11 

ister. Köylü, kendi evini kendi yapacak g arasıdır. DİKKAT - Kuponlanmız her 
diye ke~di ~~~e bırakılırsa, alınacak İl Yukanda işaret edilen yerlere ya· gün birinci sayfamızda, gazetcmtıln .. 

1 alyanlar :Adisababa
ya girdiler mi ? 

sonuç yıne gonul yarası olur. !i zılı saatlerde KURUNun yedi ku • başlığı yanındadır. ı: 
Pl!nlı olacak kerpiç evin tabanları, :ı::m=:•:::aı:::=ı::::===ı:.:a iLi ::am::-...m::a:::::u:.-ı:r.:mnın:=r.ır.:m:r.".:::mmll 

varsın tahta dötemeaiıı olsun, ancak ta
banlar kumlu kireçle veya yol katrani· 
le sıvansın, evin hamamlığı bulunsun, 
abdeshanenin yeri ve tipi unutulmasın; 
damlar kiremitlenemezse toprak yerine 
yol katranlyle sıvansın veya çimento 
levhalarla örtUlıün .. Yeni muhiti ve il~
ri hayatı sevdirmek, özel ereklerden ol
duğuna göre, ilk adımda bunlan ne için 
geriye bırakmalıyız? 

FRANSA DA 
(Ustyanı 1 incide) Leon Blum'ü çağırarak kendisini ka • 

bineyi teşkile memur edecektir. B. 
Blum'iln, bu teklifi kabuİ edip etmiye • 
ceği mallim değildir. Fakat herhalde 
sosyalistlerin hükOmete iıtirakleri te -
min edilmi,tlr. Hatırlardadır ki umum! 
harp zamanı müstesna olmak üzere dai
ma hükumete iştirak etmekten imtina 
etmişlerdir. 

(O s tyam I tnrıde) 1 
rada da L..- b . 

~ uuaa enzer seferberlık yapa • 
c~g.ını '<'~ 0 zaman nutkunu irat edece -
ğını anlatmııtır. 

A~ISABABA ALINDI MI? 
Berlın 4 (K . Alma ' urun) - Adısababadan 

Ö
n haber alma bürosuna bildirildiği 

ne g re mar 1 B bu il eşa adoglio'nun kıtaları 
.i

1 
n Habeş hükOmet merkezine gir -

mıı erdir. 

ROMANIN HABERi YOK 

d ~tna, 4 (Kurun) - Mareşal Ba • 
0
: ıo 202 numaralı resmi tebliğinde 

or k~nun Adisababadan 10 kilometre l • 

za n~~bulunrnakta olduğunu bildiriyor. 
b ıger taraftan, Berline gelen bir ha-

t
.ereFgköre kıtaat Adisababaya girmiş • 
ır. • at b h 

h fil
. • u ususta İtalyan resmi 

mı a ı ınde h .. . • 
enuz hır malumat yoktur. 

oy. oy. :(. 

Roma, 4 (A A ) R • 
h f

.
1
. t 

1 
· · - oma asken ma • 

a ı ı, ta yan kıt 1 . a arının şımdiye ka • 
dar çoktan Adisabab . . 1 . aya gırmış olduk • 
larma kanı bulunrnakt d 1 A . a ır ar. ncak. 
Habet payıtahtınrn i•gaı· h b . . b' 

• • :ı: ı a erını me 
uslar meclısınde saat 16 d b" d . a ~~t ~c 
verecektır. 

iMPARATOR ClBUTIDEN AYRILDI 
Roma, 4 (Kurun) _ A d 

b"ld' i . w. •• smara an 
ı ır ldıgıne gore Habeo. · 

.. • :ı: ımparatoru 
bugun saat 16 da Cıbutiden b" 1 .1. ır ngı ız 

t?rpidosu ile Hayfaya hareket etmiş 
tır. 

ADtSABABA YANDI YIKILDI 
Paris, 4 (A.A.) - Cibutiden gelen 

haberlerde 2 - 3 mayıs gacesinde Adi
sababada fasılasız tüfek sesleri işitilmiş 
olduğu bildirilmektedir. Yeniden bir ta· 
kım yangınlar çıkmıştır. Gümrüklerle 
Habeş milli bankası yanmıştır. Şehrin 
merkezi kısmı tamamen harap olmuş _ 
~~ 1 

Yüzlerce yağmacı ellerine geçinniı 
oldukları eşyayı alarak ~ehirden ayn'· 
maktadtrlu. 

ESKi IMPJ~RATORUN OCLU iM. 
PARATOR OLACAK 

Cibutiden öğrendiğine göre, İtalyan 
tayyareleri bugün Adisababa üzerinde 
uçarak beyannameler atmıılardır. Bu 
beyannamelerde Fransız Somalisinde 
Tacura'<la bulunan Menelik'in torunu 
ve es~i imparator Yaasu'nun oğlunun 

imparator ilan edileceği bildirilmekte • 

dir. 

HABEŞIST ANA VASi TA YlN 
OLUNURSA ... 

Parla, 4 (A.A.) - Negüs'ün firarı· 
nr mevzuu bahseden &aztteler vaziyetin 
müstakbel inkişafı hakkında faraziye • 
ler yürütmektedirler. Umumiyet itiba • 
rile son hadiselerin İtalyan - Habeş 
harbinin son safhasını teşkil ettiği ka -

naati vardır. 

"Excelsior" gazetesi diplomatik ma
hafilin fiikrlerine tercilman olarak diyor 

ki: 

Cibutide Negüs'e misafir muamelea.i 
yapılacaktır. Çünkü, Negüa baklanndan 
hiç birinden feragat etmemit ve bu bak- I 
lan ancak Habet milleti ltalyanlarla bi'. 
itilaf yeni bir imparator intihap ettik •

1 

ten sonra kaybebnit olacaktır. Diğer 
taraf tan Milletler cemiyeti Habeıistanı 
ecnebi hükmü altında sayarak kendi 

mukadderatına kendisi~ ~ ola - , 
mıyacağını beyan eclebilır. Buıaenaleyh 
Cenevredeki eksperlerin Habqiatanı 
heniz aiJaaİ rüıte eripnemİf bir mem • 
Jeket ,.e dolayıaile Cenevrenin veaaye -
tine muhtaç teıakki etmeleri muhte -
meldir. Bu vesayetin kime ffl'ileeeği 
meselesi kalır. Esas itibariyle Negüs'ün 
Cenevreye davet olunarak Milletler Cc. 
nüyetinin diğer azası ile bu dikenli ~
seleyi haleltmeıine hiç bir t•Y dene • 

rıez, 

Oeuvre gazeetsi de şöyle yazıyor: 

4 - Köy mektepleri birer katlı ve 
kerpiçten kurulsun, tavanları da köy 
evleri gibi sıvansın. Şu kadar ki mek -
tep, muhit tartlarına uydurulsun! 

5 _ Bu önergeler, §Üphesiz bazı ilkel 
harcantılar istemektedir. Evet, muhiti 
ve ileri hayatı köylUye sevdirmek ve 
ondaki (yurt bulunnıut 1) şiklyetinde -
ki (ince yurt bağlılığını) kuvvetlendir
mek için yeni kurumlardır. Bunu da be• 
Jediyeler bankası gibi açılacak bir (köy
ler bankası) yapabilir. Ayni banka köy 
kooperatiflerinin de anası olur. 

6 _ Daha geçenlerde yetkeli bir dev 
let adamı verdiği bir diyevde şunları 
söylemişti: - Cumuriyet hükumeti, en· 
düstriyi büyük tiraatin yardımcısı ola • 

rak kurmaktadır. 1 
7 _ Bunlardan sonradır ki sonrasız 

rejim ve parti uyaklarımızın dileklerir• 
den biri ofan elektri~i köye götürmek 
ve köyleri istenilen geniş bütçelere sa -
hip kılmak gibi amaçlarımız kendiliğin
den gerçeklenmeğe başlar. Tarihin tür• 
lü akıtlan yUzünden durumlarım biri 
türlü deği,tiremiyen ve miatikleşen köy 
ve köylümüz, geçen uzun yüz yılların 
kendileri için bapramadığı genliği ve 
kalkınmayı. en kısa kollar içinde dinç 
cumurluğundan alac.aktır ki şimdiden! 
bunu düşunmek dahı başlı başına bir Ş'• 

ref zevkidir. j 
Turıutlu Cumuriyet okulu 1 

öirelmenlerinden: 

TEVFiK ÖZLER 

göre, y91be tanı hal 1906 muahede • 

sini imızalamıf olan lngilterc, Fransa 

şimdi lngiliz ai1aaetinde tam bir de

<ji~iklik beklenebilir. lngil~ere ltaly~n 
7.aferini ister istemez tealım edecektir.

1 Binaen
3
1eyh lngiliz siyasetinin cephe ve ltalya ara11nds bir k:>nfer<:r:~ akte • 

Fransız cumuriyeti tarihinde ilk defa o
larak sosyalistler 146 azalıkla meb'u • 
san meclisinin en kuvvetli fırkası ola • 
caklardır. Bu mikdara sosyalist birliği • 
nin 25 azası ile müstakil sosyafistlerin 
13 azasını da ilave etmek icap eder. Es
ki meb'usan meclisinde sosyalist fırka -
sının azası mikdan 96 dan ibaret idi. 

Şimdi ise 30 senedenberi meclisin en 
kuvvetli partisi olan radikal sosyalist -
lerin yerlerini İ§gal etmiş oluyorlar. 

Müstakil komünistler de dahil olmak 
üzere komünistler ehemmiyetli bir par. 
ti haline gelmişlerdir. Filvaki komünist• 
ler 81 nıeb'usluk kazanmışlardır. Hal -
buki eski mecliste ancak 20 komünist 
bulunuyordu. 

RADiKALLER HOKOMETI TAK· 
VIYE ETMIYECEKLER 

Faris, 4 (A.A.) Radikal sosyalist • 
terin yalnız mecliste yine iktidar mev • 
kiinin sağ veya sola meyletmesinde ne:.·· 
zım vazifesini ıörmesi muhtemeldir. 

108 radikal sosyalist meb'usların 

Yarın kabinenin mühim bir toplan • 
tı yapacağı unnolunmaktadır. 

DIŞ SiY ASET DEôlŞECEK Ml? 

Paris, 4 (A.A.) - Sol cenahın ka • 
zanmıı olduğu muzafferiyete rağmen 

Fransanın harici siyasetinde eaaıh bir 
degişiklik olmıyacağı tahmin edilmek • 
tcdir. Bununla beraber komünist pard
si, Mo~kova ile Paris arasında daha Si• 

kı bir mesat birliği yapılması için tesir 
icra etmekten hali kalrnıyacaktır. Eko • 
nomik ve mali sahada Mantiste gruplar 
- ki listedeki azalıklardan üçte birin • 
den fazlasına malik bulunuyorlar - y~ 

ni bir içtimai kanun vücuda getirilme • 
sini ileri sürebileceklerdir. 

çoğu komünistlerin nüfuzu altında ka· ---------------
lacak olan bir sol cenah hükumetine rey ESKiŞEHİR ASR~ ,...._,...,.._.':'n"::-r.::ıı:~ 
lerini vermekten imtina edeceklerini S1NEMADA 
söylemiıterdir. 

Komilnistler, sosyalistler tarafın -
teşkil edilmiş olsa bile hükOmete işti -
rak etmiyeceklerini şimdiden beyan e•
mişlerdir. Maamafih komünistler, ken • 
dilerinin noktai nazarlarına uygun bir 
harici siyaset takip ve "halkçılar cep • 
hesi,. nin programını kabul edecek o -
lan bir hükumete müzaheret edecek · 
terdir. 

L. BLUM KABiNEYi TEŞKiLi IU. 

BUL EDECEK MI? 1 

Paris, 4 (A.A.) - B. A. Sarraut. l 

HALK OPERETl 

(1 Mayıs 

Çarşamba akP,m 

HALl~E 
7 Mayıs 

Perşembe aktamı 

FLORYA 

Dr. Hafız Cemal 
Pazardan başka günlerde öiled• 

sonra saat (2 J/2 tan 6 ya) kadar iL 
tanbulda Dhan) olunda {1().t) numa • 

deliıt'nnesi imkansız deft1dtr. derek mezk\ar ınuahede1e :reni tefsir 
___ -s;;&ı;ıLa..-L&..a....ı_..-...Havc ... -..""'. ___ ~-L-_ı:-..,....,KJ!lu...IJllka:Dlliu._ mn müteleaı.~....__.v_,,eı~ı,,,u""elr=te:::::n"'--""ibare=_ttir_.:..:·~~-~-----' 

haziran tarihine kadar iktidar mevkı · 
inde kalacaktır. Mumaıleyh, eski meb'u· 
san meclisinin içtimai devresinin sonu 
olan 31 mayıs tarihinde istifa edecek • 
tir. Reisicumur M. Leb:-un, o zaman a
zasının adedi itibarile en kuvvetli par.1 

ti olan sosyalist P.artisinin lideri Bayi 

ralı husu!;i kabine"4fnde haatalanm 

kabul eder Salı, t'Umarteel günleri 
~hah .. ~l 1/2 . 12" o;aatlnf hakiki fı

kara) a nıahsust\!r. Hukealn hali• 
göre muamele olunur.MuayeneJaaneft 
ev telef on: 22398. Kıslık telefoaı.218" 



ABONE ŞARTLARI 

MemlekeUı::ı1'zde 

Yabancı yerlere 
Posta tıtrtığine l 
gtrmtyen yerlere~ 

Yıllık 6 aylık S aylık Aylık 

750 •20 235 110 
1350 725 400 HIO 

180 950 500 180 

TUrkfyenln her posta merkezinde KURUN'& abone yazılır. 

YAZI VE YONETlM YERi: 

tsta.nbul, Ankara Caddesi, l V A.IU'I yurdu) 

(İdare: 24370 
Telefon jYa.zı ışıert. 21413 

Telgraf adresi: KURUN lstanbul 

Posta kutu.su No. 46 

111 111111 ıııuı1 111 11 ıııııı1 11111 ııııırı1 1111 ı11111 111111 ııı111 111111 111111 111111 ıı11111 1111 ı ı ıı '"" "'""'" '" "'"''"',, uuıııı111 "''"'''""uıııııı111111ımı111N1rr111tıu11111Hlllttıfft""""""'" tıııuHrıttıtı11111ffNtl'11Hıtlıtnı1111 1111ını 111uır""'111ııtf11Hın1Hllllll11111Htmııı 111uıınıı11111lfll utıı 111ııuı1111ıı11•ırııı111111ı ıı 1ı ı111111ı ı 1 1 ıı1111111rıı111ııııtiı1ıı1111111ııııı1111111ııııı11 .. uıı ı ı ı ı 1111111 ıll 

~ususf ŞAQTLARIMIZI 
GiŞ E:LE: RiMiZ DE:N S0'2UNUZ 

OlANT~b ~ANk'ONitıv. 
~ARAlıCÖY PALAS-ALAL(MCf ı.IAN 

lstanbul Vaklflar. DirektörlllU lllnları 

1 - Bahçekapı, Hobyar, yeni postahane caddesinde 56/ 68 sayılı 
Clükkan ve üstünde odalar. 

2 - Bahçekapı, Hobyar Hamidiye sokağında 21 sayılı dükkan ve 
üatünde odalar. 

3 - Bahçekapı Şeyh Mehmet Geylani, Sehzehane 
2-4, 8, 8 sayıh dükkan ve üstünde odalar. 

sokağında 

4 - Bahçekapıda Dördüncü vakıf hanın alt katında 5 sayılı ma· 
faza. 

5-
mağaza. 

,, ,, ,, ,, ,, ,,8 - 1 sayılı 

6 - Bahçekapı Şeyh Meh'met Geyli.ni, Hidayet camii altında 1 
aayılı ardiye. 

7 - Balıkpazarı, Ahıçelebi, Nevfidan camii altında 25--69 sayılı 
dükkan. 

8- Odun kapısı 3-1 saydı damlalık mahalli 
olan aralık. 

9 -. Mahmutpaşa, Hacı küçük, cami altında 42-13 saydı dük
kan ve üstünde oda. 

10 - Çakmakçılarda büyük yeni hanın birinci k~tında 64-58, 
12, 13, 52, 57, 59 sayılı dükkan ve ba··:ıkahr ve odabaşılık. 

11 - Çakmakçılarda Büyük yeni handa 1 sayılı oda. 

Yukarda yazılı mahaller 937 senesi mayis nihayetine kadar k iraya 
verilmek üzere açık arttırmaya konmuştur. İstekliler 12/ Mayis/ 
936 salı günü saat on beşe kadar İstanbul Vakıflar Baş Müdürlü. 
iünde Akarat kalemine gelmeleri. (2355). 

Ankara Jandarma genel komu

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

~lmak üzere a~ağıda alınacak met re miktarının en çoğu yazılı dört 
örnekte aınbalajlık kanaviçe komisyonda 16 - 5 - 936 cunıartesi 
günü saat 11 de toptan ve ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle isteklisine 
ihale edilecektir. 

2 - Beher çeşidin tahmin be deli hizasına yazılmış tümünün iJli 
teminatı 1875 liradır. . 

3 - Şartname komisyondan . parasız alınabilir. Eksiltmeye gir· 
ınek istiyenlerin ilk teminat sandık makbuzu veya banka mektubu 
içinde bulunduracakları teklif mek tup!arım eksiltme vaktinden en 
geç bir saat evve] komisyona vermiş olmalarr. (2357) (935) 

1 - Örnek : 23,000 Metresi 18,5 kuruş. 
2 - ,, 50,000 ,, 15 " 
3 ,, 34.000 ,, 19.5 ,, 
4 - ,, 50,000 ,, 18 " 

Ankarada Jandarma Genel Komu

tanlığı Satına ima Komisyonundan: 
Bir takımına 625 kuruş kıymet biçilen 1000: llÔO takım örneği 

vasıflarında On kütüklü palaska takımı 6/ 5, 936 Çarşamba günü sa
at 15 de Komisyonca kapnh zarf usuliyle satın alınacaktır. Şartna
ınesi parasız Komisyondan alm:::.bHir. lstekJilerin 515 lira 63 kuruş te
minat makbuz veya Banka mektubu ve şartnamede yazılı belgeler 
içinde bulunacak teklif mektuplarını eksiltme vaktinden en geç bir 
saat evvel Komisyona vermiş olmaları. "840,, "208711• 

Usküdar varidat tahakkuk müdürlüğünden: 
Kazası Mahallesi Sokağı No. Cinsi Gayri safa İhbar. Sahibi· 

iradı name nin ıs· 

L. K. No. mi. 

Üsküdar Selman Ağa Arlas 8 Kagir dükkan 120 00 18 53 Naciye 

,, Gülf em H. Keres- 1 Ahşap ,, en 00 27/ 101 Hatice 

teciler. 
,, ,, ,, 1 / 1 ,, odada co 00 27 101 Hatice 

,, ,, ,, 3 ,, dükkan 36 00 27/ 101 Hatice 

,, Solaksinan Bağlı. 6 ,, hane 48 00 38/ 101 Saffet 
bahçe. 

Yukarıda yazılı emlaklere tahriri umumide takdir olunan gayri saf t iratlara ait ihbarnameler sa• 
liiplerinin bulunmaması yüzünden tehi" ğ edilememiş olduğundan tehlijat yerine kaim olmak üzere keyfi. 
yet ilan olunur. (2384). 

lstanbul Asliye Altıncı Hukuk mah- " 
kemesinden: 

• • ~ J -· • • • "q" ı • 1 -~ • ,!'. .... ... J • ~ • ~·ı ; 

Şirketi Hayriyeden: Davacı Hayriye tarafından kocaJı 
Hüseyin Sultanahmet Dizdariye Üçler 
mahallesi Çeşme sokak 10 No. da iken 
ikametgahı belli olmıyan kocası Hü
seyin aleyhine açılan boşanma dava
sında: Müddeaaleyhin ikametgahının 

meçhuliyeti hasebile dava arzuhalinin 
on gün zarfında cevap vermek üzere 
ve on beş gün müddetle ilanen tebli
ğine karar verilmiş ve arzuhalin bir 
nüshası da mahkeme divanhanesine 
talik kılınmış olduğundan 9361515 No. 
lu dosyasına ilan tarihinin ferdasın

dan itibaren on gün zarfında cevap 
verilmesi lüzumu tebliğ yerinde olmak 
üzere ilan olunur. 

(V. No. 15697) 

Üsküdar icra Memurluğundan: 
Tamamına ehlivukuf tarafından 

1360 lira kıymet takdir olunan Mal
tepe Mezarlık caddesinde 299/10 No. 
lu maa bahçe bir bap hanenin tama
mı satış peşindir, Müşterilerin kıy

meti muhamminin yüzde yedi buçuk 
pey akçalari vermeleri lazımdır. 

Rusumu tellaliye müşteriye aittir. 
MezkQ.r hahe 1000 Uta: mukabilinde 
ipotektir. Arttırma şartnamesi 2615/ 
1936 tarihine müsadif cuma günü di
vanhaneye talik edecektir. Birinci art
tırma 9/6/936 tarihine müsadif salı 
günü sat 14 den 16 ya kadar Üskü
dar !cra dairesinde yapılacaktır. Art
tırma bedeli kıymet muhammenin 
% yetmiş beşini bulduğu takdirde üs
tünde bırakılır. Aksi takdirde en son 

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 evlerin 
büyüklüğünü ve küçüklüğünü, adres ve Hatlarını gösterir mun
tazam bir broıür bastırılmıştır. Her iske]edeki Şirket memur· 
ları arzu edenlere bunlardan meccanen takdim edecek ve ta
lep edilen teshilatı da gösterecektir. "'---·-

T. H. K. P!YANGOSU'nun yılın tali şampiyonu 

Altın gişe olduğunu unutmayınız. 

ALTIN Gişedeo 
'~~--~~~ 

Bu defa bir bilet alarak taliinizi tecrübe .-dilıia 
ADRESE DİKKAT: 
Beyazıt Okçularbaşı No. 100 teleton: 2334.7 hiÇ'" 

bir yerde şubemiz yoktur. 

Muhsin Zade Vakfı MütevelliHğinden: 
Maha11esi 

Hubyar 
sokağx 

Türbe 
cinsi 

dükkan 

" Mimar Vedat cadde is " 

kıymeti muhammenesi bir senelik 
220 bir bap dükkan 
192 ,, .. arttırmanın taahhüdü baki kalmak 

üzere arttırma 15 gün daha temdit 
edilerek 24/6/936 tarihine müsadif işbu emlak bir sene müddetle kiray;ı verileceğinden talip olanlc.rın % 7 ,5 pey 

çarşamba günü ayni saatte icra edi- akçelerile 19-5-936 salı saat ikide İstanbul evkaf mücli.ıriyetinde· ihale ko • 
)erek en çok arttırma ihale edilecek- misyonuna müracaat olunması. 
tir. 2004 No. lu icra ve iflas kanunu- -----------------------------
nun 126 ıncı maddesi mucibince ipo- ( t b t • ı • •• d •• • •• "" •• d 
tek a1acak1ııar1a diğer alakadaranın S an Ul av vergı erı mu Urıugun en: 
ve irtifa hakkı sahiplerinin gayri . . . . k l B f 

k l .. · d k" h kl h · 1 tltizam müddetı 31 - 5 - 936tarıhınde hıtam bulaca o an a -men u uzerın c ı a arı ususıy e .. . . . . 39 
faiz ve masarife dair olan iddialarını ra goller.nın 31 - 5 - 936 tanhınde başlamak ve 21 - 4 - 9 
evrakı müsbitelerile birlikte nihayet tarihinde hitam bulmak üzere arttırmaya çıkarılan üç senelik saydi-
20 gün zarfında icra dairesine bildir- ye rüsumu için yapılan on günlük l~zatmacla 20 - 4 - 936 pazar
:rı:e!~ri ve a~i takdirde hakları tapu lesi gününde talip çıkmadığından i:ıin bir ay ;ıarf ında pazarlıkla bi- · 
sıcılıyle sabıt olmıyan alacaklılar sa- .. 1 . k .1 . t' 20 5 g'='G .. amba günü saat 
tış bedelinin paylaşmalarından hariç tıra mesme arar ven m ş ır. .. - -: ~ ~ar'S' .. ··ı k 
kalırlar. 15 de Bafra Malmüdürlüğünde mu teiekkıl Komısyonda suru ece 

Alakadaranm icra ve iflas K. unun peyler haddi layık görülJüğü tal< :lirde ihab Vekaletten istizan olu· 
mevaddı mahsusasma ·evfikan hare- nacaktır. 

ket etmeleri ve daha fazla mal~1mat Muhammen bedel 11200 tiradı r. 
almak istiyenlerin 93411034 No. 1u 
dosyaya müracaat etmeleri ilan olu-
nur. 

(V. No. 15698) 

Arttırmaya iştiralc için teminat 840 l'ra.dır. 
Muvakkat teminat n::kit veya naltit yerirr Bnnka mektubu, istik

razı dahili, Erg2mi ve 1::unlarm evsafındaki Davlet tahvilleri ve bo

nolardır. 
isteklilerin n:cz!~ur günde temi natlarile Bafra ~.falmüdürlüğüne 

mürac:ı.atları ilan olunur. (2352) 

Türl~ Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

ş:mdiye i<rdar bin'erce kişiyi zengin etm"şt;ı 

Yeni tertip p•anını görünüz 

1. ci keşide 11 Mayıs 936 dadır. 

Büyük !l<ramiye 25.000 Liradır 


