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Posta kutusu: 46 (lstanbul) 

Moskovaya yapılan çifte seyahat 

Türkiye ile Sovyetler 
Birliği arasında 

Hiç bir menfaat ihtilafı y·oktur 
Fazla olarak Avrupa sulhu noktasından 

tam bir fi.kir anlaşması vardır 
(l' nzısı 4 iincü sayıfada) 

B .. Şükrü 
Kaya 

Moskova seyaha
tine bugün çıkıyor 

t1os.k.ov.aya gi~.ec~~ olan Dahili
~: ~kı~~mız B. Şukru Kaya bugün 
ogle ustu saat on üçte rıhtımdan ha· 
r~ket edecek olan Romanya vapu . 
rıle §ehrimizden ayrılacaktır. 

Dahiliye Vekili B. Şükrü Kay; 
evv l" R · . e a omanyaya, oradan Çekos 

r. ~ ı-y~ya ve sor:ra Sovyetler Bir· 
f lıgın decektir. Kendisine saylav. 

~r<ia'!ı. ktor Şükrü Osman ve B. 
anını k refakat etmektedir. B. Şükrii Kaya 
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ç~;,~k"k~;ı; mk;;~~ı;;da 
Kabahat kimde? 
lspangol ve .. ıtalyan vapuı lar ının kaptanları 

dun şehrimize geldileı 
iki kaptan da bi!ibirini suçlu buluyor, 

muhakemeleri bugün o~acak 
Türk kara sularımızda vukua 

gelen büyük deniz kazası etrafında 
yapılmakta olan tahkikat bugünler
de bitmek üzeredir. Evvelki gün 
Çanakkale müddeiumumiliği ve li
man reisliği tarafından yapılmış olan 
tahkikat rnporn.lrı şehrimiz liman re. 
isliğine gönderilmişti. -

Dün de limanımıza gelen Konya 
vapurile, batan İtalyan Capo • Pino 
vapuru süvarisi Perfetti, lspanyol 
Magellanes vapuru suvarisi Jozef 
Boyon ve her iki vapur tayfaların
dan bir kısmı gelmişlerdir. 

Kazazede kaptan ve tayfaları ge· 
tiren Konya vapuru Sirkeci rıhtımı
na saat 11,5 de yanaşmış, rıhtım, 
o saatte, büyük deniz faciasına s:b.e
biyet veren iki kaptanı görmek ıçın 
gelen yüzlerce meraklı bir halk ka· 
labalalığı ile dolmuştu. Bu kalaba· 
Irk arasında her iki vapur acentesi j spcmyol Atagrıl/arıcs ı•apuru $İİt'nrisi 

( onu: Srı. J Sii. l) lo:ef Bayon 

- ,,. ,.. ~ .. -
Telgraf adrm: Kurun • tstanliul 
Telef. 21413 (Yaa)} 24370 (idare) 

Sayısı heryerde 
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PARA 

Japonya Sovyetlere 
Ancak kendini müdqf aa için 

iliinı harp edecek 
-

Sovget Generali Blüher tayyare ile Moskovadan 
Şark hududuna gitti 

Bugünkü sayımız 
İlavemizle birlikte 

24 
Sayı fa 

lstanbul 
borsası 

Franktan ne 
derece müte

essir oldu? 
Paris borsasının kapanmhasile 

hütiin yabancı deYletler nükud borsa· 
larmda heyecanlı akisler doğurmu§, 
Fransuı: frangı iizerine hi!,:hir muame· 
le yapılruanuF,tı. 

y.:, rnlki gün Paris hor~asmm ye
niclen açılını~ olması, horsalar<la hu
sule gelen endişe ve heyecanı hafif
letmiş, normal muameleler t~krar 
haşlamıştır. 

Dün de Londra borsalarında Fran· 
sız frangı iizerine muamele yapılma
ğa hoşlanmıştır. Anadolu Ajansı mun 
ta:ı:aınan fiyat temeniiçlerini şehri
miz nükud borsasma bildirmektedir. 

İstanbul borsasında diin frank ü
zerine gene muamele olmaım~sa da 
Londra fiyatlarına göre; bir Türk li· 
rasr, 20 frank 62 rubu ve bir santim 
olarak jiyat teshit edilmiştir. 

'(.Y a..."'tSı 2 inci sayıfamızda} 

KURUN'un 
sürprizi nedir ? 

Tefrika merahlısımısınşz? 18.kip ettiğiniz 
eserleri dikkatle okuyor musunuz ? Eğer 
dikkatle okuyorsanız KDRUN'un sürprizin-

den çok memnun kalacaksınız. 
Hem yakın tarihin Tükiyesindeki esrarengiz sahneleri, insa· 

na tamamile hayali imiş tesirini verdiği halde hakikatin ta ken· 
disi olan vakalan en garib, en kanlı a§klar ve ihtiraslarla dolu 
maceraları okumak, hem de çok güzel, kıymetli ve ite yarar 
bir hediye kazanmak istemez misiniz? Elbette istersiniz. 

Gene hem dünyanın her tarafında en unutulmaz heyecanlar 
yaratmış olan Şikago Gangsterlerinin harikulade sergüzettleri 
içinde dolaşmak, son yinni yıl içinde her tarafa korku salnut 
olan modern haydudlann aşklarına, hırslarına ve cinayetlerine 
haklın olan kanlı muammayı çözmek, bu haydudJann karşısın· 
da kellelerini koltuklan altına alarak mücadeleyi kabul etmit 
olan Amerikan polisinin ne büyük tehlikelere göğüs gererek 
salıştrğmı anlamak ve bu heyecan içinde iken birdenbire hiç 
ummadığınız bir zamanda kazanacağınız kıymetli bir hediye ile 
daha tatlı bir heyecana dü,mek istemez misiniz? 

'Elbette İstersiniz ... 
Ve işte bunun içindir ki karilerinin beğeneceği ve istiyece

ği herşeyi yapmaktan çekinmiyen KURUN, 30 haziran ve bir 
temmuzda dağıttığı ilavelerle bir sürpriz vaadetmişti. 

Bu sürpriz nedir? 
BlYI slYıır~ırn(E IQ>Dır ç©>k ~lYızen ve nşe 
yaıraıır eş\Şaı !Kaı~aırnmaılk: n uy;ı kc!ıırn o ırn o 

temnını erttmnş ©>Dmaımn~<§!OırD 

Ya hu sürprizden istifade 
edebilmek için ne yapmalı? 

Ünitürke, bazı Türk borcu fiyat
larına, Paris horsaBmın kapanmaı:;ı 
dolayısile frangın sukiltu elıemmiyet-
li if eni1ece:k clerec~de tesir etmi~tir. Gayet basit. Karilerimizden okuyacakları yeni tefrikalamnıza bir par-

EvYelki gün Ünitürk 17, 1 O da a- ça daha dikkatli olmalarını istiyoruz. 
çılnıı~, 16.35 den kapanmıştı. Dün Amerika emniyeti umumiyesinin en mahrem dosyalan tetkik ediler~k 
ayni talniller 16.27 den açılmış, 16,5 yftZllmıt olan zabıta romanımızda bir hafta İçerisinde yalnız bir gün, yal
kunı~ıan kapanmıştır ki, hu rakam· nız bir satırda vakadaki şahıslardan birinin adı vakanm diğer bir kahra· 
lar Ünitiirk fiyatlarının Fransız fran- manmm adı ile değittirilecektir. Tefrikamızı dikkatle takib eden okuyu · 
gmm kıymetinin rlüşürüfmetiinden cularımızın, bu kastan yaphğımız yanlıtlığı hemen farketmemesi müm
ne kadar ınfüeessir olduğunu pek ha- kün değildir. Bu yanbşlığı farkeden okuyucumuz, ogünkü gazetenin ta. 
riz hir şı-kil<le ~iistermekteclir. rihini tafıyacak olan kupona bu yanh§lığı kaydedecek ve adresini de ya. 

Parİ!\ horııaıunm tekrar açılmasilc zarak ilavemizdeki kuponla birlikte gazetemize gönderecektir. 
~elıri:niz horsaıunda ancak 500 e ya- "" k 
km frank satılmıştır, ki sair günkü Bu yanlışhgı buhın o oyucularımız 
fazla tıı11aı'n~lclere nazaran pek azdır. hepsi ne : 

~f aınafilı. hir alakadar zatın ı<Öy- s l . Ç l l ""kl l k 
lediğine giire. hu hengamda t~tanhul aat er, gramoı on ar, p a ar, e e -
~:~·;.~:~.;;'.Ü'c;;;~;;:~:"'d;,~!: trik fener/eri, muhtelif kitaplar, 
frangı bulunan bor5'ar.ılarm telaşları 

kı~lll('Jl zail oJmu~ vaziyettedir. türlü hediyeler vapur ve şimen-
Paris, 2 (Hnmsi) - Hu~ün bor- ' 

~arla fran~ dı'in~Ü '' a~i,ret~e kalını~- düferlerde bedava seyahat 
tır. Son f ıyat hır İngıhz lırasına 128 

frank olar~k tı>l'hit edilmi~tir. karneleri .• 
Yeni yapılacak Halkevı 

binası 

Dahiliye Vekilimiz dün Eminönü 
Halkevi binasını gezmiş ve yeni bi· 
na etrafında tetkikatta bulunmuş • 
tur. Yeni binanın bugünkü mevki
de bazı binalar daha istimlak edile
rek vapılmasma karar veri!mi§tir. 

anır ınarftaı ©Jevam ecilecelk ~Daıın 
sıYı ırıP>rrnz klYI lp)@lfll oaıro m o~u ını n o lkn ifil n 
Pazaırtesn glYılfilku ~a;?eceitemnznın 

nçn n©Je ~lYI Oaıcakson uz. 
,.,.. "*'"'uı••1t11t ......... '*"''"'lllMııtı11t11111t1ı11111fl1""""1ıu..-.llllRfflllnmıııun111f11111111111 

Asırhk tarikatlerin içyüzlerini 
tarih tefrikamıza Mezhep Kavgaları • 

yenı bugün 
anlatan 
başladık 



2 - KURON ! TEMMUZ 'im 
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1"ali Ademimiidahale komitesinin dünkü 

Ingiltere ile Italya ve Almanya 
toplantısınd·a 

arasında 

·Şiddetli münakaşala·r oldu 
Franko'nun muharip tanınması 

1 
~ndr!.~2u~i!1_~f.~ i.2.!y~ahill~ri~ k~~ ~!~!~~ 1 ~.:.~: .. gelecek 

~lmanya kontrolden çekildikten tamamen kendileri idare etmek için hafta toplanacnk olan komite heyeti 
ıonra İspanya sahillerinin lngi)iz ve İngiltere ile F ransanm lspanyadil uınuıııiye~irıe Hrilnıesine karar \er
F ransız filolarının nezaretine tevdi çarpışan iki tarafı da ayni şekilde miitir. 
~dilmesi hakkında Lord Plymouth muharib tanımaları lazımdır. Çünkü 
tarafından yapılan teklifi tetkik et- bitaraf hareket etmelerine başka 
mek üzere içtimaa davet edilen tali türlü imkan yoktur. 
atdemi müdahale komitesinin celsesi Bu yi.izden, ltalyan hükumeti, 
bu sabah saat 11, 1 5 te açılmıştır. ''>17. - lngiliz planını ancak bu 

Alman ve İtalyan sefirleri hiiku- iki devlet tarafından nasyonalistle · 
metlerinden kati talimat almadıkları rin de muharib tanındıkları takdirde 
bkdirde bugün yapılacak müzakere. kabul eder . ., 
lerin salıya tehiri düşünülmiiş, fa - ALMANYA T AR1HTEN M1SAL 
kat, Almanya sefaretinin müsteşarı GETİRİYOR 
~ oeman, sefir von Ribbentropa hü- B. Grandiden sonra söz alan Al-
kumetin son noktai nazarını bildir- man murahhası B. von Ribbentrop 
mek Üzere gitmiş olduğu Bcrlinden hiikumetinin ltalyan görüşüne işti-
t'Vaktinde dönmüştür. rak ettiğini söylemiş ve demiştir ki: 

İtalyan sefiri müsteşarı Guido 'Tarihe bakacak olursak görü. 
'Crolla da tayyare ile Romadan sa;:ıt rüz ki, bir memlekette!d dahili 
11 1 de buraya gelmiştir. Müsteşar, harblerin hepsinde, diğer devletler 
Mussolininin son talimatını almak her iki tarafı da muharib tanımışlar
üzere Romaya gitmişti. dır. Bunun için ispanyadaki dahili 

Guido Crolla, Londraya döner, harbde de, çarpışan iki tarafa muha
<lönmez ademi müdahale komitesi- rib hukukunu aynen tanımak la-
nin içtima etmekte olduğu hariciye zımdır. 
nezaretine gitmi§tir. 

MÜZAKERELERDEN EVVEll<l 
HAVA 

Londra siyasa mahafilinde top· 
lantıdan evvel çok bedbin bir hav.ı 
hgküm sürüyordu. Dün Avam ka
marasında Attlee tarafından soru • 
]an bir suale cevaben Eden ezcüm
le, deniz kontrolü meselesinde ~a
yam memnuniyet bir netice alınma
dığı takdirde yeni vaziyet hasıl ola· 
cağını ve bu vaziyet hakkında şim
CJiden birşey söyliyemiyeceğini bil • 
Clirmişti. 

KOMiTE TOPLANDI 
1 

Komite toplandrğı zaman şiddet
li münakaşalar cereyan edeceği ev
velden belli oluyordu. 

Evvela lspanya sahillerinin in • 
giliz ve Fransız filoları . tarafından 
kontrol edilmesi hakkındaki lngiliz 
:ve Fransız planı müzakereye kon • 

INGIT,TERE iTiRAZ EDİYOR 
B. Yon Ril>Lcntrop"tan ~onra İn

giliz murahhası Lord Bl} ıııouth kür 
süye gelmi! Ye Jıiikfınıetinin, Alınan 
Ye İtalyan ınurahlıa~larmın fikirleri
ne muarız olduğunu SÜ} liverck ~U) le 
<lemiı.tir: 

"}spanynda '.'"l'Pt~rm Tıcr ihi tnra
/ın mulıarib olara!. lwbulü lngiliz 
hiilaiml'ti i~·in imkansızdır .. , 

Bundan sonra B. B. Grandi \'e 
Yon Ribhentrop Jngiliz rııuralılıa~ının 
sözlerine tekrar itiraz ctmi~leı· ve hu 
arada ~iddctle münaka:ı.alur olrnu~hır. 

PORTEKİZ DE BİTARAF 
KADA.ıUAZ 

:ı'\Iiizakercler c,,na:.ırııla PorteL.iz 
muralılıa<11 da hükfunetinin İspanya 
harbi kar':ısın<la bitaraf kalanııyaca
ğmr, çünkü Avrupa me<leni}etini teh 
did eden komünizmin Akdenizde bir-

muştur. le§me~ine ıniisaa<le eclemİ) eceğini i~n-
Lord Plymouth bu teklifi izah ret etmi,.tir. 

iettikten sonra söz alan ltalyan mu
rahhası B. Grandi, nasyonalistlerin 
Fransa ile fngiltere tarafından mu
harib tanınmalarını teklif etmi§ ve 
Hemiştir ki: 

NETİCE ... 
l\1üzakr.reler ak.şama kadar de' am et
mi::. nihayet komite Fran .ız • İngiliz 
Ye Alman • hal} an plan] ar mm dele
geler taraf nulan lıükfunctlerine bildi-

V AZ/YETiN iCABI 
Ro?1a, 2 (A.A.) - İspanyol me· 

ıelesı hakkında tefsirlerde bulu· 
nan Lavoro Fascista gazete.si fÖy
le yazmaktadır: 

"lngiliz ve Fransız hükumetleri 
şimdiki vaziyetin neticesi olarak 
Frankonun muharip hakkını tanı
yacaklardır.,, 

La T ribuna diyor ki: 
"Londra, bir senelik bir teah · 

hurdan sonra Frankonun muha
rip hakkının tanınması lazım ol -
duğunu anlamağa başlamıftır.,, 

Gazetta Del Popolo şöyle diyor: 
"Bitaraflık i)an etmek için ev· 

vela iki hasmı ayni planın üstüne 
koymalıdır.,, 

ASKERi HAREKAT NE 
VAZiYETTE? 

Salamanca, 2 (A.A.) - Franco 
kıtaları perşembe günü ilk defa 
olarak Santander eyaletine gire -
rek Somorostronun cenubunda 
kain Pena Carnera dağile Mello 
tepesini İ§gal etmişlerdir. 

Bu tepe Biscaye ve Santanderin 
arasındadır. Ve her ikisine de ha
kimdir. 

Valmaseda mıntakasındaki yü
rüyüf kolu ileri hareketi devam 
etmektedir. 

Madrit, 2 (A.A.) - Aravaca 
mıntakasında milisler asilerin bir 
akınını s'..iratle durdurmuşlardır. 

Tagenin cenubunda milisler, 
ArgalJanes mevzilerine düşmanın 
yaptığı bir taarruzu geri püskürt
müşlerdir. 

Jamal'a mıntakasında cumuriyet 
l>ataryaları asi kıtalarının hare · 
ketlerini inkitaa uiZratmısl.- .. ·'··· 

Salamanca, 2 (A.A.) -- Biska· 
ye cephesinde Franco kuvvetleri, 
ileri hareketlerine devam ederek 
Biskaye ve Santander eyaletleri -
nin hududuna gelınişlerdir. 

Seville şehrinin hükumet tay· 
yareleri tarafından bombardıma
nt neticesinde üç bina harap ol· 
muş ve 4 kadın ölınüştür. 

Moskovaya yapılan çifte seyahat 

Türkiye ile Sovyetler 
Birliği arasında 

Dahiliye Vekili ve Halk Partis! 
Genel sekreteri Şiikrü Kaya bu
gün lstanbuldan hareket ediyor. 
Seyahatin hedefi Moskovadır. Di· 
ğer taraftan İranda bulunan Ha
riciye Vekili Tevfik Rüştü Aras 
da Tahrandan kalkacak, o da yi· 
ne Moskovaya varacaktır. Bu su· 
retle her iki devlet adamı büyük 

. kom~umuz ve dostumuz Sovyet 
Rusyanın merkezinde birleşmiş o· 
lacl'\ktır. 

Tevfik Rüştü Arasın her hangi 
bir memlekete yaptığı alelade se
yahat bile daima siyasi bir hadi· 
se teşkil eder. Halbuki bu defaki 
Moskova ziyareti doğrudan cloğ· 
ruya olmuyor. Haricive Vekili 
Bağdattan Tahrana, Tahrandan 
Moskovaya geçiyor, fazla olarak 
Tahrandaki ikameti esnasında 
Türkiye, lran. Irak, Afgan dev· 
letleri arasında bir şark pakti da 
imzalanmış bulunuyor. Onun için 
bu mühim siyasi tezahürattan son
ra Tevfik Rü,tü Arasın Moskova· 
ya gitmesi tabii olarak her taraf· 
ta alaka uyandıracakbr. 

Nihayet Şükrü Kayanın da ay· 
ni zamanda Tevfik Rüştü Arasla 
birleımiş ·olması bu alakanın şid· 
detini bir kat daha arttıracaktır. 
Avrupa diplomatlarının uçan bu· 
Iutlardan bile nem kaptığı böyle 
bir zamanda Ankaralı iki mühim 
siyasi tahsiyetin Moskovada bu· 
lumnası her tarafta: "Acaba ne 
oluyor? Bu seyahat ne için? Ko· 
nuşulan şeyler, verilen kararlar 
nedir?,, Tarzında bir takım sual· 
ler sorulmasını mucip olacaktır. 

Fakat derhal ilave edelim ki 
bu işte Türk - Sovyet dostluğunun 
en samimi bir şekilde teyidindenl 
başka merak edilecek hiç bir şey 
yoktur. 

Türk - Sovyet dostluğu ki her 
iki devletin kuruluj tarihlerine ka-

rışmıştır ve her iki memleketin 
hiç !aşmıyan ana siyasetleri ica· 
hıdır; hu itibarla hiç bir kimsenin 
de meçhulü değildir. 
Vakıa son zamanlarda bazı ec· 

nebi memleket gazetelerinde TürK 
- Sovyet dostluğunun zayıflamı~ 
olduğunu ima edenler olmuştur; 
bu arada Sovyetler Birliğinin An· 
icara elçiliğinde bir değişiklik vu· 
ku bulmuş olması bu türlü riva· 
yellerin çıkmasına fırsat vermiş
~r. İşte mevzuubahs seyahatler 
I1akikat ile asla münasebeti olmı· 
yan bu rivayetleri kökünden kal· 
dıracakhr. 

Türk • Rus dostluğunun en esas· 
Iı bir hususiyeti "kara gün dost
luğu,, olmasıdır. Kara gün dost· 
luğu ise dünya şartlarına, siya.si 
hadiselerin cereyanına göre her 
gün renkten renge giren dostluk· 
Jardan olmaması, her şeye rağ
men her vakit ayni tekli, ayni sa· 
mimiyeti muhafaza eden bir dost· 
luk bulunmasıdır. Ve hatta rnüı· 
kül zamanlarda kuvvetinin, ve 
kıymetinin artmasıdır. Onun icin 
son günlerde Türk - Rus dostlu
ğunun zaafa uğramış olduğunu 
sananlar varsa bu seyahat ile bir 
defa daha aldanmış olduklarını 
görecekler, anlıyacaklardır. 

Türkiye ile Sovyetler Birliği a· 
rasında hiç bir menfaat ihtilafı 
yoktur. Fazla olarak, Avrupa sul· 
hunun organize edilmesi nokta'" 
sından tam bir fikir anlaşması 
vardır. Nihayet Türk - Rus teşriki 
mesaisi bugünkü Avrupa sulhu 
için de başlı başına bir kıy.mettir. 
Şimdiye kadar birçok fiili mi· 
saller ile teeyyüt etmİf olan bu 
hakil<ati en yüksek bir sesle bütün 
cihana karşı haykırmak bizim i· 
çin bir vicdan zevki ve bir insan· 
lık vazifesidir. 

Ankara sporcuları 

Mıntaka Başkanının 
çekilmesini istiyorlar 

Oyundan haksız çıkaı ılan futbolcular 
yüzünden yeni istifalar bekleniyor 

Ankara, 2 (Telefonla) - Anka· 
ra kliipleri bugün yaptıkl.ırı hir top· 
lantıda mıntaka spor başkanlığının 
umumi vaziyeti üzerinde konuşnıu • 
lar ve rei~lc ajanların kiifi derecede 
çahfınadıklarr lımusunda görüş bir-
liklerini teııhit ctn~i:.tir. 

Araların<lnn secilen tali bir konlİ-
~ 

:Menemencioğlunun isimleri zikrolun 
maklıulır. 
OYCVD f~,' llAK,JZ ÇIKAIULAN 

FU1'BOLCULAU 

Japonya Sovyetlere 
Ancak kendini müdafaa için 

ilanı harp edecek 

' te uınuıni merkeze vaziyeti arzetmek 

Ankara, 2 (Telefonla) - Anka· 
radn Gençler Birliği - Güneş mnçm· 
<la lıak~m Nilıadın Haliıl \ 'C Kmlri 
ismindeki oyuncuları mnçtan çıknrına 
sı hurada epeyce dedikodulu lıir me
sele plmuştu. lilli Kiimc talimntna· 
mesi ınıu-ihiııce bu iki futbolcunun 
miiteakih hir maça i~tirak ettirilme· 
meleri lfızımgeliyordu. 

Tokyo, 2 (A.A.) - Ordu na· 
mına söz söylemeğe salahiyettar bir 
zat, Amur nehri hadiseleri hakkında 
beyanatta bulunarak demiştir ki: 

.. _ Kendimizi miidafaa etmek 
mecburiyetinde kalmazsak Sovyet -
ler Birliğine ilam harb etmiycceğiz. 
Vaziyet Sovyetlerin tarzı hareketine 
bağlıdır. Sovyetlt>r bize meydan o
kudukları içiu evvela, onların çekil
meleri lazımdır. Sonra da biz çeki
liriz.,, 

Hariciye nezareti namına söz 
söylemeğe salahiyettar birisi de de
miştir ki: 

"Moskovada Litvinof ile Şige -
:!titau arasındaki konuşmalar devam 
etmektedir . ., 

Bu zat, Japonya için başlıca 
noktanın 1 O haziran tarihinde ada
ların İ§galinden evvelki askeri ista· 

tiikonun yeniden tesis olunduğunu 
ilave etmiş ve bu tarihe kadar ada· 
ların ne Sovyetler, ne de Mançuko
lular tarafından askeri işgal altına 
alınmamış olduğunu ehemmiyetle 
kaydetmiştir. 
JAPON ELÇiSiNiN BEYANATI 

Moskova, 2 {A.A.) - Japonya 
sefiri Şiginistu, Havas ajansının mu
haribine aşağıdaki beyanatta bulun· 
muştur: 

"Hadiseyi halletmenin yegane 
çaresi Sovyetler Birliğinin Mançuko
ya aid olan Amur adalarına gönder· 
d.iği kıtaları ve vapurları geri çek -
mesidir.,. 

Japonların Sovyct filikalarını 
top ateşi altına aldıklarına dair Lit
vinof tarafından vukubulan beyanat 
hakkında da sefir ıunları ıöylemi§· 

tir: 
"Kanun haricinde ynpılan bir 

hücumu geri püskürtmek icab ettiği 
zaman tüfek mi, top mu, tayyare mi 
kullanıldığı mevzuu bahsolamaz.,, 
GEı\'ERAL BLÜIIDR UZAK ŞARKA 

11AREKE1' E1'1'İ 
Sof ya. ( H usu~i muhabirimizden) 

- Bulgar tt>lgraf ajan-mm bildirdi· 
ğine göre, Ru;, • J upon münasehatr 
nın çok gergin ,.e korkulu hir safha
ya girme i üzerine Uzak Şark ordula
rı umum kumandanı general llliiher 
:l\loııko\'adarı tayyare ile L'zak Şark 
ordularmm ba~mda bulunmak üzere, 
hareket etmiştir. 

General Bliilıer, birkaç vnkitten
beri Alo kovada huhınmaktaych. Ken 
di8İni Moskovada tarassud eden gizli 
memurlar lıiikiımet tarafından te,kif 
ettirilmişlerdir. 

için e ... babı mucibcli bir muhtıra ha· 
zırlamı~tır. Kliipler lıcrseyden c' vel, 
rıııntakn rei inin terkinini istenıi;tir. 
l\Tıntaka reisliğine Spor kHihii reisle
rinden bir zatın getirilme i istenmek
tedir. 

Bu arada Futbol Federasyonunu 
idare eden B. Nusulıi Baydar ile Fe· 
nerbalıçe umumi katibi ve Anadolu 
Ajansı umumi müdiirii B. Mustnf n 

Deniz bayramı 
MUnasebetlle gönderJren 

tazim telgraflarına 

Atatürk'iin 
teşekkürleri 

Ciimlwr Ba~l.-unlığı Genel Sehrc· 
terliğinden: 

Rei~icüııılıur Atatürk, kabotaj 
hakkının Türk bayrağına geçtiği gü· 
nün yıldönümündc, yurdun her tara
fından 'atnııda,.hır~n samimi <luygu 
Ye yüksek se:\ôins;lerini bildiren hir 
çok telgraflar alım~lardır. Rn11<lan 
ınütelıa ~ i., olan Atatiirk. memnuni
yet 'e le ekkiirlcrinin iblağma \na· 
dolu Ajansını memur etmişlerdir. 

Türk Spor Kurumu Tihadm bu 
kararım lınk ız bulduğu 'e yerinde 
görmedi~i için pazar ~nkü Gençler 
Birliği 'e Ankarngücü mac:mcla oyna· 
tılmalarma mü aacle edilmesini lıil· 
dirmi,.tir. 

F eaerasyon bir hafta önce ala· 
kalılara kararında ısrar ettiğini 
bildirmiştir. 

Bu yeni vaziyetin federasyonda 
bir iki istifaya sebep olacağı tah
min edilmektedir. 
ANKARAYA ECNEBi TAKl!rf 

GETiRT EMiYORLAR 
Ankara, 2 (Telefonla) - Ga· 

latasaray klübü Ankara gençler 
birliğine müracaat ederek, yıllar
danberi getirteceği ecnebi takı· 
ma Ankarada üç maç temin et'" 
mesini istemişti. 

Vilayet §ehir stadyomunu mil· 
1i küme maclarının finaline bile 
vermediği C'ihetle yabancı bir ta· 
kımı getirterek fena bir sahada 
oynatmak tstemiyen Gençler Bir
liği bu talebe red cevabı vermiı· 
tir. ' 



IS - KURU.N 3 l J:.a:YlllVLUL. J.':J.)I 

Tifodan .. _.._.. -I 

Aşı olmuş bir insan 
nelere dikkat etmeli? Galatasarayın 32 nci 

yddönUmU mUnasebeUıe 

-2- Slavya geliyor 
Evvelki günkü sayımızda tifo J 

hastalığının arazı etrafında okuyu- 1 
cularımıza malumat vermiştik. Bu
gün de aşı olan bir i~sanm ve etra
fındakilerin dikkat etmesi lazım va
ziyetlerden bahsedeceğiz: 

Bir de aşıya gidenlerin kendile
rini pek ala kontrol edebilecek ve 
icabında aşı yapanın dikkat nazarını 
celbedebilecek bazı mecburiyetleri 
vardır. Çok basit olan bu işleri aşı
ya giden her şahıs düşünür ve yapa
bilir. Binaenaleyh aşıya gitmeden 
önce hararet derecesini ölçmeli, ta
biiden yüksek görülürse doktor ve
ya aşı yapan küçük sağlık memurla· 
rınm dikkat nazarını celbetmelidir .. 
Aksi takdirde bazı fena haller tahad
düs edebilir. Bunlara meydan ver
memeli. Buna dikkat etmemek yü. 
zünden vukua gelmesi melhuz olan 
bazı gayritabii haller r!olayı~ile ka· 
bahati aşıya bulmamalıdır. Çünkü, 
böyle yüzlerce aşı yapıldığı zaman
)ard~ aş~ yapanların bunları düşün
mesıne ımkan yoktur. F erdlerin bu
na dikkat etmeleri icabeder 

Aşıya böyle değer vermekle be
raber hasta tecridini de unutmama
lıdır. Yani bir hastaya usulü daire
sinde tifo teşhisi konulduktan ve 
hatta şüphesi uyandıktan sonra has
ta hemen temiz ve öze] bi~ odaya 
ayrılması zaruridir. 

H:::.stanm yanma aşılı olan bir ki?1· 
se girse bile gene mahzurdan sa~ım 
değildir. Aşılı olmak dolayısıle 
kendisi zarar görmese bile el ve e~
bisesinin teması ve buna karşı antı· 
septik tertibatın ihmali dolayısile 
hastalığı sağlam ve temiz olanlara 
aşılamakla etrafına büyük fenalıklar 
yapmış olurlar. Binaenaley~ b?~le 
salgın zamanlarında kendisı ıçın 
icabeden tedbirleri almış bile o~s~ 
bir müddet için hasta ziyaretle~nı 
tehir etmek çok uygun olur. Çun· 
kü bu gibi hastalar hastalıklan müd
detince bulaşma mihrakı oldukları 
gibi iyi olduktan sonra bile uzun 
bir müddet bolaştırma yuvası~rrl~. 
Ta ki maddei gaitalarında basıl go· 
rünmez. ve portör olmadıklarına ka· 
naat hasıl olursa o zaman bu korku 
zail olur. · 

İşte bu ince ve hassas noktalan 
düşünerek hummalı bir h~stalıkla 
yatan bir hastaya gerek ka~ı ve .. ge• 
rek şüpheli teşhis konsa bıle bo~le 
hastaların yanına girmekte çok ıh· 
tiyatlı davranmayı salgının sö~me· 
sine karşı alınacak en kuvveth ted: 
birlerin arasına koymak çok güvenlı 
bir iş olur. 

KURUN Doktoru 

... 

Polis mektebinin 
Ellinci devre mezunları 

P l . · k b' · ellinci devre\ Bu törene mekteh idare Ye talim o ıs me le ının r . ••cJ" l .. v.. k~ 
1 d.. t on ,..edide Tak- he)·etilc r.ınnıyet mu ur ugu er anı mezun arı un saa J • • 

sim Cümlıuriyet abidesine merasimle iştirak ctm1ştır. 
çelenk koymuşlardır. 

Kime ait? 
Bir ilh mehtep üzerin

de ihtilaf çıktı 

Vali 
saat 

dün 
onda 

sabah 
gitti 

Tokatlıyan arkasında Sakızağacı 
mevkiinde kain ermeni ilk mekteb 
binası üzerinde ermeni mütevelli he· 
yetile kilise erkanı ve maarif idaresi 

Sıhhat. Şu" rası arasında bir ihtilaf çıkmı~, ikinci as· 
liye mahkemesine aksetmiştir. 

Ralıatsızlığmı tedavi ettirmek üzere 
mezuniyet alan İstanhu} valisi ve he· 
lediye reisi Muhittin Üstündağ dlin 
sabah saat 10 da Çeliyo vapurile ha
reket etmi~, vilayet ve belediye erka
nile, dostları tarafından uğurlanmı§
tır. 

7 İ/ O etrafında konuş- Mesele şudur: 

Galatasaray kliibünün 32 inci yıl· 
dönümü yakında kutlulanacaktlt'. 
Bu miina!'ehetle olimpiyatlarda dünya 
ikinciliğini kazanan İsveç güreş takr 
mmdan 4 gürc§çi şehrimize gelecek· 
tir. 

Bunlar a~ırda Çoban )lehıned, 
yan ağırda Biiyiik Mustafa, 79 kilo· 
da :Mersinli Ahmed ve 56 kiloda Ke· 
nan ile lıirer maç yapacaklardır. 

ts,·eç f edera,;yonunun İstanhula 
yollıyacağı pelılivanlar isimleri hü· 
ılin dünyaca meşhur güre~çilerdir. 

SLAVYA }JA GELiYOR 
Galatasaray taknnı hu arada mcr

ICezi .Avrupanın ·en kuvvetli taknnla· 
rından Çekoslovakyanm me~hur Slav 
yasını da davet etmiştir. 

Çek milli takımına birçok'. oyun• 
cular veren Slavya takımı İstanbullu· 
lar için yabancı değildir.~ 

J 923 senesinde şehrimize gelmiş 
, .c Galata. arayı 7-5, Altmorduyu 
7-0 ve I<'cncrhalıçeyi ele 10--1 yen· 
mişti. 

Galata--araylılar bayramların miiın 
kün olduğu kadar giizel geçmesi için 
ln.zımf;elen tertibatı almışlardır. Bay
rama cuıııartesi resmi geçitle haşlıya .. 
cak pazar giiııü maçtan sonra Bebek'· 
teki denizcilik lokalma gidilecek ve 
orada sabaha kadar sürecek bir gaı.
denparti ile nihayet verilecektir. 

Hasta bakanlar aile durumuna 
göre ya hasta bakıcıdır veya aile 
efradından herhangi birisidir. Has· 
t~ .ba~ıcılar usulü dairesinde yeti§ -
tirılmış olduklarından sıhhi sistem
de hastaya bakmağı pek ala bilirler. 
Eğer hastaya aile efradından birisi 
bakıyorsa o zaman iş değişir. Hasta
ya ba_:kmak vukufu az olduğundan 
bu işte çok hassas davranmaları 
icabeder. 

• Bundan üç dört yıl evvel ermeni 
mak üzere Pazar tesı mütevelli heyeti 6 imzalı bir mazba~ 

toplanıyor ta ile fırkaya müracaat ederek hu 

.Muhittin Üstündağ İtalyadan Fran 
saya geçecektir. Pariste toplanmakta 
olan Bo«az hekimleri kongresinden 

f') h ~ 
istifade ederek oradaki me~lıur oı;az 

Mülayim • Polku· 
mar maçı 

Hastanın yanına temiz ve beyaz 
gömleksiz girmemelidirler. Böyle 
hastaya bakan bu gibi kimseler iş 
esnasında giydikleri bu gömleklerle 
hastanın yanından çıkıp da topluluk
lar arasına girmemelidirler. Bunu 
ihmal ederlerse hastalığı hemen et· 
rafa aşılamış olurlar. Onun için 
hastanın yanından ayrılmaları ve 
topluluklara karışmaları icabettiği 
zamanlar bu gömlekleri, ayırdrklan 
hususi bir yere terketmelidirler. Ay. 
ni zamanda hastaya her temasların
da ellerini alkol ve buna benzer an
tiseptik mahlullerle yıkamayı unut
mamalıdlrlar. 

Hele hastanın yanma hariçten 
hicbir kimseyi sokmamağı usul itti. 
haz etmelidir. Böyle tifolu bir mih. 
rak içinde bulunanlar hariçten ilk ve 
yeni girenlere nazaran daha ziyade 
tifoya tutulmak istidadını haizdirler. 
Bu mihrak içinde bulunanlar zaten 
tifo mikrobunun hamilidirler. Bu 
basilin hücumlarına alışmış gibidir. 
ler. Fakat bununla tifoya tutulma
yacaklarına kani olmamalıdırlar. Ge
ne aşı ve temizlik gibi tedbirleri yap. 
makta kusur etmemelidirler. Ha • 
riçten girenlerin daha fazla istidad 
göstermeleri basilin ilk defa olarak 
şidd:!tli virositile karşılaşmalarından 
ileri gelir. 

Bazı kimseler iyilik yapacağım, 
ziyaret edeceğim diye böyle hasta
lar:n yanma girmekte tereddüd et
rrczlcr. Fakat bunda çok aldanmış 
olurlar. Farzı muhal hastalığa ken
dileri tutulmasalar bile etrafına saç· 
maoa vesile olurlar. Hele hasta da· 
rıla~ak gücenecek diye antiseptik 
mahlullerle el yıkamağı ve buna 
benzer temizlikleri ihmal ederlerse 
yapacakları fenalık iki misli olur. 
Bu sebeble birçok kimseleri aŞT

1

'mış 
ve etrafına büyük fenalıklar yapmış 
olurlar. Velev ki şüpheli bir va~a 
dahi olsa böyle sağlam ve temız 
kimselerin böyle yerlere girmeleri 
daima mahzurludur. Çünkü; bu 
da salgınların genişleme inde pek 
büyük bir amildir. 

Sıhh t-ı · mektebin kendisini idare edemiyecek 
Şehrimizde bulunan at .q erı 

vaziyette bulunduğunu, bunu maari-
Bakant Bay Refik Saydam bir hafta . 
kadar daha kalarak mezuniyeti İstan- f e devretmek istediklerini hildirmış

ler ve tesellüm etmek üzcıe bir lıeye-
bulda geçirecektir. tin göndenlmesini dilemi§lerdir. 

Önümüzdeki pazarteoi günü de 
Sıhhat işleri direktörlüğünde bir sıh- . Dunun üzerine iki maarif müf etti
hat şurası toplanarak tifo hastalığı- ~i binayı tesellüm etmek üzere mekte
nm kaldırılması ve korunma çareleri he gitmişler. fakat hazır bulunan mü
üzerinde aJmacak tedbirleri teshit e· tevelli heyetinden iki aza maarif nıü-
deceklerdir. • fettişlerine: 

SEYYAR ŞERBET SATMAK '•- Biz mazbatayı zorla imzala-
y ASAK dık, mekteb bize aid değildir ki tes-

Son p;ürJerde şehirde tüo salgmi- lim edelim; onu (?;idip siz papazlardan 
le yakından alakadar olan belediye istevin .. demişlerdir. 
bu hastalığın mümkün olduğu kadar Bundan sonra ba~ka bir maarif 
azalması için bazı tedbirJer almak l1eyeti gitmiş; binayı tesellüm ederek 
lüzumunu hissetmiş ve sokaklarda bir Tiirk ilkmektebi lıaline getirmiş
satılan seyyar su ve şerbetçilerin kal- tir. 
dırılmasına liizum görmü§tür. Bu <lefn, mütevelli heyetile pa· 

Yapılan taramalarda §erbetlerin pazlar lıeyeti arasmda binayı teslim 
gayriRılılıi sularla şerbet yapıldığı ne· etmek üzerincle ihtilaf çıkmış, mekte
ticesine varılmıştır. bin füznlen işgal dlilmiş olduğunu 
LiMAN iDARESi MEMURLARINA iddia ederek ikinci asliye ceza ınalı-

AŞI y AP/YOR kemesine müracaat etmişe1rdir. Bu 
Liman idaresi, şehrimizdeki tifo meraklı davaya yakında başlanacak· 

salgını dolayısile bütün memur, mü· tır. 
rettebat ve işçisine tifo aşısı yapmağa Kıdem zammı alamayan:, 
ba~lamıştır. Aşı, Liman idaresinde i- öğretmenler 
darenin hususi doktorları tarafından 1936 yılında kıdem zammı gö-
yapılmakta, olanlara bir aşı tezkeresi rüp de bütçe darlığı dolayısile bu 
verilmektedir. • zamlarını alamamış öğretmenler, 

Liman amelesine de ayrı bit şe- yeni 1938 bütçesi tasdikten gelir 
kilde aşı yapılmaktadır. Limanın gelmez birikmiş paralarını alacaklar-
9.000 ne yaklaşan işçisinin mühim dır. Bütçeye icabeden tahsisat kon 
bir kısmr aşı olmuştur. muştur. 1937 yılında zam gör~nler 

KADIKÖY HALKEVINDE AŞI için şimdilik bütçede fazla gelır ol· 
Kadıköy Halkevi fakir halka bir madığından bunların vaziyetleri ile

yardım olmak üzere bugünden itiba· ride düşünülecektir. 
ren öğleye kadar tifo aşısı tatbik ede· FA TlH KIZILAY KOLUNUN 
cektir. • GEÇiT ALAYI 

Taksi ücretleri indi Kızılay haftası münasebetile Fa
tih Kızılay kurumu bugün için saat 
16 da bir geçit alayı tertib etmiştir. 
Alaya iştirak eden 12 kamyon bay• 
raklarla donatılmış bir halde Fatih
ten kalkarak Taksime gidecek ve 
Atatürk abidesine çelenk konacak-

Taksi ücretlerinde yeniqen tenzi· 
Iat yapıldığı yazılmıştı. Daimi encü
menin vercli~i karara göre, küçük 
lakı<ilerde antre ücreti 20, büyükler
de 28 kuruş olacaktşr. 

Kiiçükler her 150 metrede 2 ku
nış hih\ikler ilç kuruş yazacaklardır. 

1'ak i saatlerinin bu suretle tadil 
etlilrne i için üç ay miilılet verilmfş· 
tir. Ancak halkın bu üç ay zarf mda 
para 'ermemeleri için mevcud taksi 
ücretlcrimle yüzde 15 tenzilat yapı
lacaktır. 

trr. 
SIHHAT MUA YENESi y APTIR

MA YAN İŞÇiLER 

hek4rılerine ele rahat~ızlığmı tedavi 
ettirecektir. 

Valinin seyal1ati bir buçuk ::ıy ka· 
dar sürecek; kemH:.;ine Emniyet işleri 
umum müdürü Şükrü nkalet edecek
tir. 

•~. Şiikrü ayni zamanda belediye 
reisi nkaletini yapaca~ı p:ihi nli ve
kili sıfatile Parti ve vilayet idare he
yetine de riyaset edecektir. 

B. Şiikrü dün İçi~leri Bakanmıızı 
Floryada ziyaret etmiş ve kendisinden 
bazı direktifler almıştır. 

Sıcaklardan sonra 
yağmur! 

Şehrimizde uzun müddettenberi 
devam etmekte olan sıcaklar son 
günlerde şiddetlenmiş, hele bir iki 
gündür, sokakh:ırda düşüp bayıl~nI~: 
görülecek derecede artmıştı. Ounku 
sıcakta yağmur sıkıntısı olduğu da 
hissolunuyordu. 

Akşam hava bulutlandı ve çakan 
şimşekler, uzaktan duyulan gök gÜ· 
rültüleri şiddetli bir yağmur gelece
ği korkusunu vetiyordu. 22 de 
baslayan yağmur fasılalarla ve şid
detli bir halde saat 4 te devam edi-
yordu, , -:= ~ 'it. 

Öğretmenler:n meslek 
bilgllerJn1 arttlrmak için 

Kurslar açıldı 
Öğretmenler tatil aylarında mes· 

leki bilgilerini çoğaltmak iizere tarih, 
coğrafya, yurd, okuma, tahrir, resim, 
iş, müzik kursları açılacaktrr. 

Bu kurslara girmek için 400 öğ
retmen müracaat etmiştir. Bütün mü
racaatlar kabul edilmiş \ ' e kursun 
programı hazırlanmıştır. Tarih, coğ
raf va kursuna 282, okuma 203, talı· 
rir "155, r~sim iş 249, miizik kursuna 
153 öğretmen devam edecektir. 

iki veya üç kursa birden yazılan 
öğretmenler de vardır. 

Geçen tatil devresi içinde açılan 
resim i~ kursuna devam eden öğret· 
menler bu kursa kabul edilmemişler
dir. Kursa hiç devam etmiyen ve şim 
di devam edecek öğretmenler tercih 
edilmiştir. 

bu Pazar 
Şelırimizde bulunan giireşçi Pol 

Kumar iJe .Mülayim pehlivan bu pa
zar Taksim stadında bir maç yapa· 
caklardır. 

Bundan en el yaptıkları iki maçın 
birinde hakem Pol Kumarı diı-kalif· 
ye etmiş diğerinde de Mülayim raki· 
hini ringda atııu~tı. 

Bu pazar yapılacak maç iki mü· 
sabakanm revan:r mahiyetindedir. 
l\Iiilayim hu maç için ( 500) clo lar 
koymu;:, huna mukabil maçı kazanır
sa .Amerikalının şampiyonluk keme· 
:rini isteıni~tir. 

Pol Kumarın meneceri Ziyeskobo 
teklifi kalnıl etmiştir. Maçlar bu pa· 
zar ısaat dörlte Taksim stadında yapı
lacaktır. 

YARINKi MAÇLAR 

T. . K. İstanbul Bölgesi Futbol 
Ajanlığından: 

4.7.1937 pazar günü Fener sta~ 

<lmda )apılacak ;\lilli Kiline maçları. 
1 - l•'enerhahçe • Beşiktaş: Sa• 

at 16, hakem İzmirli l\Iuı-taf a, yan lıa
keııılcri ~fuammer ve Samim Talu, 

2 - Güneş • Galatasaray: Saat 
17,45, hakem Kemal Halim, yan lıa
kcmlcri Feridun Kılıç ve Tank. 

Yerli Mallar sergisi 
Komite dün fevkalade 

bir içtima yaptı 
27 temmuzda Galatasaray lisesin .. 

de açılacak olan yerlimallar sergisi 
komitesi dün fevkalade bir içtima 
yapmış, sergi etraf rnda 2 saat süren 
esaslı meseleler üzerinde kararlar it
tihaz etıııi§tir. 

Bu arada sergide yapılacak in~aat 
etraf m<la konn§nlarak lıir proje de 
hazırlanmıştır. · 1 

Bu projeye gfüe; serginin mckteo 
dalıil~nde kalan kısmında 8 pavyon 
inşa edilecektir. Mektebin halıçcsine 
de yapılacak bütün müracaatlara ce"' 
vah vermek için mümkün mertebe 
fazla pa,·yon inşa edilmesi kararlaş" 
tırılmıştır. 

Bu kafile şehrin türlü semtlerin• 
deki abide ve miizeleri gezeceklerdir. 

aşrya itina edildiği kadar bu işe 
de ehemmiyet verilmesi zaruridir. 

Halkm lmndnn haberdar olması 
için otomohillerin içine k&ğıd yapış
tırılaeaktır. Tenzilat ılünden itibaren 
hıı~lamı~ bulunmaktadır. • 

Şehrin muhtelif semtlerinde he
nüz sıhhi muayenesi yapılmamış es· 
naf ve işçilere t~adüf edi~iştir. 
Bunlar için beledıy~ ayın 1 5 me ~a
dar mühlet vermiştır. Ayın 15 ın
den sonra muayenes.ini yapt~am.~ş 
olanlar belediye talımatnamesı hu· 
ltümlerince cezalandırılacaktır. 

l\Hizik kursuna gelince, müzikten 
ileri derecede olanlar ve olın:ryanlar 
sınıflara ayrılmıştrr. Tarih coğrafya 
kursundan 200 kişi ayrılarak bir ı;e· 
zi kafilesi vücuda getirmişlerdir. 

Kursların hangi giinlerde ''e ne
relerde olacağı bir broşürle ö~retmen 
lere iliin edilecektir~ 
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Çanakkale kazasında l._M_E_M_L_E_KETTE 

K b h t k• d ? Hapishaneden 

.,,. • • 1. ""'" .... ( l>lo - • • ,& • •••• ..,., . 

a a a ım e . çıkmak istemiyen 
Kadircan KAFLI 

Bu filonun kumandanları ara·f 
unda Umur Beyin en eski düşma·' 
nı olan Martin Zaharya Papa do
nanmasının idaresini almıştı. Pi· 
yetro Zeno Venedik donanmasına 
kumanda ediyordu. 

Tefrika: aa 
bire yerlere seriliyor, yahut teı· 
lim oluyorlardı. bir mahkum 

İzmir, (Hususi) - Müteaddid hır
sızlık suçlarından maznun olarak sulh 
ceza mahkemesine muhakeme e<lil • 
mek üzere getirilmiş olan sabıkalılar
dan Topal Ömer adında biri mahkr· 
me solonuna getirilmiş ve bazı lıa~!r· 
rinden deli olduğu zannt:dilerek ır.ii
§alıede için Memleket hastahane&in'! 
gön deri 1 mişt i. l\'1ü 0 ah ecl"' neticesi ı Hlı· 
deli olduAtt ve ceza ehliyetini hafa 
hulımmr.:.!ı~ı anlaşılch~mclan lıapi.,lıı.ı 
neden tahliye edilmcFıine karar ''eril · 
miştir. 

Hakim maznuna hapishaneden 
çıkarılnr·a~mı tehli~ t>dince drli maz
nun ayağa kalkıyor ,.e lıağırmağa 
ba~lıyor: 

Bunların Ağrıbozda toplandık· 
larını duyan Kantaküzen hemen 
Umur Beye haber yolladı. 

Haçlılar İzmire ansızın hücum 
ettiler: 

Önce Türklerin kar§tstnda 

Hanri Dasti ile diğer kumandan 
ve askerler bunu haber aldılar. 
İmdada ko§tular fakat onlar da 
kısa bir zamanda kuşatıldılar. 

Martin Zahariya ile Piyetro 
Zeno ve Metropolit başta olduğu 
halde kırk kadar şövalye ve asıl· 
zade ile binlerce asker harp mer 
danmda öldüler. Bir kısmı kaça• 
rak kaleye kapandılar. 

Bütün Avrupada büyük bir te
essür vardı. 

Papa yeni kumandanlar tayin et 
ti ve yeni gemi ve asker gönder
di. 

!Vnm 1111mu açıklarında batan vapurun son defa alnımı§ bir resmi - Ren lıapishaneden çıkmam. 
Beni oradan kiın!'e çıkaramaz. J\Tiiza
kere dc~il iı;terı-eniz maeıal yazın. nz 
gelir. Cıkrn;ı•l1, çıkmam ,·cs~<'lam. Re
ni orarfo.1 çıkarana ac;kolımn. 

mağlup oldular. Fakat donanma 
kuvvetli olduğu için deniz tara
fından da zorluyorlardı. Uzun se-
nelerdenberi İzmire dü.,mamn hü 
cum etmediiH ve edemiyeceği dü
şünülerek eskisi kadar müstah· 
kem rotulrnamıttı· Kalede zaten 
az olan askerin beklediği yardım 
gecikince aıaP.ı lzmiri b<>sal!tılar 
ve yukarı lzmire geçtiler. 

Onlar varıncaya kadar geçen 
zaman zarfında Umur Bey Saru· 
han oğlu Süleyman beyle birlikte 
R· mcliye bir sefer açtı. 

Bulgar kumandanı M~mitzil bi· 
raz kuvvetlendikten sonra Kanta· 
küzine kafa tutmaya başlamıf, 
ortalığı kasıp kavuruyordu. Ureur 
Bey onun üstüne yürüdü. Arala· 
rında gecen yaman bir harpte 
Türk ordusu tilki sürüsHn .. :J ara • 
sına giren atmacalar gibi ortalığı . 
darmadağın ettiler Kargaşalıkta 
Umur Beyin en ön safta dövüştü
ğii görülüyordu. Bir aralık Momit 
zille kant kar~ıya geldiler ve U· 
mur Beyin kılıcı havada bir sim· 
şek cakarak bir halka çizince fır
sat dü~künü sergerdenin başı göv 
desinden ayrıldı. 

(Üstyanı 1 inci snyıfada) \ 
memurlarından başka daha evvel ge 
len tayfalar ve bir kısım lspanyol ve 
İtalyan tebaası bulunuyordu. 

Dün bu meraklı hadiseyi takib 
eden bir muharririmiz, Sirkeci rıh
tımında hazır bulunmuş, ve her iki 
kaptanla görüşmeğe muvaffak ol • 
muştur. 

Muh?ırririmiz, yaptığı bu enteres. 
san mülakatları şöylece anlatıyor: 

1T AL YAN KAPTANININ 
ANLATTIKLARI 

Batan vapur süvarisi Parfetti 
45 - '.iO yaşlarında, ilk nazarda in
sana itimad telkin eden eski bir de· 
niz adamı hissini veriyor. Sahile a· 
yak bastığı zaman çok sakindi. Ken· 
disine, geçmiş olsun diyenlere teşek· 
kür ediyor: 

- Ne yapalım, kısmet böyle 
imiş, diyordu. 

Bir aralık fırsat bularak yanına 
yakla~tım. KURUN namına rica 
ettiğim mülakatı memnuniyetle ka
bul ederek hadi8eyi §Öyle anlattı: 

- nen şahsa.ı gazetecileri seve
rim. Fakat bu hadisede onlara aa. 
nldım. Bir kısım gazeteler, vapu • 
rumcla tahlisiye tertibatmm olmadı
ğmı yazmış, eşyanın kurtarılması 
imkan dahilinde bulunduğunu söy • 
lemi§. Halbuki vaziyet hiç de öyle 
değil. Vapurumda tahlisiye vesaiti 
çok mükemmel denecek derecede • 
dir. Fakat buna rağmen müsademe 
o kadar ani ve şiddetli oldu ki ben 
ancak mallarından evvel canlarım 
taahhüd ettiğim yolcuların hayatını 
güçlükle kurtarabilecek zaman bula
bildim. 

"Nara burnu Boğazın en dar 
kısn:ııdır. Oradan geçerken her kap 
tanın bütün dikkatini sarfetmesi ve 
mevcud beynelmilel ahkama riayet 
etmesi icabeder. Aksi halde kaza 
yüzde yüzdür, I§tc ben, bütün bu 
noktaları göz önünde tutarak hare· 
ket ediyor, daima sağı takib ediyor
dum. Birdenbire nasıl oldu bilmi· 
yorum. kar§ımda, bayrağım bile bir 
anda görmediğim büyük bir vapur 
belirdi. Hemen sürati azaltarak dü. 
düğe asıldım ve uzun uzun birkaç 
defa çaldnn. İspanyol vapuru bu 
mütemadi işaretime rağmen hiç yo
lunu değiştirmedi. Üzerime yolla
narak vapurumun birinci ambarına 
bodoslama b;ndirdi. Bizim vapur 
derhal aldığı büyük rahneden çök -
meğe batladı. Deli gibi olmuştum. 

Derhal bütün mürettebata ıukt emir
ler vererek evvela yolcuları, sonra 
da kendilerini kurtarmaları lazım 
geldigini hatırlattım. Gemiyi güç 
hal ile sahile yü;: metre mesafeye 
getirdim. Orada flikaları indi ret ek 
bütün yolcuları son dakikada kur • 
tardım. İspanyol vapuru, ise bana 
~arptıktan sonra durmadı biie . Hay· 
retler içinde kaldım. 

'Çanakkalede Türk adliyesi ve 
Türk zabıtasının gösterdiği büyük 
nezaket ve §ehir halkının gösterdiği 
büyük alakaya cidden minnettarım. 
Bunu bilhassa yazınız. Bizi şimdi 
getiren Konya vapuru kaptanına da 
ayrıca teşekkür etmeği bir vazife bi
lirim. Türk kaptanlarının yalnız ce
sur değil, hamiyetli, insaniyetli in
sanlar olduklarını bir dah:ı öğren • 
dim. 

- İspanyol kaptanı ile görüştü
nüz mü? 

- Hayır!. O, Çanakkalede va
purdaki kamarasına girdikten sonra 
bir daha çıkmadı. 

- Peki siz, bu işte kabahati kim
de buluyorsunuz? 

- Size hadiseyi olduğu gibi an· 
!attım. Bir kelime olsun yalan de
ğildir. Ben bütün elimden geleni 
yaptım. Bu hakkı vermek ve suç
luyu meydana çıkarmak büyük iti
mad beslediğim Türk adliyesinin işi
dir. Bu davada kazana.cağımıza bü
yük imanım vardır.,, 

lSPANYOL KAPTANI 
NE DiYOR? 

İspanyol Magallanes vapuru sü
varisi, nhtıma ayak bastığı zaman 
halinden çok şaşkın olduğu görülü
yordu. 

Etrafına bir anda kendisini istik. 
bale gelen İspanyol vapuru zabitleri 
ve tayfaları doldular. Foto arkada
şımın opjektifinden kurtulmak için 
arkalarını çevirdiler. Güçlükle yak. 
laştım: 

- Siz, dedim 1 bu hadisenin na· 
sd cereyan ettiğini anlatır mısmız. 

- Şa§km şaşkın arkadaşlarına 
baktı. Evvela reddetti. Israr edin
ce: 

- Ben, dedi, ömrümün yarısın
dan fazlasını denizde geçirmiş bir 
adamım. ltalyan vapuru yanlış ha· 
reket etti. Verdiğim işaretlere doğ
ru cevab vermedi. Vapurumuz bü
yük olduğu içindir ki, ona daha 
fazla zarar oldu. Yoksa, bizimki 
küçük olsaydı, bizim batmamız la-

M nhkeme<'e yazılan müı,.kk,, .. e ü· 
zerine maznun Topa] Ömer 
lıapi;;lıa,.,eden zorla. çıkartlmıc;tJr. 

Adapazarma telefon 
Adapazarı. (Hususi) - Sakarya 

köprUFıiiniin açılma merasiminde ~eh
rimizi te~rif eden Nafia Y ekili Ali 
Çetinkayanm emirleri üzerine §ehri
miT.de telefon kunılacaktır. Telefon 
tesiııatının c-rlüle kadar ikmali ümid 
edilmektedi;. 

B!r defilrmen yandı 
Bursa, (Hususi) - Cumalıkızık 

değirmeninden yangın çıknu~ Ye de
~irmcn kaıniJeıı yanını~tır. 

Değirmende bulunan Y enişehirin 
Fethiye köyünden Mustafa ve 5 ya
şındaki oğln Şükrii ateşler arasında 
kalarak yanmışlardır. 

12e çc cuk mezun oldu 
Çanakkale, (Hususi} Merkez 

Cfunlmriyet Ye İstikHil okullarından 
hu yd 128 çocuk diploma almı§ ve 
cliploına1ar güzel ,.e derin hir halıra 
bırakacak hir törenle <lağıtılmı~tır. 
T<ircııdc İlbay, nıiistahkem mevki 
komutanı, kiiltiir direktörü, öğret

menler ve çocukların velileri vardı. 

Ziraat Vekaleti geni 
teşkilat kanunu 
Çah,ma programı 

hazırlanıyor 

Ankara, 1 (Telefonla) - Zi
raat vekaleti yeni teşkilat kanu· 
nur..un tatbiki idn hazıtlıklanna 
devam etmektedir. 

Kanunun 3 ny zarfında tatbik 
mevkiine konu!r. \Si icap ettiğine 
göre Vekalet teşkilatmd ... yapıla· 
cak tayin, terfi ve naki~!crin a· 
ğustos içinde bitirilmesi beklen· 
mektedir. 

Ziraat vekili 8. Şakir Kesebir, 
bütün teşkilatınc!"-n ;:m:!::-t: ka· 
dar yap!ıkları, yapJ.cakh:ı ve yap 
mayı düşündüklai i~ler 1-:'.kkın· 
da malfunat istemiştir. 

B. Vekil, bun :ı':lz:::ıtn ıöre ve· 
kaletin çalışma progra.mı::1 ha
zırlıv~cak ve siyas1 müsteşarlarla 
vazife taksimi yapacaktır. 

71m gelirdi. Hadiseden müteessirim. 
Fakat meydr.na çıktığı zaman suçun 
bwvetli obnda olnınclıf:rını görece· 
gız.,, 

MU--!AKEME BUGÜN 

Diin çe!uimb:e gelen her iki kap· 
tan ve tayfalar doGruC:l mensub ol
duklurı acentc.ların::. gitmişler, k?7a 
e•rnfmdn .::.::..:4lta!arına izahat ve~r~ · · 

lerdir. 

Çok geçmeden Umur Bey kuv· 
vetlendi. 

Haçlıların kumandanı ve Ağrı
boz metropolidi Hanri Dasti inat
çı bir adar.ldı. İz.mire tücc~rlar 
getirdi, ticarethaneler actırdı ve 
kaleyi kuvvetlendirdi. Fakat U· 
mur Beyin sıkı cenberi ve bilhas
sa Sıvas emiri Eretnanın gönder· 
diği ve çok büyük taŞlar atan mn.n 
cinikleri karşısında bir şey yapa
mıyordu. 

Umur Bey hem haçlıları kale· 
den dı,arı uğratmıyor, hem de 
denize filolar çıkararak korsanlık 
yaptırıyordu. 

Hatta ertesi gene K sendre ci
varında gemileri batan Tiirk akın 
cılan Rum~iye geçerek Kantakü· 
zenin yardımile Anadoluya dön
düler. 

lzmir muhasaraaı gittikçf! uzır 
yor ve Umur Beyi Rumeliye geç
mekten ahko~yordu. Bununla 
beraber onda artık açıktan açığa 
kendini hissettiren bir kırRJnlık 
vardı. Yıllardanberi hiç olmazsa 
kalbinde sakladığı aşkı öksüz bu
luyordu. Pek seyrek de olıa yüz 
yüze ve göz göze gelmekten bir 
ha?. duyduğu, hayatının biricik 
saadetini yaşadığı gü:z:el kadın ar 
tık onu sevmiyordu. Çünkü sev • 
seydi Umur Beyi kendi kızile ev· 
lendirmeye kalkxşınazdı. 

Bu krrr,ınlık Uınur Beyin ka
rakterine de tesir ediyor ve eski· 
ıi gibi atılgan olmasına, zafer hır 
sı duymasına engel oluvordu. 

1344 genesi kışında Türkler a· 
fağı lzmiri ıon derece 11kı~tırdı
lar. O kadar ki o sırada Ağrıboza 
çekilmis o!an Metropolit ve Papa 
vekili Hanri Dastiden imdat iste· 
diler. 

Hanri Dasti hemen bir takım 
kuvvetlerle döndü. 

1345 senesi kanunusani~inin on 
yedinci günü müthiş bir çıkıt yap 
tılar. 
Umı~r Bey bunu h!lber almıt ve: 

- Harp eder gibi görünerek 
geri çekiliniz! 

Emrini vermişti. 
Metropolit zaferle sarhoştu. Ar· 

tık Türklerin mancınıklarmı, ku1e 
lerini de yakır.ı~tı. Bir daha ka
leyi zcrlamale.rma imkan kalını· 
yacaktı. 

Bunu düşünerek ıevinmİf, şe · 
hir dışarsmdaki bir killsede ayin 
yapm3ğa b:rıtlamıştı. Bir kısım 
ıı.skerler de Tiirkleri kovahvorlar 
dr. Kaleden cok uznklastılar ve 
!'"!.P,l'\ sol:.ıı da~ılarl'lk yağmaya., 
Türkforin P5ıl büyük huvvetlerile 
harbetmek için arnmıya başladı • 
br. 

Halbuki Urnur Bev orduıunun 
en biiyiik kısmını a.,~~ı lzmirb 
yukarı hmir rmısındl".ki ovada ça
Mar ve h:ırabeler ardır-::t. gizler.1iş 
ti. 

Di.işma.nın dai!ıldıijını ~örür gör 

Kantaküzinle beraber Se1r.nik 
üzerine giderken yeni bir haber 
duyuldu: 

- Apokok Bizansta Kantakil • 
zenin taraftarları olup hapıedi • 
lenler tarafından yapılan bir iı .. 
yan neticesinde öldürüldü. 

İmparatoriçe Anna ile Kanta· 
küzenin araları;\! bozan biricik a· 
damın Apokok olduğuna emin 
bulunuyorlardı. O ortadan kalkıa 
ca i,Ieri düzeltmek kolaylaşacak
tı bu maksatla hemen gerı döndü· 
ler ve Bizanaa doğru yürüdüler. 

Fakat yolda Saruhan oğlu Sü· 
leyman Bey, birdenbire hastalan· 
dı ve bütün tedavilere rağmen öl· 
dü. Umur Bey, babasının kendi .. 
sine mukaddes bir emaneti ola • 
rak telakki ettigi bu delikanlının 
ölümünden çok müteessir oldu. 
Hiç olmaz1'a ölüsünü bizza~ teı· 
lim etmek icin Manisaya ugraya· 
rak lzmire döndü. 

Bununla beraber Kantakü~e.nin 
yanında bir kısım kuv':etlerın~ bı 
raktı ve bu kuvvetler Bır.ını cıva· 
rmı istila ettiler· 

Lakin hmiri yeniden ~açlılar 
sıkıstırmc3. bu Türk kuvvetı mem· 
lek~te döndü. ) · 

( Arka,,ı var 

Bulzaı istanda 

Yahudilere karşı 
bambalar atılıyor 

Sofya, ::.-; (Hususi muhabirimiz· 
den) - Yahudilere karşı .. ~~n ~
manlarda gizli bir teşekkulun suı• 
kastlar hazırlamakta okluğu görül • 
mektedir. Geçen hafta Varnad:ı 
zengin yahudilerden Pilosof ile bir 
yahudi bankasına iki bom~a atılml§: 
tı. Dün gece gene zengın Yahud~ 
tüccarlardan Proskurin'in ııwine bir 
bomba atılmıştır. Müthiş bir pürül· 
tü ile p.atlayan bomba bütün şehiri 
telaşa vermiştir. bomba müthiş tah· 
rihat yapmıştır. Yahudiler arasın• 
daki korku ve heyecan günden gÜ·, 
ne fazlala§:naktadır. 

~Uthhp b!r firen 
ç::rırışması 

Bugün her i:d \'c.ı:ur süvc.rı 1 "rİ 
ve acente miimess;fü~ri ikinci a"

1 i· e 
ticaret m"'.hkemesine celbedilerek bıt 
çok ent"' ·cs:::an muk : ... emeye başla-
naca!;t•r. 1 

Kup~aııların ifadeleri biribirlerini 1 

tekzıb edn mahiyettedir. H<ıngi tcı· 
r:ıf m ha!dı olduğu muh"-keme neti· 
'C8inde anlaşılacaktır. 

nez c ...... d--n f:ı-l~dı: ,._ Onl!'lrı az 
z::ı:"'a., cb. hrı~attılar ve tesH 'Ti nl· 
rna:hlc\a:-ınrhm müth·~ surette kı· 
h,. r21.l~amıvn basladılar. Bi?kaç: 
dak~~~~ rvv~l zafer sevincile sar • j 

Sofya, :.~ (Hususi Muhabirimiz• 
den) - Rusçukta eski Zagre eks· 
presi ile bir yük tr.eni çarpışmıştır. 
Çok 'iddetli olan çarpışmada bütün 
vagonlar yıkılmış, bazıları parça 
parça olmuştur. Tren memurların· 
dan iki kişi derhal ölmüştür. insan· 
ca başka zayiat olup olmadlğı heni.iz 
malum değilse de maddi zarar bü • 
yüktür. , 

hcş ve rnağrur olan haçl.ıla~ ı.im· j 
di üçer beşer onar taneıı bırden· 



MEZHEP KAVGALARI 
SONNİLI K ve.SllLfK MÜCADELESİ 

-re r- ka nu narası ; , Yazan : ZIYA ŞAKIR 

Birinci rivayet 
Rivayete nazaran; 1318 - 1320 

seneleri esnasında bir §aban ayı or
talarında Kastamonu halkmdatı Ha· 
fız Halil isminde bir medrese tale· 
b.:si Corum taraflarına gitmiş. Mak
sadı da ; ramazan annda, oradaki 
köylerden birinde, imamlık ederek 
beş on kuruıı (cer) etmekmiş... A
radan raımt"'an ge-;miş... Bayram 
geçmiş... Hatta, bayramın üzerin· 
den bir iki ay geçmiş.. Hafız Halil, 
med ·e"es 'ne avdet etmemi§.. Tabi
idir ki bu hal medrese müd~n'sinin 
ve di- er te 1 belerin nazan dikkatin· 
ce' etm'!: 1-Iül·"metc haber ver ~ 
m i er.T lh'ka!kı:? Ha1i1 aranmr ; taran. 
m:ş. a ·ı atın ucu ( ) · . 
deki bir köye da ranmı: . ·H·· fısmHın· 
IT k.. ~.. a ız a· 
1d1:1

1 
~ oye girdiği zabıtaca teabit 

e 1 mış. Köy halkı s1kı b' · t" b . .
1 

ır ıs ıcva . 
tan geçırı miş... Fakat köy halkı 
- kadın, erkek. hatta l k • k h . • ço u ço • 
cu - epsı de müttefik b" r ile: ır ısan 

- Ha~a·:_.Köyümüze böyle bir 
hocanın oırdıgıni görm d'k 

Demişler ve bu mu"e t ı . k ·f d l · d s ere ı a e-
en n e de ayak diremişler. 

Zabıtanıı ve adliyenin bütün 
araştırmalan, akim kal Za 
valh Hafız H · mış.. · 
ka 

• l k alıl de, artık ebediyen 
) rp ara arıgmı . 

Aradan, seneler g . N.h 
yet bu esrarengiz tn•·cçrnel lfb·: t ı af. 
ta .. l ....., e, ır ara • 

n oy ece patlak venn· . M .. H ıı. 
.. e~er, afız Halilin uğradığı o 

koy: hır ~alevi) köyü imi§. Hafız 
Halı}, mısafir odaarn..l- ·· l · . "k Qa, guze ce ye· 
~p ~ştı ten sonra ( vaızlık) kudreti-
nı. şoyle .... ce bir tocrübe etmek iste• 
~!f.. ~'<l~i!en alevi olan oda helkı 
ıçınde ıslam tarihine aid bir hah. 
açarak: ıs 

. - (Hazreti Muaviye}, Resulü. 
~~rem efendimizin (Vahiy katibi) 
1~~·kt.?nlc~n mertebesi o derece hü • 
yu u l. dig"' h b 

1. ' er sa a ei kiram 0 • 

nuo· ıne 6~ bile dökemezlerdi. , 
ıye, bır tekerleme · . 

Emevilerin birinci har/~ ~lb§mh§ .•. 
lr methüsena etmiı ol esclaınıb rl ay-
1 ·ı · · ra u unan a evı erm dü ünce .h . l . 

1tıı111111111ıırııııı11ıımııırıırıttııııınıır~:ı 111~:1111~t~~ı~ın~ı~ı~~ı~n 

Sağlık 
Servisimiz 

Rususı doktonımıu Pazartea 
saat on be~ buçuktan yirmiye ka:.nlert 
ı:etemtz fdarebanesiııde, Cumarteaı ga. 
de saat 14 ten 19 a kadar Lt.teıı T l'Ünlert 
•partımanJan lklDd daJre Qç D an-are 
dalma okuyuculanmm yedi ktJpoıı l1txıarada 
bilinde kabul eder. fllUka. 

Ayni fekllde dl§ doktorlam:ııa da Oku
yucuıanmızııı emirlerine burr bul 
tadır. Dl§ doktorı!mUZ FahretUn ~rnaıc. 
Parmakkapı ?atıklAJ caddesinde 127 ımeı:ı 

.. ft nuı:na. 
ra ..... pazarteaı günler1 uat 14 Ue 2o 
amda bulunduğu Clbl doktor Necau ara. 
et de Karaköy Mahmudiye caddea1 ~ak· 
numarada 8811 , •• cuma günlen a-• -ı ........ t. 
lerde okuyuculc.nınızıu dlflertı:ıe bakacaı.. 
1ar ve ufak tedavller:tnJ yapacaklarıb:r. 

Ayni umanda Be~ktaş tramny C&6 

deat Erip apartımannıda tıtınnetçt Emtn 
FtdaD muhtaç okuyucuJanmızm c;ocuır 
lllrmı aUnnct edecekt1r. 

Ayrıca Aksaray Pertev Eczanesı ya. 
nmda sa2 numarada .Unııetcı •e mbbat 
memuru Nw1 Eşaiz KURUN doktorıınutı 
vereceği enjekslyonlıın bebertn.ı yedJ ku• 
pon mukabfllnde ve atıotıelertmlze en etı. 
ven ttraltle çocuklannm snnnet nmello 
ycler1nl yapacaktrr. 
t.sımıertnı yazdığımız doktor, dlıı;t ve atın

ııetctıere mUracaat ederken KURUN'un 
hizmet kuponundıtn yedi tlL!le gijttınııek 

lllz:tmdrr. 

~~-KURUN-~ 
Hlzmeı kuponu 

Bu lruponu gazete idaresine getl~cıer 

1 - KUctık ll!nlanıu parasız tıastırırlar 

2 Kurunun hektmlertne parıunı bakt.rL 
lırlu. 

8 ~ Hukuk n ınau mtışavlrlertııt ber 
tOrllJ kaııun yoııannı parasız sonıp flpı-enfr 

taban tabana zıd bir takım sözler 
söylemi§ ... 

Bunu dinliyen aleviler, öfke ve 
hiddetin son haddine gelmişler. Sil
le ve tokatlarla Hafız Halili köyün 
meydanına sürüklemişler. lki kalas 
tahtası getirmişler, adamcağızı iki 
tahtanın arasına yerle~tlrmişler. Sım 
sıkı ba;:ylamrşlar. Ağzını tıkamışlar. 
Büyük bir testere getirmişler. Biça· 
re adamı - T ıpkt Zekeriya pey· 
gamber gibi - o testere ile ikiye 
biçmiıler. 

- E, cesedini ne yapmışlar? .. 
- Onu bilmiyorum .. 
Bana bu hikayeyi Sivaata anlat-

mt§lardr. Anlatan da 9öyle böyle 
bir adnm değildi. Mühim vilayet 
kndılıklarmda bulunmu§, sonra da 
oradaki temyiz mahkemesinin en 
yüksek erkant e.rasma ithal olunmuş 
bir zat idi. Bu zat, muhtelif kim· 
selerden i~ittiği bu rivayeti, çok sa· 
mimi bir lisan ile nakletmişti. Yal
n1z, şu sualim, o zata garib gel-
mitti: 

- Pekala, efendi hazretleri .. 
Acaba zabıta ve adliye kayıdlarına 
müracaat edilse, böyle bir vukuat 
dosyası bulunabilir mi?. 

Birkaç saniye dütündükten son· 
ra, §U cevabı vermişti: 

- KCJke Kastamonuda iken şu· 
nu arattn'mı§ olsaydım. 

Hiç kimseye bühtan ve iftira et• 
meyi aklından bile geçinniyen bu 
muhterem zat, yalnız işittiklerini 
bana söylcmiıti. Eğer bu hususta 
resmi bir tahkikata girişmi§ olsaydı, 
hiç fÜphesiz ki, (rivayet edilen) bu 
hikayenin mühim bir maksadla uy
durulmuf bir yalan olduğunu öğre· 
necekti. 

İkinci rivayet: 
Bir akşam.. Ortalık kararıyor .. 

Otuz haneden mürekkeb bir köye, 
bir çerçi giriyor. İki tarafında bas
malar, alacalar, inciler, boncuk· 
)ar dolu heybe sarkan merkebini kö
yün misafir odasına sürüyor .. 

- T ann misafiri kabul eder mi· 
ı1hiz~. 

Diyor. 
Çerçinin manzarası, köylünün 

ho§una gitmiyor. Onun uzun hı· 
yıklarını, göğsünün altına kadar 
inen sakalına karıtmı§ olduğunu gö· 
renler arasında: 

- Bu kızılbaı herif köyümüze 
nereden geldi}. Yüzünü şeytan 

görsün. 
Diye bir fısıltı dolaşıyor. 
Fakat ne olursa olsun; bu adam, 

(Tanrı misafiri) olduğunu söyle • 
miştir. Bu sözleri söyliyen bir ada· 
mı kabul etmemek mümkün değil
dir. Onun için, yarım ağızla: 

- Buyur, ağa. 
Diyorlar, misafire odanın köşe· 

sinde bir yer gösteriyorlar. 
Ahalisi tamamile aünni olan kö· 

yün delikanlıları, ellerine geçen bu 
fırsatı kaçırmak istemiyorlar. Bu 
koca kızılba§ ile eğlenmeğe karar 
veriyorlar. 

Tesadüf bu ya}.. O gün, köy
lülerden biri bir tavşan vurmuş. Er· 
tesi gün derisini pazara götürüp sa· 
tacakmt§.. Hemen o köylüye gidi
yorlar. Tavşanı alıyorlar. Derisi
ni yüzüp köylüye veriyorlar. Hay· 
Vanrn §eklini bozmadan güzelce pi-
iriyorlar. Bir tepsiye yerleıtiriyor· 

lar. Getirip çerçinin önüne koyu. 
Yorlar. 

Çerçi, birdenbire irkiliyor: 
- Bu, tav§Bn· 
Ötekiler, cevab veriyorlar: 
- Evet. Tavşan. Bugün vu· 

ruldu. Tazedir. Hiç merak etme. 
Buyur ye ... 

Çerçi, birdenbire yerinden fırlı· 
yor: 

- Bu melun yenir mi hiç.. Eli· 
ni sürene lanet olsun. 

Diye bağırıyor. 
Vay.. lanet ha ... Elini sürene .. 

Yani; vurana, yüzene, pişirene ve 
getirene lanet; öyle mi?. Bu söz, 
köy delikanlılannm gücüne gidiyor. 
Derhal bu katı kmlba§tan intikam 
almak lazım geldiğine hükmediyor· 
lar. Ertetıi gün çerçi köyden çıkar 
çıkmaz takib ediyorlar. Bir ırmak 
kenarında yakalanıyor. Boğulup 
ırmağa atılıyor. Ondan eonra ela: 

- Vay.. 7..avallı mişafir, rrma· 
ğa düştü boğuldu. 

Diye bir vaveyla kopanlıyor. 
Fakat ne olduysa zavallı çerçiye o· 
luyor. Bir daha izi bulunamıyor. 

Bir müddet sonra meaele mey
dana çıkıyor. Zabıta ve adliye der· 
hal harekete geçiyor. Uzun bir tah 
kikat haşlıyor. Birçok §ahidler din· 
lcniyor. Artık cinayet bütün üryan. 
lığı ile meydana çıkıyor. Mahkcmt). 
tam caniler hakkında hüküm verece .. 
ği zaman, - her nedense - mese· 
le birdenbire örtbas ediliyor. 

-Neden} .. 

Bana bu hikayeyi nakleden 
zat da o kadar bo§ ve muhakemesiz 
bir adam değildi. Kendisi, Sivas 
kazalarından birinde ikamet eden, 
gün görmü~.. Bir hftyli aeyahatler 
etmiı.. Oldukça mühim bir s:-rvet 
sahibi .. (Seyid K8zmı) isminde bir 
(Alevi dede$i) idi. 

Ona da ayni suali sormu tıım: 
- ŞAhnn 1.. Eğer zabıta ve ad· 

liye kayıdlarma müracaat edilse ; a• 
caba böyle bir muhakemenin dos • 
yasına tesadüf edilir miL 

Seyid KAznn, bu sualimı pek ga· 
rib bulmu§ gibi evvela yüzüme bak
tıktan sonra, omuzlanru kaldrrmakla 
iktifa etmi§ti. Halbt•ki Seyid Ka. 
zıma koskoca bir sened verebilirdim 
ki; bu rivayet de, (birinci rivayet) 
gibi, kim bilir kimin tarafından uy
durulmu~ br martavaldnn ibaretti. 

Ü~üncü rivayet: 
Bir gün, birkaç Alevi dostum, 

bana §Unu anlattılar: 
Bir ramazan günü; hocanın biri, 

camide vaazederken; (Şafii)ler ile 
(Alevi) ler arasındaki münaferetten 
bahsediyor. Ve: 

- Şafii mezhebine göre, bir kı· 
:ıılba§ın, zehirli bir yılandan hiç bir 
farkı yoktur... Zira, imam Şafii 
hazretleri büyurmuılar ki: 

"'Her kim ki bir kızılba§ı katlet· 
se.. Katil aletini kullanan kolunu 
sıvayıp bir bal küpüne daldırsa .. O
radan çıkarıp bir dan çuvalına sok· 
sa, kolunun üzerine ne mikdar da· 
n yapışmış ise, ol mikdar sevab o· 
lur .. ., 

Diyor. 
Bunu nakledenlere sordum: 
- Siz, bu sözleri, bu hocanın 

ağzından bizzat işittiniz mi? 
Derhal cevab verdiler: 
- Hayır. Başkalarından i9ittik. 
- Onlar, camide bulunup da 

bu vaazı işitmişler mi?. 
- Bilmiyoruz. 
Sözü uzatmağa lüzum görme-

dim. 
Dikkate pyan bir muhavere: 
Sivastan Sıcak Cerrniğe gidiyor· 

dum. Yaylıda yalnızdım. Düz bir 
yolun en tozlu yerine gelmiştik. A· 
rabacr, fazla toz kaldırmamak için 
hayvanları ağır ağır sürüyordu. 

Karşımızdan kadınlı, erkekli bir 
köylü kafilesi geliyordu. Bu köylü 
kafilesi, birdo.nbire arabacıyı sinir • 
lendirmişti. Onun bu snirlenmesi, 
benim de nazarı dikkatimi celbet 
mişti. 

Uf olsun diye, ıormu§tum: 
- Ne oi'. Neye öfkelendin). 
- Bu herifleri ne zaman görsem 

tüylerim ayağa kalkar. 
- Bu köylüleri mi}. 
-Evet. 
- Kim bunlar? .. 
- Kim olacak.. Sözüm yabana 

kızılbaşlar. 
Cevab mühimdi... Fakat !:>en, 

" - KURUN S TrMMuz 1937 

Binbir gece ma alla
rında olduw • 

Mısırın 64 gaşınd,aki eski Başvekili 
17 yaşında bir kızla evleniyor 

1 f gözlü, ka§lnrı modenı bir §ekilde 
çizili olan Meri ince vücuduna siyah 
l>ir ceket ve eteklik giyıni§ olduğu hal 
de Vjyıınadn Stadpnrktaki kahvenin 

Eski Bo§veki.lin sevdiği kız 

Daily Expre.ss gazetesi Viyana nıu· 
habiri yazıyor: 

Mısırın altmış dört ya~ındaki zen· 
gin eski Bnıvekili Tevfik Ne im Pa· 
şa, 17 yaşında bulunan Ncri Hubner 
ismili bir kızla evlenmek üzeredir. 
Kız, bir otelcinin kızıdır. 

İki ay evvel Tevfik Nesim PaJa 
Viyanaya bakan tepeler üzerindeki 
Huhner oteline girmiş ve orada bir 
içki içmek i temi§ti. 

Nesim Paşa, bu sırada otclcimn 
kızını ~örüp aşık oldu. 

Bugün kumral snçlr, kestane rengi 

bununla iktifa etmem~ıtim. Kızıl· 
başlan görünce tüyleri ayağa kal • 
kan bu cahil, saf ve muhakemesi 
kıt adamın bütün hislerini öğrenmek 
istemi§tim. 

- Kuzum.. Ara sıra, bu kızıl
bat kClimesini i§itiyorum. Fakat ne 
oldusunu bilmiyorum. Şunu bana 
anlatşan a ... 

Arabacı, tiksinilen birşeyden 
bahsedilir gibi titizlendi: 

- Nesini anlatayım, hey efendi. 
Ded.i ... V c sonra, elindeki kırba

cın ucunu hafif hafif hayvanların 
sırtında gezdirerek ağır ağır ilave 
etti: 

- Bunlar.. Haşa, h6.şa.. Yet· 
mi§ iki mil1etten hariçtir... Anayı, 
bacıyı, avrattan tefrik etmezler ..• 
Kadın. erkek, çoluk. çocuk bir oda
ya dolarlar. Ortaya bir mum yakar
lar. Sonra meydana bir horuz ko
yuverirler. Bu horozu mumurı iis
tüne doğru kıtalarlat, Horuz !kanat
larım çırparken mumu söndürür. O 
mum söndü mü, artık ... 

Tuhaf tesadüf ... Arabacının sö
zü, yarıda kalmıştı. Çünkü, ağır a
ğır giden hayvanlar, birdenbire fü .. 
kerek §ahlanmışlardı... Eğer araba· 
er aözü kesip de derhal dizginlere 
kuvvetle yapışmış olmasaydı, belki 
hayvanlar parliyacaklar; başım:z.a 
biri§ çıkaracaklardı. 

- Hayvanlar neden ürktüler i'. 
- Geçeni görmedin mi}. 
-Hayır. 
- Mübarek, önümüzden hışım 

gibi geçti. Hiç böylesini görme· 
miştim. T arn, bilek kalınlığında. 

- Kızılbaş mıi' 

- Hayır canım.. Mefret bir 
uzun hayvan... Bu sıcakta bize za. 
rarı dokunurdu ama.. Bereket ver
sin ki, aktı gitti. 

Bu garib tesadüfün, saf arabacı 
Üzerindeki tesirin: anlamak istemiş
tim: 

bir köı.esinde hana a§k lıiki) esini nn· 
)attı. 

Iükemmel İngilizce konu§uyor4 
rka tarafta, kf'ndi otellerinin me§· 

lınr hıırım iJiin eden büyük levha gö· 
rünüyordu. Onn bnknral:: 

- Evet, dedi. İşe hana ilk rnsln· 
dığı yer orasıdır. Ne im ilk defa Vi
ynnaya istirahat ve Viyanalr doktor· 
lara kendini linktmnak üzere gel
mi§ti. 

İlk buluşmamızdan sonra, birbiri· 
mizi hemen her gün görüyorduk. Ni
hayet hir ak§am, onula evlenere~ 
Mı ıra gidip gidemiyeceğimi ordu .. 
''Dü:.:üneyim,, dedim. DU~ündilın. Ve 
mü bet oevab ''erdim. 

- 'Jf'!' zaman evlenecek iniz? 
- Te§rinievvelin birinde Viya· 

na helediyesincle medeni nikahla ev
leneceğiz. 

- Din meselesi ne olııcak? 
- Ben katoliğim. Katoliklikten 

vazgeçiyorum. Fakat ni§anhmm dini 
olan l\Iii lümanhğı da almıyorum. 

Tevfik Nesim Pa:.:nnm Neriye 
,·erdiği nişan yüzüğü tek bir elmas 
ta~mdan ibarettir. 

Fakat evlenme gününde ecdadın .. 
dan kalan 10.000 İngiliz lirası kıyme4 
tindeki mUce' herleri Viy•ınaya getir 
tip, otelcinin kııma hediye edeee1',. 
tir. 

Balayını geçirmek için Hindistana 
gideceklerdir. 

Nesim Pn n, imdi Çekoslovakya• 
da bulunmaktadır. 

Kendi ile konu§an gazetecilere, 
demi§ tir ki: 

- Senenin bir krsmıinı, Kahirede
ki evlerimde, diğer bir kı mmı Luk· 
rordaki e ki aile evimizde geçirece· 
ğiz. 

Belki Kahire camiinde de bir dini 
merasim yapmamız muhtemeldir. 

Bir Mü lümanm kansı. kocamın 
dinini kabul etmek mecburiyetind" 
değildir. Ben izdh-ncımdan sonra si• 
ya i mesleğimde fonliyete devam etl~. 
ceğim.,, 

Nesim Pa.§n eYYelce bir Mı rrlı 
kadmlıı evlenmişti. Çocuktan yoktur. 

Şimdiki nişanlısı Neri Huhner 
kendi ile çarşamba günü Çeko lovıık• 
yada hulu§acnktır. Sonra derhal İn· 
gilterc)o gelerek orpda tahsilde hulu" 
nan kızkerde§ini görecek ve gelinlil2 
elhi elerini nlacnktır. 

Darüşşafakadan alını~ olduğum 

mezuniyet vesikasını zayi ettim. Y~ 
nisini alacağımdan eskisinin hUkmtf 
yoktur. 

336 mezım1.amulan 310 Hüseyin 
A·mi 

(V. No. 22458) 

KURUN 
-4.BONE TARiFESi 

iT Memleket Meml eı 

lı:lnde dı~mda 

A~1ık 9S 165 Kl'D· 
8 O)lılc 260 4!5 Kre. 
6 D)lık '75 820 Krf. 
Yıllık 900 1600 Krt 

Turi!eslndcn Balkan birliği tçtn ayda otuz 
ırunııı dll3WUr. Posta birliğine girmlyeıı 

yerlere nydıı yetmiş ~er kunıo 
zanımedlllr. 

TUrklycnln bcr posta merkezJııde 
KURUNB nbone yazılır. 

- Gördün mü?. Sen kızılbaş- 1 
ları zemmediyordun. Allah razı ol- ı•-------------' 
madı. Galiba haksıılık ettin. 

Demittim. 
A ha b ilkbahar selleri 

. rn cı ceva vermemişti. Bel- • 
kı de vermek istememişti. Sadece 1 Türgenyef • Samizade S. 
kırbacın ucunu biraz daha kuvvetle ı Bu güzel Tomanı mutlaka okuyunuz 
hayvanların sırtında gezdirerek: ı V AKIT Kitabevi - 75 kuru§ (Arkası var) ._ ___________ _, 
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Müdürlü __ 

Muhtere ıza • • • 
Meccul Tffo qıa her ıGn uat ı dui ıa " 13 deD ıs • bdu Hariu-

,. Klmane, HaJlılarpap edimi atiMIJe, llwldt Ceqtdlpiap, Oureba, illi 
... •• BeJollu butanelerlnde. 

Ve uat 9 dan 1Z ye, 13 elen 17,30 a bdar iplzdül ..,...,.., 
eaı.toııu llerka HlkGmet tüabetlnd9 
Bmlnantl Hlktmet n Betecıı,. ... tlÜMlhllD&le 
Patili Htlkttıet n BelediJe Bq ........... 
Beyoflu HlkOmet •• Belediye ............... 
Betfktat Hllk8met n BeW,e Blt~babednde 
8anyer Hlk8met n ....,. .. ttbPet19"' 
JN,Jrıo.ı Bllldbalt w .....,_ ... tabahliade 

Otkldar HBlrGmet n BeJdJe ... t1baHI•• 
Kadlkl1 HtlkGmet n Belecll)e ... tlba11idnü 
Malar HlkGmet n Belediye Bllttlbülllade 
Ba1arlıly HOklmet n Belecllye ............ 
BJlp Hllk6met tababetlaclt 
Ken qalıda ,aah m.n1d la~_... 
Emin&ıU mmtabmnm: Beyant, Kumbpr. A._..r, ~ 

lltmlllln'-
J'atill mmtaaamr1: ....,_..., Kaıq ..... .,.,. ..._., V•hı• .... 

... llekimlilg1erlnde. • 

Be,otıu mmtahemm: KaralrlJ, Ka•..,.11· Rall), ffll-.Nla •~Tallı-'. 
meüi laeJdmUlderbu1e • 

Beıilrtat mmtabmnmr DlldUtq, ~ .mıl 1ııl' 1 "Mlılitk. 
Sarıyer mmtab1111111: ........, Ye~. Ba,atwe mnld lielı'•Altrlaae 
Beykos -.nta....,a Plpl-Jlse, Amdolulaliail iDnld MdPHMtaı.s. 
DlkOdar mmtakummı lmrüor, JCupaculr, a.,lerbql, Xm1dı mntr1 

lieJdmllklerlnde. 
Xadıkly mmtabemm: ~. Jtmltoprü mnld JtelrfwHMeı..._ 
Adalar mmt1h1111m: ....... He,bell mn1d ~ 
Balmk&y mnttak••anf: Ylfllkly, 01m1n1Je mnJil laeWniH•'Aer•A 
Bc!lmebpı Sıhliat .lltrkuldde 
Bylp dllpamerlnde. 
Tatbik ohmacalı Din olaimr. (IU4) 

.. : 1'lruaaJa 
1 
1 

t 
1 

1 

• 

--
: -. ,. - ııpoo - llOOO . u 

1 

'1 

• 

U.M - ... 
25000 

••• 
• 

• 

•+ım BJGSR BV 
BlilL'tatta Alm'iltlerde 74, 'l8 BU• 

.... ...... .rbrm& mreti1e Jd· 
ra,. ~ llteklilerin 7 tem
.... tir 1U1llDk atlnll aat on tlçe 
bdar AbretJerae A numarada mtı
tev.11 ls&Jmü•mblma mtltaeaat et-
~ 

(V. No. 22388) 

lSf bpü 

Semti 

Zongold 

Türk Hav 
Büy k y 

3. iincii keşide 11 7 e111 

Büyük ikramıye: 
Bund n bqka ; 15 000. 
ikramiyelerle 

iki 

tı.AN 

('20-000 
de 

Balctr'Mf BllA B~: 
Ml'ddel BalarJdSybde muJdm -.: 

p PIMHm et)'Mllla lıllddielıJerh 
'.'f'ediblec1e ~Bacı • .., 
lobimda 8 ll1llDU*lı .... anılle Ylllfıf 
JıOp1111 kuanc ~ dola11 

250 

500 
250 

300 

800 

4200 

sineyi maıı,.ce hacla kft!mlm111 w » __ .,....,...._.,_......,!"91!'!'9 __ _ 
.- Plnı..taratmdan lllthhk aaw. 
~ Jii1*1an ~ft. 
laf Vll"'""' ~ met1'1ll 
JandaD Ubla ~ ,.ıuu ·..allı-1 
~ devUa oluDdulu w m.wilıt· 
de mtlddel t&l'8flbd8n ~ l'i&t
ler dtnlendlll ite mtlddel ctaVaiibla m.; 
rar eytedllfnd'eıi niahkemece ._._,.. 
1eU pyap brarDUn l1lnen ~ 
karar verilmJI ve mahkeme 11~~ 
cumarteal uat 10 talik edlJmfl oı.M· 
al tuihl D&ndan ltlbuen cm bel ..... 
sarfında mahkemeye ., ..... " ,.. 
Jıut ltlru etmenls ~bir ~ ... dermepls'" ~ tdb•_. _________ _ 

de~ bbal. lkıv etini. .... 
olaaatü pyabmucla h&inoımMh ... 
m D&bk muameleli gıpp bnn R 'U. 
Jr. E. 1'1 Del JDlddellne tevfl1m1i .. 
Mil tebUI olullur. 

ev~•.-

Pi 
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ADDIATICA 
SOC. AN. 01 NAVIGAZIONE-VENEZIA 

Uğrayacakları Limanlar Vapurlann isimleri Hareket günleri 

Pire, Brindisi, Ven edik, 
Trieııte 

Bütün Avrupa için Ekspres trenlerile 
telaki ederler 

Pire, Napoli, Marsitya, Genova 

CELiO 
RODt 
CEL10 
RODt 
CELtO 

9/ 7 
1617 
2317 
3017 

Merano 117 

• 111 111 
SE-o 
§Bo ...... -s ~ .... 
~ .c: :3 
!! r:: dl 

.!! ~ e 
111 <CI o .... 

I 

BORSA 
2. 7. 937 

lllz&larmda Jlldnı lfueW olaıılar • Da. 
rtılde muamele sörealerdlr. Bak•mla• 
eaa& U de kaJ>&Wt ulıf IJJ'atJa.rttlJ'. 

PARALAR 
•Sterlin 
•Dolar 
•Frank 
•Liret 
• Belçika Fr. 
•Drahmi 
• lsvtçre Fr. 
•Leva 
•Florin 
•Kron Çek. 
• ŞUlD Avu• 

626. - Pezeta 
126, - • lılark 
101- • ZloU 
Uö- • Pengo 
85- • Ley 
23.- •Dinar 

ö7(;,- Yen 

Sl,-
23.-
2~ -
14-
&2 -

23 - • Kron tsveo 52 -
68. - • Altla 1~ -
Si.- •Banknot 257 -
23-Campidoglio ı 517 saat 17 de 

Fenicia 2917 •----------·-----
----::--:-:--::--=--:---.--=-------------~ Ç E K L E R 
Kavala, Selanik, Golos, Pire, Patras, Quirinale 817 saat 17 de 
Aysaranda, Brindisi, Ankona, Vene- Diana 2217 
dik, Trieste Abbazia 5/ 8 

-::-:---::----------~~--~~~-
Sel ani k, Midilli, İzmir, Pire, Kalama. Vesta 3/ 7 

· ta. tseo 17/ 7 saatlSde 

Albano 3117 
-- -~~~~~~~-----~~~~......:...:.:.::.:.:~~--~~~~--~~--

iaeo 117 
Diana 7/ 7 
Fenicia 14/ 7 

Burgaz, Varna, K cistence Albano , 1517 saat 17 de 

Abbazia 2117 
Merano 2817 
Vesta 29/ 7 

Sulina, Kalas, İbrail 
Diana 7/ 7 
Fenicia ~ 14/ 7 saat 17 de 

Abbazia , 2117 
Merano 2817 

Batum 
İse o 117 
Albano 15/ 7 saat 17 de 

Veata " 29/ 7 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Keşif bedeli 918 lira 82 kuruş olan Florya çarşısındaki dükkanların harici 
cephelerile tavanla . 

v rmrn aşı boyası ve tutkallı badana ile boyattırılması pa. 
~arhga konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görU-

leb!lir. İstekliler 2490 No, lı kanunda yazılr vesika•dan başka Belediye fen i§· 
lcrı .müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile ve 68 lira 91 kuruşluk ilk 
te~ın.at makbuz veya mektubile beraber 5-7-937 pazartesi günü eaat 14 de 
Daımı Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (3891) 

Belediye zabıtası memurlarqı.a yaptırılacak 265 takım elbise kapalı zarfla ek. 
siltmeye konulmu§tur. Bir takım elbise ye 20 lira bedel tahmin olunmuştur. Ek--

&iltme 8-:7-93~ perşembe günü saat ly de Daimi Encümende yapılacaktır. 
Kumaş nUmunesıle şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 

No. 1I ~anunda yazılı vesika ve 397 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubıle beraber t kl'f k 1 h . .. e ı me tup arını avı kapalı zarflarını yukaı:lda yazılı 
gundc saat 14 de kad D · A E ·· • k ar aımı ncumene vermelidirler. Bu saatten sonra verı-
lcce zarflar kabul olunmaz. (B.) (3602) 

Kilo Mikdan 

2345 
24800 

Bir kilosunun muhammen bedeli 

Tereyağı 100 kuru1 
Sadeyağı 90 

Belediye hastanelerile diğer mües 1 • ,, 
l eksiltmeye konulmu !ardır. Ş sese e:ıne lüzumu olan yağlar kapalr zarf. 

c1 • § artname ve Jıstesi levazım müdürlüğünde görüle-
bilir. Eksıltme 8-7-937 perşembe u Ü . 
caktır. İstekliler 2490 N o. 1r kan dg n saat 15 ?e Daımi Encümende yapıla-

. k un a yazılı vesıka ve 1849 lira 87 kuru~luk 
ilk temınat ma ·buz veya mektubil b . 

1 k d 
lı .. d e era her teklıf mektuplanru havi kapalı zarf. 

arını yu ar a yazı gun e saat 14 de kad D . • E .. ı·d· ı r .
1 

ar aımı ncumene verme ı ır e . 
:Şu saatten sonra ven Ecek zarflar kab 1 1 ) 

Yeni halde 

H U 

,, ,, 

" " ,, .. 
.. " 
" " ,, 
,, ,. 
,, 
,, ,, 

ardiyesiz 53 numaralı 

yazıhane 

.. 
" .. .. 
•• .. 
" 
" 
" ,. 

51 
54 

52 
51 

43 
42 

40 
39 
38 
37 

.. .. 
ti ,, 

,, .. 
" .. 
•• tı .... 
,, ,, 
" .. 
" .. ,, ,. 

u o unmaz. (B. (3604) 

Senelik muhammen ilk teminatı 
kirası 

240 lira 
240 .. 
240 .. 

240 •• 

240 " 

240 " 
240 " 
240 ,, 
240 .. 
240 ,, 
240 .. 

54 lira 

54 ·~ 
54 ,, 

54 ,, 
54 ,, 

54 " 
54 ,, 

54 ,, 
54 ,, 

54 " 
54 " 

Yukarda semti, senelik muhammen kiraları yazılı yeni haldeki arldiyesiz ya
.t:ıhaneler ayrı ayrı üçer sene müddetle kiraya verilmek üzere açık arttırmaya ko
nulmuşlardır. Şartnameleri Lcvazrm ve hal müdürlüklerinde görülebilir. istekli. 

ler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 14-7-937 
çarşamba günü saat 14 te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (3724) 

• Lonclnı 62S • Viyana 4. 2096 
• Nevyor~ 0,78: 0 • Ma4rlO li. -
• P&rt.8 206!2.l • BerUn 1.9720 
• M.lll.ıı.O L5 01 • varacma 4.1680 
• Brtlk.aeJ U9S6 • Bud&pefta 4. -
• AUna ı;7 44 • Bllkreı 107 36 
• CeneYl'e S.4:>7:> • Belgrad M.56 . 

•sotya 64-
• A.nıııterdam 1.4380 

• Yokoh&ma 2.7486 
• Moallon 24 04: 

• Praf 23.2768 • Stokholm 3.1032 

ESHAM 

1ş Bankası 9 80 
Anadolu 24 -

*Reji 1 60 
Şlr. Rayrty , 

Uerkez Rımk 87. -
O. Sigorta 

• Bom on ti t>. _ 

ıstlkrazlar 

rnn:ıva, 

•Çimen~ 13,30 
Ubyotı Del 
ş.rıc Del 
sa.ı,. .
ı,&rlc m. ec:FJl -

Telefm 

Tahviller 
• 11133 T..Hor. J 16.0S ll:leJrtrtl .., 

• • • • O Ui. - TramnJ 
• • • m 16 oo Rıhtım 

Uttk.D&blll 9ö - • An&dola t ~ 25 
•Ergeni taUk. 95- • A.n&doJo D 4.0,2.l 
19'28 ,. M oo A.nadotn m 

• S. Erzurum 97 - llümeuU A 43 90 

T k 
. Cumartesi PAZAR 

8 Vlm \ Temmu Temmm 

=====:::1-4 R. Ahrr 25 R. Ahrr 
Ulln doğup 
GOJı batıp 

Sabah namazı 
oııe namaz1 
lldndl uarııazı 
A.kfam aamuı 
1' atıa ııa.muı 
(ıuU 

rılm geçeo a:nıııerı 
YıJm k.al&D günleri 

433 434 
19:45 19 44 
3,00 3,00 

12 18 12.1,~ .'J 
16,18 f 6.lŞ . 
19,45 19,44 .. 
21.47 21~45' : 

2.14 ~.ı 5 
184 185 
181 180 

• • Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: ıtarakö7 - Köpriiba11 
TeL 423~2. Sirkeej Mühllrdar Zade 

--•Han telefon: 22740 --· 

Trabzon Postaları 
Pazar, Sah, Per~mbe 12 de 

lzmir Siir'at Postası 
Cumartesi 15 de 

Mersin Postaları 
Sah, Perıembe 10 da Kalkarlar 
"Salı poıtaları on bet günde bir 
yapılır.,, 

Diğer Postalar 
iJartın - Cumart.eıi, 

· ç..rıamba 18 de. 
lzmit - Pazar, Salı, Per 

ıembe 9,30 da. 

illuclanya - Cumartesi 14 de 
dijer günler 8,30 da 
Pazarlan sabah potta· 
aından başka akşam 

18 de. 
B•ndırm•- Pazartesi , Sah , 

Çartaaıba , Per· 
ıembe. Cumartesi, 
20 de Jandarn1a Genel Komutanlığı ,~nkara 

• 
1 Kara &iıa - Salı. Cuma 19 da 

Satınalma komısyonundan: 1 Ayvalık - aa1ı, 19 da cuma 
1 - Bir çiftine kırk beş kuru~ kıymet biçilen 36.000 çift yün eLdiven 19-7-

1 

17 de. 
937 pazartesi günü saat onda kapalı zarf eksil tmesile satın alınacaktır. lmroz - Pazar 9 da 

2 - Bu eksiltme şartnamesi parasız komisyondan alınabilir. İlk teminat TRABZON ve MERSiN ·potta· 
1215 liradır. larına kalkıt günleri yük alm· 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin şartnamede yazılı vesikalar ve ilk te- l.iimİİaİİzİİ.•••••••(•38•7•6•)••• 
m inat makbuz veya banka mektuplu tek lif mek tubunu en geç belli gün saat do-
kuza kadar komisyona vernüı olmalan. ,( 1848) .(3844) J 

:r&Wtroz 1937 

Her işinizde 
KOLAVLIK 

Her ne işiniz olursa çabucak yaphrma. Aparbnan, ev ve 
her türlü eşya almak ve satmak arzu ettiğiniz takdirde 
hiç vakit geçirmeden İstanbul (743) numarah posta kutusu adre. 
sine bir mektuh göndermekle işinizi bitirİrsİnİ:.!. 

Jandorma Genel Komutanlığı Ankara 
Satıoalma Komlsyonu'odan: 

ı. - Bir tanesine yedi yüz elli k~ruş fiya t tahmin edilen (1500) çelik saç· 
tan mamul tulga 15-7-1937• perşembe günü saat onda kapalı zarf eksiltme. 
satın almacaktfr. 

2. - Buna ait şartname parasız olarak komisyondan alınabilir. Ve komis • 
yonda ve İstanbul Demirkapılda Jandarma yoklama kurulundaki örneği görülebi· 
lir. · 

3. - Eksiltmesine girmek isteyenle rin şartnamede yazılı vesika ve (843) li· 
ra (7 5) kuru,tuk ilk teminat makbuz veya banka mektuplanru muhtevi teklif 
mektuplarını belli gün saat dokuza kadarkomisyona vermi1 olmalan. (3710) 

Zonguldak Valiliğinden: 
Zonguldak Vilayeti içinde Ereğli - Devrek Yolunun 1 + 616 - 27 q: 000 

kilometreleri arasında yapılacak yirmi üç bin dokuz yüz elli altı lira kırk ııekiz 

kuruş keşif bedelli şose esaslı tamiratı işi kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konul • 

muştur. Eksiltmesi 14-7-937 - çarşamba günü saat on beıte Zonguldak Vilaye· 
ti daimi encümeninde yaplacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer 
evrak yüz yirmi kuruş mukabilinde Zonguldak Nafia Müdürlüğünden alınacak· 
tır. Muvakkat teminat bin yedi yüz doksan yedi liradır. Eksiltmeye girmek iste• 

yenlerin resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan Na 
fia Vekaletinden alınmış müteahhitlikvesikası ile Ticaret odasından 937 yılın· 
da alınmıı vesika ve muvakkat teminatlan ile birlikte teklif mektuplarını yukarı• 
da yanlı günde ihale saatinden bir ıaat evveline kadar Daimi Encümen reisli • 
ğine vermeleri ilan olunur. (3730) 

Devlet demiryoları ve limanları işletme1 
umum müdürlüğünden: 

Görülen rağbet üzerine Halkımızın Adapazar ve Sapancada daha fazla ka • 

labilmelerini temin için Pazar günleri işlemekte olan tenezzüh trenlerimizi Ada • 

pazar ve Sapancadan avdetteki kalkıı saatlerinin a§ağıdaki şekilde değiştirilınis 

olduğunu sayın halka bildiririz. 

Adapazardan kalkıt saaf 1 

Sapancadan ,, ,, 

1. nci tren 
17,00 
17,45 

İzmit gezinti ttenl 

• bmittiın ıtallfıt -laaf·: . O·· • . 18,47 
19,SO Sapancadan ,, •• 

,.~.:: .:, .. f 
DiKKAT: 

2. nci tren 
17,50 
18,34 

Saat 17,00 de -kalkan tren yalnız ı. nci 2. nci mevki uanalarla, sa.al 17,50 
de kalkan tren 3. ncü mevki arabalarla, saat 18,47 de kalkın tren de 1. nci 2. nci 
3. ncü mevki arabalarla teşkil edilecektir. '(3791) 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden 
ı - İdare ihtiyacı için 140 ton 4 m-m 1 O ton 2 m-m ki cem'an 150 ton 

demir tel kapalı zarf uaulile ııatrn alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli (30000), muvakkat teminatı (2250) lira olup eksilt· 

meıi 11-8-1937 çarşamba günü ıaat (15) de Ankarada P. T. T. u.tmalma ko· 

ıniıyonunda yapılacaktır. 
3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu, ticaret 

odası veıikasından başka müteahhitlik vesikasını ve teklif mektubunu muhtevi 
kapalı zarflarını o gün saat (14) de kadar mezkur komisyona tevdi eyliyecek· 

ferdir. 
4 - Şartnameler, Ankarada P. T . T. Levazım, İstanbul Beyoğlu P. T. Tı 

Ayniyat şube müdürlüklerinden (150) kuru-ş ücretle verilir. (1725) (3664} 

Dr:vlet Demıryolları ve Limonları işletme 
Umum , idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 1351 lira olan 730 kilo 95 ve 120 m / m2 lik bakır çıplak 
kablo tel ile 200 metre 95 ve 120 m/ m2 lik bakrr izole kablo tel ıs. 7. 37 per• 
şembe günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki komiıyon tarafın· 
dan açık eksiltme ile satın a1macaktır. 

Bu ite girmek isteyenleri 101 lira 33 kuruşluk muvakkat teminat v~ kanu• 
nun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gUnü saatine katdu komisyona müraca• 

atları lazımdrr. 
Bu ite ait §artnameler komiıyondanparaaız olarak dağıtılmaktadır. (3715) 

Edirne iskan Müdürlüğünden: 
ı - Edirne, Uzunköprü, Meriç ve İpsala kazf!.larında iskan komisyonunun 

teıbit ettiği yerlerde 390 adet tek, ve 112 adeldi çift olmak üzere yapılacak göç• 
men evi inşaatx 2849 sayılı kanuna ve ol baptaki heyeti vekile kararına tevfikan 

15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
z - Yapılacak evlerin 50 adedi şehir tipi, diğerler\ ise köy tipi olacaktır. 
3 - Bir adet tek §ehir tipi göçmen evi muhammen bedeli 211 lira 56 ku· 

ruş bir adet köy tipi göçmen evi muhammen bedeli 179 lira 74 kuruş, bir çift 
köy tipi göçmen evi muhammen bedeli ise 322 lira 16 kuruştur. 

4 - ihale 16 Temmuz· 937 cuma gü9il saat on beşte Edirne İskan MU. 
ıdürlüğünde İskan .komisyonu tarafından . yapdacaktır. 

5 - işbu i~şaat toptan bir müteahbide ihale edileceği gibi icabı hale g~re 
2,3 ve saire müteahhide de ayn ayn ihale edilebilir. 

6 - Şartnameyi görmek istiyenlerin Ankanı, İstanbul ve Edirne takan 
Müdürlüklerine müracaat etmeleri lazım dır. 

7 - 2490 sayılt kanunun hükiimleri ne göre eksiltmeye iştirak edeceklerin 
yukarıda yazılı saatten bir saat önce yüzde yedi buçuk teminatlariyle birlikte 
Edirne İlkin Müdürlüğündeki Komisyona müracaat etmeleri ilin olunur, 

. (3874)~ 



- HAZIR ve ISDARLAMA -
KOSTCM 

PARDESC 
PANTALON 

Son 1'.lloda Kumaşlarla Ucuz, Şık ve dayanıklı 

YALNIZ 

Elbise 
GALATADA MEŞHUR E .. KS E LS v o R 

Mağazasında Bulacaksınız HAFTALIK ve AYLIK 

EN~GÜZEL 

Rumelihisarı Bağı 
HAYVANAT PARKI 

Boğaziçinin en güzel ve en tabii aile parkıdır 
600 muhtelif hayvanat, dans müzik eğlenceleri 
~ler aerbeatçe yemeklerini ıetirebilirler. Bağda buzlu biralar, rakılar, kahve, çay, limonata 10 ku

nqtar. Gayet ucuz büfesi ve b.abçıede buzlu metlıur Kanlılaıvak auyu temin edilmiıtir. 
Şirketi Hayriye vapur tarifeleri sıldattmJınqbr. Eminönünden bağa kadar gi~ ıelit otobüs M>ferleri 
temin ecfilmittir. 

M. M. Vekaletinden: 
1415 aayıh kanuna giSre aavaı aakatlarile ıehit ökıüzlerine verilecelt ikramiye 

terin tevzline bapm•k ilezre havaleleri Ziraat Bankaaınca ikramiye tevzi ko

mfl7onlan emrine gönderilmek üzeredir. Toplanan paraya göre 191 sayılı 

tefsir karanna nazara11t harb malt\IU 2591 aayıh kanuna nazaran da harb ma 

IOHl btıkmilnde aakert malCU olanlann derecelerine ve bir ıehidin ök.Uzlerine düıen 
hlueler apfıda götterilmittir. (93) .(3831) 

Derece Subay Erat 

L K. 
206 50 

185 85 
144 55 

123 90 
103 25 

L. 
103 

82 
61 

41 
20 

K. 
25 

60 
95 

30 
65 

Birinci sınıf Operatör 
Or.CAFER TAYYAH 

Umumt cerrahi Vt:! sinir, dimağ 
CP.rrahfsi mütehassısı 

Paria Tıp F akülteai S. Aıiıtan. 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

estetik - "Yüz, meme, karın bu-
1'\lfuklukları., Nisaiye ve doğwn 

miltelıassısı ' 

Muayene: Sabahları M e cc 1 n en 
8 den 10 a kadar 

öğleden sonra ücretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 

No. 1 Telefon: 44086 
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1 

2 
3 

4 
5 
es 82 60 20 65 

19 37 Bir ıehidln &katızterlne 

ŞiRKETi 
HAYRiYEDEN: 

ısoıazlçlnln Sayın Halkına 
Yeını ve fevkalade kolaylık 

1 - Şimdiye kadar f evkalide tenzilith bir aylık ve iki aylık abon
man kartların mücerret 19111 halka daha ziyade ıühuleti te
min maksadile bu kere yalnız bir aylık olmak üzere tertip ve 
aatılmuma karar verilmitir •• 

2 - Bu bir aylık kartlar dahi eski iki aylıklar ıibi Rumelihiaan 
ve V aniköyüne kadar İlkelerde yüzde 25. EmirPn Ltinye 
ve Çubukluya kadar yüzde 30, Kavaklara kadar yüzde 35 
ve bu ıon mmtaka kıt aylan tenzilit niabeti yüzde 40 dır • 

BU TENZILA TLI KARTLARIN BEDEi J ERi AŞACIDA 
GÖSTERiLMiŞTiR. lkiıici mevki 

495 Rumelihiaan, V aniköyüne kadar 393 1/ 2 
546 F.mirgin, Ltinye ve Çubukluya adar 462 
682 1/ 2 Yeniköy, P~ Kanldara kadar 585 

ltbu ücretlerde birinci mevki için 78, ikinci mevki için 85 
kuruı nakliye ve köprü resimleri dahildir. 
3 - Kabata §tan Bebeğe kadar olan Rumeli ilkeleri için de bu 

günkü gİdİ§ gelit bilet fiyatlarma nazaran yüzde 15 tenzilith 
birer ayhk kartlar ihdu e~tir. 

IK.lNCIMEVKI 255 BiRiNCi MEVKi 382,5 Kr. 
Birinci ve ikinci mevki kartlar bedelinde nakliye ve köprü re

simleri olan 65 er kurut bu ücretlerde dahildir. 
4 - Gerek umumi kartlara ve gerek Bebek hattma mahaua olan 

iıbu kartlan hamil yolcular aynı sünde mükererr Pfip ıel-
me hakkım haiz ollıc:elden aiW .....- lriialeft...mta e 
sım farkı aranılmakaızm tirketin bütün iakeleleri arumda 
serbestçe seyahat yapabileceklerdir. 

Umum hatlarla Bebeğe kadar olan hUIUli hatta mahaua kart· 
lar 11 temmuz tarihindenitibaren meri olacakbr. Arzu buyuranla
rın !İmcli~n Köprüde Empektörlük dairesine veya ldarei Merkezi· 
yede Kontrol Müdüriyetine müracaatla kartlanm tedarik ebneleri 
ilan olunur. 

Istanbul 
Tramvay 

Şirketi 
(21 kanunusani 1911 tarihli mukavelenin 

14 ilncll maddesine glJre) 
Aşağıdaki tarifeler 1 Temmuz 1937 den itibaren tekmil hatlara tatbık edi • 

lecektir. · 

Subay 
Subay (karne) 
Asker malulleri 
Asker (karne) 
PASOLU: -

llk, Orta ve Lise 
mektepleri talebe. 
leri 

1-.2 kıt'a 
3-7 " 
1-7 " 
1.7 " 
1-7 " 
1-7 ıt• 

) Aynı arabada 
) evden mekte
) be ve meklep-

1 inci Mevki 2 inci Mevki 
(Nakliye vergisi ve köprüler 

resmi dahil) 
5,M kurut 3,25 kuru§ 
7,5() ,, l>,50 n 

5,5() ,, 8,25 n 

4,25 ,, 

4,25 " 2,- " 
- ---1 1,5() ,, 

) ten eve kadar t 4,25 ,, 2,- ,, 
PASOLU: -

Yüksek mektep ve ) Aynı arabada 
üniversite talebe- ) yapılan tek. 
Ieri ) mil eeyahat. 

) ler için 4,25 ,. 2,- " 
Ucreti 1 temmuzdan itibaren 3,25 1'urup indirilecek olan 1 ve 2 kıt'ala ~ 

ra ait 2 nci mevki biletler için timdiki 3,50 kuruıtuk biletlerin verileceği va 

1 inci mevkide ücreti 7 ,50 kurup ln dirilecek olan 2 lat'adan fazla biletler 
için de 7,75 kuruşluk biletlerin kesileceği aym halka illn olunur. 

15 temmuz 1937 den itibaren bakild tarife iicretleri damgalı biletler üzerin
de yazılı bulunacaktır. 

• ........, 29 Hairaa 1937 
DJREKTöRLUK: 


