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Balkan konseyi çok iyi bir 
netice ile dağıldı 

Tevfik Rüştü Aras dün 
Parise hareket etti 

935 senesi bütçesi 
iki buçuk milyon lira varidat 

kapatılıyor faz/asile 
nan ve seyahatleri için lüzumlu olan beta 
zin ve yağlarla otomobillere merbut et" 
ya ile seyyahlara ait diğer eşyadan da 
gümrük resmi alınmaması teklif edil ·• 
mektedir. 

Yeni Avukatlar Kanunu 
üzerinde 

Küçük antant müzakerelerine başlandı 

Ankara, 6 (Telefonla) - Hükume -
tin tahminlerine göre 1935 bütçesi iki 
buçuk milyon liralık bir varidat fazla -
sile kapatılacaktır. Bu paranın 300 bin 
lirasının jandarma umum müdürlüğün • 
de, 2 milyon küsQr lirasının da düyu -
nu umumiye bütçesinde yeniden açıla
cak tahsisata konulması bir kanun la • 
yihasile Kamutaya teklif edilmiştir. 

Istanbul ve Izmir limanf arı 
lktısat Veka'etine 

bağlanacak 

Ankara, 6 (Telefonla) - Adliye ve .. 
kaletinin hazırladığı yeni avukatlar ka
nunu baroya gönderilmiş ve kanun üze
rindeki firiklerini anlamak için avukat. 
lar arasında bir anket açılmıştı. 

Belgrat, 6 (Hususı muhabirimizden 
telefonla) - Bugün öğle vakti dört 
Balkan hariciye nazırı son toplantılarını 
yaptılar ve Balkan konseyi dağıldı. 

Bu münasebetle Yugoslav hariciye 
nezareti binasında yüzden fazla gazete
ci kabul edildi. Bu kabulde Balkan an -
tantı konsey reisi Tevfik Rü§tü Aras 
bir tebliğ okudu ve mUzakerelerde va -
rılan neticeyi anlattı. 

Tebliğde şöyle denilmektedir: 

Ruzn~de yazılı bütün meseleler en 
dost bir zihniyetle münakap edilmiı ve 
bunlara, dört memleketin milli mena • 
fünin, Balkanlar emniyetinin ve Balkan 
antanhnm her zamandan daha ziyade 
sadak kalmak niyetinde bulunduğu a -
mumi şulhun idame.inin icap ettirdiği 
sureti haller verilmittir. 

Dört dıt itleri bakanının müzakere -
lerine mevzu teşkil eden bütün mesele • 
ler üzerinde, aralannda tam bir anlaı
ma kaydolunmuıtur. 

Yunanistan, daimi konsey azalarmm 
müttefik memnuniyetini mu.c:ip olacak 
bir tarzda, Balkan paktı karptmdaki 
vaziyetini, b • · '<tı imzalıyan devletler
le olan taav. ., ğhhimm fa:.zla)qbnl
maıı istikametine doinı Wrih etmiıtir. 

Balkan antanbnm siyaHti bugijnkü 
hudutlann dokunulmaz mahiyetine ve 
emmyete bilrmet eclilmleaine dayanmak.. 
ta olduğundan, daimi konsey, Bal • 
kan devlelft'inin bulundukları Avrupa 
mıntakalannda bunlann tam tatbikini 
temin için en müesıir tedbirleri nazan 
dikkate almıtbr• 

Daimi konsey, Balkan antanbnm, 
halen mevzuu bahis beynelmilel büyük 
meseleler Jcarımndaki noktai nazarını 
ela tasrih eylemiıtir. 

Daimi konsey, evvela asamblenin 
1936 eylul içtimaı Nn.asında Cenevre -
de ve bilaba.ra biraz sonra da Atinada 
yeniden toplanmayı kararla§tmm§bl". 
YUNANiSTAN VE BALKAN HARl-

Ct ANLAŞMlALAR 
Yunanistanın Balkan harici bir dev

letle muahede imzalamış olduğuna da
ir çıkan şayiaları Yunan hükQmeti kat
iyetle tekzip etmi§ bulunuyordu. Bu 
hususta Balkan konseyi toplantısında 

beş maddelik bir protokol imzalanmı§ 

ve bu protokol eskisinin yerine kabul 
edilmiştir. Bu protokolle, Yunanistan 
Balkan harici her türlü •taahhütten ~ri 
bulunmaktadır ve bu nevi hiç bir an -
Iaşmaya girmiyecektir. 

HARiCiYE VEKiLiMiZ PARISE 
Gl'Iil'l 

Tevfik Rü§tü Araı bu akıam aa .. 
at 20.45 de, Yunanistanın Pariı elçisi 
Bay Poltis'le beraber, Parise hareket 
etmi§tir. Hariciye vekilimiz Paristen 
Cenevre ye gidecek ve 11 mayısta top -
!anacak olan Milletler Cemiyeti konse
yinde bulunacaktır. 

Tevfik Rüştü Aras, Belgrattan aynı. 
madan evvel Avala ajansının muharri • 
rine verdiği beyanatta ezcümle §Öyle 
demiıtir: 

"Her hususta anlaım11 bulunuyoruz. 
Balkan harici herhangi bir devletin Bal
kan itlerine kanımasmı tezviç etmi • 
yeceğiz.,, 

Yunan başvekili Bay Metaksas da 
bu aktam Atinaya hareket etmi§tir. 
K.OÇOK ANTANT MOZAKERELERI 

BAŞLADI 

Çekoslovakya başvekili Bay Krefta 
bu sabah Belgrada gelmiş, kral Alek -
sandnn mezarına çelenk koyduktan 

sonra Çekoslovak sefarethanesinde ve • 
rilen öğle yemeğinde bulunmuştur. 

Bugün saat 17 de Küçük Antant kon 
feransmın toplanmamna karar verilmiş 
bulunuyordu. Konferans ruznamesinde 
şu meseleler mevcuttur: 

1 - Avusturyanın istiklali ve A • 
vusturyanın ekonomik ve siyasal saha -
da Küçük Antantla it birliği meselesi, 

2 - KUçük antantm diğer devletler
le ve ezcümle İtalya, Almanya, Polon
ya, Sovyetler Birliği ve Macaristan ile 
olan münasebetleri, 

3 - Umumiyet itibarile Tuna mese
leleri. 

BB. Stoyadinoviç ve Titülesku da 
Küçük Antant konferanıma iştirak e -
dcceklerdir. 

Konferans neticesinde Avusturya 
meseleleri bahsinde Çekoslovakya ve 
Yugoslavya arasında daha sıkı bir an • 
laşma vücude geleceği tahmin edilmek
tedir. 

YUNAN BAŞVEKiLiNiN 
SôZLERI 

B. Metaksas, Belgraddan a)Tıhr
ken beyanatta bulunarak şunlar : söy. 
leml11tir: 

"Mesaimiz siik1lnet havası i~inde 
cereyan etti. Mevıuu bahsedilen me
selelerin ehemmiyet ve vahametindne 
ileri gelebilecek her hangi bir asabi
yetin tesiri altında kalmadık. Pak
tın şilmul saha.~:ırna ait her hangi bir 
tef stre mahal bırakılmamak üzere va.. 
ziyet tamamile aydınlatıldı. Hiç bir 
güçlük paktın me'seriyetine enkel o
lamıyacaktır. Müzakerelerimizin baş. 
ka türlü bitmesine de esasen imkan 
yoktu. 

Ankara, 6 (Telefonla) - İstanbul 
ve İzmir limanlarının iktısat vekaletine 
bağlanması için Kamutaya bir kanun ıt
yihası verilmiştir. Layihanın bir mad -
desine göre İstanbul ve İzmir gümrük
leri tarafından idare edilmekte olan am
bar ve antrepoların da limanlar umum 
müdürlüğüne devredilmesi icap etmek
tedir. 

Gümrükler vekaleti ile iktısat veka
leti arasında bu hususta görüşmeler ya
pılmaktadır. 

fstanbul ve Galata 
gümrükleri bir binada 

birleştirilecek 
Ankara, 6 (Telefonla) - İstanbul ve 

Galata gürüklerinin bugün ayrı ayrı i
dareleri altında bulunan binaların ''Ye
ni han,, da birleştirilmesi kararlaştırıl
mıştır. 

Bu takdirde Galata ve İstanbul it -
halat gümrükleri de bir binada toplana

caktrr. 
( 

Mecburi hizmet yapmı-
yacak ihtiyat zab;tleri 

Yeni kanunda, bilhassa, avukatla • 
rın hususi vekalet almamalarına dair o
lan madde avukatlar arasında münakaga 
Jarr mucip olmaktadır. 

Londradan gelecek 
tayyarelerimiz 

Ankara, 6 (Telefonla) - Geçen haf
ta Londradan hareket ettiklerini bildir• 
diğim tayyarelerimiz, gümrük muamele 
!erinin ikmal edilememesi yüzünden tek 
rar Londraya dönmüşlerdir. Muamele -
ler bugün bitirildiğinden, tayyareleri • 
m.iz bu akşam Londradan ayrılmışlar • 
dır. 

Komünistler hakkındaki 
karar 

Ankara, 6 (Telefonla) - Ankara a• 
ğır ceza mahkemesince mahkO.m edileıı 
komünistler hakkındaki kararın temyi
zi üzerine mahkeme kararın mahkftmi· 
yet kısmını tasdik etmiş, beraete ait kı. 
sımlan da bozmuıtur. 

Fransız mali 
buhranına çare Ankara, 6 (Telefonla) - Haber al

dığımıza göre levazım, dişçi, baytar, 
kimyager ve doktor sınıflarına mensup 

ihtiyat zabitlerinin mecburi staja tabi Frangın düşürülme·: 
tutulmamaları kararlaştınlmıştır. . . t • 

Seyyahlar ve gümrük sı ıs enıyor 
. 

resmı 

Süveyş Kanalı Niçin Kapanamdı? 

Ankara, 6 (Telefonla) - Gümrük ve 
inhisarlar vel:aleti seyyahlara daha ge -
niş kolaylıklar temin etmek için bir ka
nun layihası hazırlıyarak Kamutaya ver 
miştir. 

Bu layihada seyyahlara bugün oto
mobil Turing kliip, tayyare cemiyeti ve 
gümrükler idaresi tarafından verilmek
te olan altı aylık karneler bir sene veya 
daha fazla müddetle verilecektir. 

Paris, 6 (A.A.) - Dün öğleden son
Elysees sarayında aktedilen nazırlar 
meclisi içtimamdan sonra maliye nazı • 
rı Bay Regnier, gazetecilere beyanat • 
ta bulunarak Fransa bankasının ihtiyat 
akçesinin vaziyeti karşdamağa kafi ge• 
lecek mikdarda olduğunu ve altmm 
memleket haricine çıkmasına mani ol -
mak için hiç bir fevkalade tedbire mü• 
racaat edilmemiş bulunduğunu söyle • 
miştir. 

Bana Eden cevap veriyor: 

"Yalnız haritanın üzerinde kapamak kafi değildi!,, Bundan başka, nakil vasıtaları bulu-

Londra, 6 (KURUN) - Hariciyel 
nazın B. Eden, Avam Kamarasındaki 
nutkunda bilhassa demiştir ki: 

"Bugün lngllterenin ve diğer Mil· 
letler Cemiyeti azaaı olan devletlerin 
içinde bulundu/dan vaziyet çok güç 
ve inkisar vericidir. Bu sebepten do
layı meseleyi müzakere ederken bu 
keyf iycti nazarı dikkate almak lazım. 
dır. 

Milletler Cemiyeti, bugün, ltalya 
hariç, iiç büyük devleti ihtiva et
mektedir. Ve bunlardan yalnız iki.. 
si: lng'iltere ıve Fransa Akdeniz dev
letleridir. Bu iki devletin bu anlaş
ma=lık esnasında en mühim mesuliye
ti iizcrlerine almaları 'tabii idi. in.. 
giltcre ise daima bu işte ilk teşebbü
sii. 11apan olmuştur. 

Amerika Birleşik devletleri Mil
letler Cemiyeti azası olmadrğı mütL 
detçe 16 ınl'ı maddenin tam olarak 
tatbiki kabil değildir. 

SOVEYS KANALI NIÇlN 
KAPANMADI? 

Zecri tedbirleri derhal müessir 
bir izale getirmek için bir çare ı·ardı: 
SiiveIJI) kanalini ltalyaya kapamak .. 
Fakat bu tedbir, muhakkak surette 
askeri bir müdahaleye r:e lıarbe ı·a

rırdı. Süveyş kanalini kapamak için 
bir 1..ağzt üzerine ka11anrş emrini yaz
mak kMi değildir. 

Eler lngiltere lıiikiımeti bu harbi 
göze almadı ise, bunu harpten kork-

tuğu için değil, fakat harpten nel-} 
ret ettiği için yapmıştır. 

DERS ALMAK LAZIM! 
1ngilterenin Ual-Ual hadisesinden 

sonra bir §ey yapmadığı doğru değildir. 
Muhasemata baglanmadan evvel Mil -
letler Cemiyetine müracaat olunamaz
dı. Vakıa bugün Milletler Cemiyetinin 
bir muvaffakiyetsizliğe uğradığım ka -
bul etmek lazımdır. İngiltere hayal in
kisanna uğramıştır. Bizzat ben Eden en 
ziyade hayal inkisarına uğramış bulu -
nuyorum. Fakat Milletler Cemiyetinin 
otoritesiniı:ı zayıflamış olmasına rağmen 

bugün yapılan tecrübelerden ders al • 
mak lazrmdır. Bütün dünyaya istik -
halde 1ngilterenin takip ettiği yolu bil· 
dirmek lazımdır. Milletler Cemiyeti de
vam edecektir. Fakat sarih olan bir şey 
varsa o da vaziyetin Milletler Cemiye • 
ti tarafından tetkik edilmesi icap etti -
ğidir. Milletler Cemiyetinin bizzat ken. 
disi takip edilecek yol hakkında karar 
verecektir. Vaziyeti inceden inceye tet
kik etmek lazımdır. Bunun için kendi • 
sinden bugün sarih bir cevap istenilme
melidir. Münasip zamanı geldiği vakit, 
hük\lmet bir cevap vermeğe amade bu• 
lunacaktır. Hükumet bugün derhal me
seleyi tetkike başlıyacak ve dominyon 
Jarla münasebete gelecektir. 

INGIL TERE VAZiFESiNi 
YAPMIŞTIR. 

İngiltere hükumeti her bakımdan 
vazifeaini yaı>mııtır. Fakat .zecri ted 

birler harbin önüne geçernenıiş ve har
bi durduramanuştır. Bütün dünya ve Mil 
letler Cemiyeti mühim bir mesele kar• 
pBindadırlar. Milletler Cemiyetinin da
ha müessir bir usul takip etmesi istik
halde kabil nıidir? Milletler Cemiyetini, 
herhangi bir anlaşmazlığrn önüne geçe
bilecek surette organize etmek mümkün 
müdür? Milletler Cemiyeti konseyinin 
önümüzdeki içtimaındaki usul kollek • 
tif usul olmalıdır. lngiltere bu hare -
kette kendi payını kabul etmeğe ha • 
zrrdır. HükQetm, avam kamarasından bu 
nazik ve güç dakikada eli serbest hıra -
kılmasını rica eder. Ayni zamanda hükO. 
met, Milletler Cemiyeti paktına muva -
fık siyasetini takip edeceği hususun • 
da da avam kamarasını temin eyler. 

Londra cevabını 
hazırlarken 

Almanya 
vaki 

bir emri 
gaptı 

Londra, 6 (A.A.) - öğrenildiği. 
ne göre bakanlıklar arası komitesi, 
dün akşam Almanyaya verilecek sü
allerin tetkikini bitirmiştir. Kabine, 
bu sabahki toplantısında bu süaller 
hakkında kati kararını alacaktır. 

ALMANYA YENi BiR BiTARAF 
MINTAKA iHDAS ETTi 

Berlin, 6 (A.A.) - Havas ajan. 
sından: General von Blomberg bü
tün askerlere Fransa. Belçika ve 

H b 1 
Çekoslovakya hudutları boyunca beş 

a eş er kilometre derinlikte J,ulu.nao mınta
kaya üniforma ile girmeği yasak et-

b l "/ hl miştir. Ha eş er sı a arını Resmi gazete, hakikatte askerlik-

bırakmıya çağrılıyorlar ten tecrit edilmiş yeni bir mıntıka ih
das eden bu kararnameyi neşretmiş. 

Adisababa, 6 (A.A.) - Mareşal t• 
1 ır. 

Badoglio dün akşam burada İtalyan- Bu kararname ahkamının Ren sa-
ca ve Amharik lisanile halka aşağı- hillerine şümulü yoktur. Fakat Al-
daki beyannameyi neşretmiştir: man askerlerinin köprüler üzerinde 

Habeşler, görünmeleri memnudur. 
Satvetli ltalya kralının askerleri __ .. ___ ,_,_, _______ _ 

bugün Adisababaya girdiler. Hayat şey yapılmıyacaktır. ltalyan lmyra
§imdi gerek şehirlerde gerek köylerde limm zafc:ri altında Habe§istmı nıil
yeııidcn 1Jaş1ıyor. Silahlarını bırakaıı ıctlcri, st~lha, adalete ve refaha kavu 
ve işlerine ba§lıyanlara karşı hiç birl şacalı:lardır.,, 

Nazırlar, yeni meclis toplanıncaya, 
yani haziran ayının ilk günlerine ka • 
dar mevkilerinde kalmağa karar ver -
mişlerdir. 

Toplantı esnasında Bay Regnier, ar. 
kadaşlarına mali vaziyet hakkında ma• 
lılmat vermiştir. 

B. Flandin, beynelmilel vaziyet ha.tt 
kında izahat Yermiş ve B. Paul Bon
cour ile birlikte Milletle-s cemiyeti 
konseylnin 11 mayıs tarihli içtimaın
da hazır bulunacağını söylemişlir. 

B. Sarraut, son intiha.batta mağ
lUp olan nazırlara teessüılerini beyan 
etmiş ve kendilerinden yeni meclis 
toplanıncaya kadar hükfunetle mesai 
birliği yapnııılarmı rica etmiştir. 

FRANK DÜŞÜRÜLMELİ M1? 
Londra , 6 (A.A.) - Finans mah

felleri, Fransanm içinde bulunduğu 
ekonomik buhranın halli için yega
ne çarenin fr::ı.nk kıymetinin indiril· 
mesi olduğunun ergeç ar;laşılacağmı 

beyan etmektedir. 
Ticaret mahafili ise bilakis altm 

dövizlerinin kıymetleri indirildiği tak 
dirde beynelmilel mahsullerin tngilb 
piyasalarına karşı tehlikeli bir reka· 
bete girişmelerinden enclişe etmekte
dirler. 

Kral Faruk Mısırda 
lskenderiye, 6 (A.A.) - Kral Fa.. 

ruk, karaya çıkmıştır. IJmanda ba. 
lunmakta olan lngiliz harp gemileri 
selam xesminf ifa etmişlerdir. 

Kral, ala~· ile şehri dolaştıktan 
sonra Kahireye gitmek üzere trene 
binmiştir~ 
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~{öy ve köylü 

Kuvvetler toplanmcllı ... 
B kd. d h k .. I . . h Şirketi Hayriyeden[3 kışılık kumpanya! Türkiye Milli 

u ta ır e ocasız oy erımız ocaya, • A • s· t Şirketi 
· d k.. l · · h k·k" şıkayet Çaldıkla1ı mücevherlerz ıgor a 
Jan armasız oy erımız a 1 1 

Emniyet Sandığına _A,fuamelel_e_r-in-i-başka bi .... 
İnzıbata kavuşacaktır Halk 6' 12 postası için IJDiırmışlar şirkete mi dev .. edecek? 

Kırşehir ilbayı M:itat Saylam'ın 
"Köy ve köylü önündeki düşüncele:
rim,, yazısı etrafında aldığımız mek
tupların neşrine bugün de devam edi.
yoruz. Aşağıki mütalealar Kırşehir 
Gazi okulu öğretmenlerinden Sırn 
Kardeş tarafından gönderilmiştir: 

Kurun gazetesinin 9 Mart sayısın
da Kırşehir ilbayı M. Saylam tarafın
dan çıkarılan (Düşüncem} adındaki 
kitap için yazılan çok değerli mütale
ayı zevkle okudum. 

Türk gençliği kendine emanet edi
len At~t?r~ ~nkılabını yaşatmak içiıı 
bu eserı ıyı bılmek ve tanıtmakla öde· 
vini yap_abilir. Geniş yurdumuzun nü· 
fus azlıgt \'e dolayısile az olan nüf u . 
sun gelişi güzel dağılışı bir çok nok
talarda mesaiyi dağıtmı§, ilerleyiş ve 
kavrayış mefhumlarını olduğu yerd~ 1 
bırakı:ıış.~ır. Kuvvetlerin topluluğu 
h.er turlu mücadeleyi kolaylaştıran 
bır enerjidir. İşte istiklal savaşı bu
nun Yakın ve canlı misalıdir 

.. Köylerimizin pek da.ğı~ıklığı ve 
n~fuslarının a:ı:Iığı devam ettikçe bu 
?'11nie Yarının hiç farkı olmıyacağrna 
manmak gerektir. Hele büyük bir e
mekle meydana gelen köy kanununtm 
tatbiki birleşen köylerde iyi netice 
verebilir. Yoksa 200 nüfuslu bir ko
yün bütçesi her türlü bayındırlık, sa~
lık, kUltür işleri için nihayet bir ka· 
rikatUr derecesini aşamaz. 

ihtar v_e_t_ehliğler \ 
Evlerinde bulunmrgan/a ... 
r ı n k. a p ı I arı na yapışacak 

Beledi ·e kanunlarına muhalif ha
reketlerden dolayı kendilerine ihtar 
tebliği gönderilenlere bu tebligat ya
pılırken bazı yanlışlıklarR. tesadüf e
dilmektedir. 

( 41 bin) küsür köylü olan j"J.rdu.
muzun her köyünde 250-300 kişi ya
şar. Bu köylerin araları 2-3 kilomet
reyi bulmaz, arazileri birıbirine kar1-
şık, sürüleri ayni otlakta otlar, akş::ı
mm loş karanlığında köy ağıllarımn 
çan seseri biribirine karışır. ~u balrle 
niGin bu kuvvetler ayrı Jarsun? 3-:4 
senelik bfr tecrübe bu işi başarmag;ı 

kafidir. 

Köylünün ev yapmak dünşüncesi 
bizi duraklatabilir. Fakat düşüneHm 
ki köylü nihayet yıkılan f'Vinin ağ9-
cını taşımakla bu işten kurtulacak
tır. J{erpiç her zaman her yerde bulu-
nur. 

Mualhmsiz köylerimiz çoktur. 5 
köy birleştirildiğinde mu&llim~.iz ~al
masına imkan göremeyiz. Bugun ]an
darmasız köylerimiz vardır. Fakat 
yarın jandarmasız köy kalmıyacak \te 
güvenlik işi yurt işlerinde vatan~a~a 
itimat verecektir. 5 köy <lolaşacagma 
bir köyde bütün halkı görebilecek dek 
torun mesaisi daha mütekasif olacak
tır. Bu iş kolay ve mümlründUr. 

Şehirleşmek mi istiyoruz, köylüyü 
kültürleştirmek mi istiyoruz; köylUyü 

zenginleştirmek mi diliyoruz? Bunuıı 
tek çaresi köyleri toplamak ve birleş

tirmekle mümkün olduğu kanaa

tindeyim. 

Seyyahlar • • 
ıç1n 

Lokanta ve nakil 
vasıtalarında tenzilat 
lstanbulda. yaz sezonunu geçirm"~ 

üzere gelecek ecnebilere kolay ve ucw, 
seyahat edebilmelerini temin için bü
tün kara ve deniz vasrtalarile yakın· 
dan temas edilerek yarım ücret alın
ması konuşulacaktır. Nakil vasıtala
rında olduğu gibi otel ve lokanta iş
leri de incelene>cek ve bunlarda da 
tenzilat yapılacaktır. 

Polis haberi eri: 

Bundan sonra tebliğ kağıdı gönde
rileceklere yeni bir tebliğ şekli bulun 
tnuştur. Bu şekle göre tebliğ, hüviye
ti malum olan kimseye, veya ikamet
gahında; yahut bulunduğu müessese
de çalıRanların birine imza mukabilin 
de teE;li.m edilecek yahut da oturduğtı 
yerin kapısına as;lacaktır. iki koyun yüzünden 

Bir çocuk kayboldu 
.. t~ırtında beyaz mavi çizgili entari ve 
us unde de san siyah damalı ve kenar. 
ları siyah fitilli yelek buluan dört bu -
çuk be§ Yaşlarında Ferdi isminde bir 
çocuk d" · 

A • un sabah saat onda Yeni.kapıda 
Balı sok ~ d 

agında 46 numaralı ev en cık -
mış, bi dah . . . ~. . r a gerı dönmcmıştir; aılesı 
keyfiyeti b . 
~ za ıtaya haber vermış, çocu • 
gun aranmasına başlanılmıştır. 

IST ANBULDA SEBZE 
Boııucu 

Yurdun h t . 
11 er arafına yayılan demır so arının bU ··k 

YU faydalarından bir.: 
olmak üzere b 

U Yıl yaş meyva ve seb-
~ İstanbula vektinden evvel gelmis 
bul c 

unuyor. Daha şubat ortalarında 
gelen ilk bakla mahsulilnden sonr::ı 
sakız. kabağı, çalı ve ayşekadın fasul-
Yelerı d b. "dd la .e . ır mu et evvel Cenup vi-
Yetlerunızden gelını· c::ıt· n· ·k· ·· dür d . A ~ ı. ır ı ı gun-

taı k e Cenup \'ılayetıerimizden s::ı.h>.-
trrı Dve domates gelemğe başlamıı;

. evle+- d · 
w enııryollarında yaş sebzP. 

ve meyvala . . . -
b 'k r ıçın tenzılatlı tarife tat-

1 edna·~. 

1 ıgınden şehrimize buralardan 
f::~ baklaların kilosu beş kuruşa, 
nı' k 12·5 - 15 kuruşa, fasulye yir
beı ~ruşa ve salatalığın tanesi de on 

ş ruşa satılmaktadır. 
MOZE MODORONON 

KONFERAN'SI 
Emü" ·· tonu Ralkcvindcn · 
8' 5' 936 cuma ·· ·· . t (17 30) d E . . gunu saa . , 

da ~ımız Cağaloğlu merkez salonun-
.~ .. arı fıtika müzeicri genel direk-

toru Ba~r A.., · 0 ! ,, .. ız gan tarafından ( s
tanbuldnk· k' 1 es ı eserlerin korunması) 
konuht btr konferans verilecektir. Bu { 
konferans bütün yurttaşlara açıktır. 

Bir adam ağzından kan 
gelerek öldü 

Erenköyünde Sahrayıccditte İmam 
sokağında oturan 56 yaşında Eşrefin 
bahçesine dün iki koyun girmiş, otla
mıya başlamıştır. Eşref bunları gö
rüp kovalayınca koyunlarm sahibi 
Muhacir oğullarından Mehmet onune 
çıkmıştır. !ki adam arasn~da şiddetli 
bir kavga olmuş, Mehmet sopa ile 
Eşrefi dcvınüştür. Eşrzf kavgadan 
sonra evi!le gitmiş, bir saat sonra d<ı. 
ağzından kan gelerek ölmüştür. 

Eşref 'in cesedi morga kaldırılm1r., 
Mehmet yakalanmıştır. 

Orhan bulunamadı 
Hasköyde Keçecipiri mahallesine" 

Cami sokağında sekiz m:maralı evde 
oturan liman idaresi memurlarından 
Mehmet Güler'in oğlu 16 yaşında Or
han dört gün evvel müzeye gideceğini 
söyliyerek evinden çıkmış. bir ~ah~ 
dönmemiştir. Orhan İstanbul Iısesı 
yedinci sınıf talebesindendir. Orhanm 
Tekirdağmda akrabasından birinin 
yanına gittiği zannediliyor. Zabrt:ı. ço
cuğu araştırmaktadır. 

TRAMVAY ALTINDA KALDI
Beyoğlunda Enver bey apartımarıı 
kapıcısı 60 yaşında Mirtat evvelki ak
şam İpek sineması karşı;,;ında karşı· 

dan karşıya geçerken Taj{simden g(•
len 3'65 n;.ımaralı Yatman Bahaettini11 
tramvayı nltında kalmış, başından :ı 
ğır surette yaralanarak Şişli Çocuk 
hastahane!:ine kaldırılmıştır. Vatman 
tevkif edilmiştir. 

tK1 SARHOŞUN TAARRUZU- Us 
kUdarda Balaban caddesinde 42 numa 

daha büqük vapur istiyor İstanbul ve Şişli civarında bir çok 
Şirketi ha~iye bir m:ıyıstaıı iti- evleri soyan üç kişilik hırsız kumpan

baren tatbike P:yduğu yeni tarifede, yası hakkında zabıtaca tahkikata de
sabahları Anadolukavağından 6,12 de vam edilmektedir. Ayı Ramazan dün 
kalkacak sefere 73 numaralı küçük zabıta memurlarile birlikte Şişlide 
vapuru tahsis etmişti. Bu vapur ancak soyduğu evlere götürülmüş, bu evlere 
350 kişi almaktadır. Dün Kavaktan nasıl ve nereden girdiğini anlatmış
kalkan vapur bir çok iskelelere uğra- tır Dün bu hırsızların sattıkları eş
yıp Rumeli hisarına uğrayınca bura-. yaİardan bazıları daha bulunmuştur 
da da Anadolu yakasının aktarmasını Marmara adasında oturan Yüm· 
almış, vapur tıklım, tıklım köprüye nüttin isminde bir genç dün zabıtaya 
gelmiştir. Yolcular alakadar memul'- baş vurmuş, Eyüp Sabri'nin kardeşi 
lara baş vurarak büyük vapur tahsisi tsmail'in yanında çalıştığını, bu vesi
ni istemişlerse de buna kimse aldırış le ile tanıştığı ?!;qüp Sabri'nin ken
etmemiştir. Nihayet dün sabah vapur disine bir radyo ile bir gramofon he
köprüye yanaşınca yolcuların sayıl- diye ettiğini söylemiştir. Radyo bo
masına lıaşlanmış, halk işlerinden geç zuktur. Eyüp Sabri bunu verirken: 
kalmamak için sayma neticesini bek- _ Bunu sakın radyoculara tamır 
lememiş, bazıları biletlerini vermeden ettirme. Bu işten anlıyan bir arkada
çıkıp gitmiştir. Bu vapur yolculan şm varsa ona göster; tamir ettir; çaı 
iki gün içinde büyük vapur verilmez- demiştir. 
se alakadar makamlara baş vuracak- Yümnüttin gazetelerde Eyüp Sab · 
larmı söylemişlerdir, ri'nin yakalandığını görihıce kendisı-

Aldığrmız maHimata göre şirket ne hediye edilen radyo ile gramofo
bugünden itibaren 6,12 seferine daha nun Galınmış mal olabileceğini hatır
büyUk vapur tahsis edecektir. ıamış, zabıtaya baş vurmuştur. Bu

KlltMr ı,ıeri 

Makam paraları 
llk tedrisat ispekter ve baş öğret

menlerinin üç aylık makam paralal'J 
tasdik edilmiş olup yakında şehrimize 
gönderilecektir. Bu üç aylıktan başka 
ayrıca iki aylık bir münakale daha 
yapılmıştır. Bu münakale tasdik edil
mek üzere bugünlerde Ankaraya gön
derilecektir. 

Lehistanlı öğretmenler 
Lehistan öğretmenlP,rinden 50 ki

şilik bir kafile temmuz ayında lstan
bula geleceklerdir. Bu öğretmenler 

şehrimiz öğretmenleri tarafından kar 
şılanacaktır. 

idman şenliğinde 
mektep.fa kapalı 
On dokuz ve yirmi mayısta yapıla

cak İdman şenlikleri münasebetile 
lise ve orta okullar tatil edilecektir. 
Yabancı ve azlık orta okullarından 

'1liğe iştirak edenler bu tatilden is
tifade edecekler; etmiyenler de ders 
yapacaklardır. 

Arsıulusal öğretmenler 
kongresi 

Belgratta ağustos ayı içinde bir 
arsıulusal öğretmenler birliği. kongre· 
si toplanacaktır. Bu kongreye iştirak 
etmek üzere şehrimiz öğretmen birli
ği de davet edilmiştir. 

ralı evde oturan manav Salahattin 
ile Kuzguncukta bozacı sokağında o
turan kireç fabrikası amelesinden Y'.:ı.
ni sarhoş olmuşlar, Kuzguncukta 
Meydan sokağında. Sabahatin evine 
taarruz etmişlerdir. Ber iki sarhoş 
yakalanmıstır. 

SARHOŞ QJ.,UNCA - lstiklaı cad 
desinde Bombir birahanesinde garson 
Pandeli sarhoş olmuş, birı:ıhaneye ge
len .Jozefin isminde bir kadını mer· 
divenden inerken alnından ısırmıştır. 
Pandeli yakaalnmıştır. 

OTOMOBİL ÇARPTI - Ba:kırkö\ 
Emrazı akliye hastahanesine ait 225 
numaralı otomobil dün sabah Fenel' 
yolundan gelen doktor Bay Mazha" 
Osman'ı n.Jmış. hastahaneye gölürUr
ken Liılelidc Kemaliyeli Ahmcd'e çar
parak ynra.Jamıştrr. Ahmed'in yarası 
ağırdır. Cerrahpaşa hastahanesinl' 
kaldırılmıştır. Şoför Mes'ut yakalan
mıştır. 

YANGIN - Dirnnyolunda benzin
ci Saim ve ortağı Nazmi'nin dükka
nınd1 dün saat on dörtte elektrik kat
losu kontak yapmış. bu yüzden dört 
kiloluk benzin tencke~i ateş almıştır. 

Diıkkan sahipleri yangını söndür. 
mek ic;in c:alışırlarken her ikisinin el· 
!eri, elbiseleri yanmıştır. Yangın it
faiye gelmeden söndürülmüştür. 

nun üzerine dün Eyüp Sabri'nin kar
deşi İsmail de yakalanmıştır. 

İkinci Vakıf hanrnda. yazihane aça
rak şuna buna iş bulan Eyüp Sabrinia 
bir çok genç kızları yarıma alarak 
kendilerine evlenme teklif ettiği ve 
altın yüzükler hediye ettiği de tesbit 
edilmiştir. Şimdiye kadar ondan fazla 
kız ve kadın sorguya çekilmiştir. E
yüp Sabri'ye yazıhanesinde bulun~n 
çalınmış tahviller, yüzükler gösterıl· 
miş, bunlarm çekmecesine ne suretle 
girdiğine kendisi bile şaştığım söyle
miştir. Eyüp Sabri'nin Ayı Ramazan 
ve Mihal tarafından çalınan mücev
herlerden bir kısmını büyük anne-sile 
büyük babasının ismile Emniyet san
dığına para mukabilinde yatırdığı da 
anlaşılmıştır. Eyüp Sabri'ye bunların 
ismi sorulmuş, bir takım uydurma 
isimler vermiştir. Zabıta bu hususta 
ehemmiyetle tahkikata dev:ı.m etmek· 
tedir. 

Askerlik yapma
mış memurlar 

Bu nevi memur /arın asa
let hakları geri alındı 

Henüz askerlik hizmetlerini yap
mamış olan ücretli veya maaşlı me 
murların tayin olundukları vazifeler
de namzet olarak gösteri!meleri ica!J 
ettiğine dair dün belediye idaresi~e 
lç }şleri Bakanlığından bir tamim gon 
derilmiştir. 

Bugün halen asalet suretile tayin 
edilmiş olan bu memurların asalet 
hakları keenlemyekün addedildiğinden 
yeniden namzet olarak vazifelerin° 
devam edeceklerdir. Bu fa.mim alaka
darlara bildirilmiştir. 

DÖRT SENEDE KôYLODEN 
NE KADAR BUCDAY 

ALINDI? 

Ziraat bankası eliyle hükfunetimı -
tin buğdny satın almıya başlamasn~
dan bugüne kadar geçen müddet için
de doğrudan doğruya köylüder. 
4.51.896,000 kilo buğday alınmış ve 
buna mukabil olarak 16,156,563 lira 
Yerilmiştir. Ziraat bankası ~lindP 
40,000 tona yakın da sfok bulundur
maktadır. Bu yıl ihtiyact olan fakir 
köylüye ve kurakhktan müteesair o
lan mıntakalara 20,000 ton buğday 
da tohumluk olarak dağıtılmıştır. Bu 
suretle Ziraat bankasının fiyatlar 
üzerinde nazım rol oynaması buğd?.y 
piyasasındaki zararlı oyn:ıklığı ber
taraf etmiştir. 

YENi GÖÇMENLER 
Göçmenlerin ikinci paı tisini getir· 

rnek için Nazım Yapuru hareket e>t
miştir. Bn partide 1800 göçmen getl
rUecek, bunlar da Trakyaya yerleşti
rileceklerdir, 

Türkiye Milli sigorta. şırketinın .if· 
las ettiği hakkındaki şayialar üz:>rine 
alakadarlarla yaptığımız temaslar 
bize şimdiye kadar anlaşılmamış ba1.ı 
noktaların iç yüzünü öğretti. Bu şir· 
ketin iflas ettiği rivayeti hakkında 
bir zat şunları söylemiştir: 

- Sigcrta şirketi için iflas kelime 
si çok manasızdır. Türkiye Milli si
gorta şirketinin bugün müşkül vazi
yette bulunduğu muhakkaktır. Bunun 
açık bir misali de şirketin muamele
lerini durdurmuş olmasıdır. 

Fakat bu muamelenin durmasild 
hadisenin mahiyeti tamaınile izah e
dilmiş olmuyor.,. 

öğrendiğim.ize göre Türkiye Milli 
sigorta şirketi, ortağı bulunan Föniks 
sigorta kumpanyasının iflası üzerine 
bugünkü hale gelmiştir. Fönikste bu
lunan yüz bin lira kadar bir paranın 
akıbetinden henüz müsbet bir netic~ 
alınamadığından Türkiye Milli sigor
ta şirketi bu kadar parayı açık ver
miş bir hale düşmüş ve muamele'1 
durdurmuştur. Bununla beraber me
murların alakasını kesmem~ olduğu 
halde aylık da vermemektedir. 

Söylendiğine göre FöniKs kumpan
yasındaki para hakkında temaslar 
yapılmaktadır. 

Bu temasların sonu alındıktan son 
ra vaziyet tamamı1e anlaştlacaktrr. 
Türkiye Milli sigorta şirF.etinin mua
melelerini başka bir kumpanyaya 
devredeceği de söylenmektedir. Bu
nunla beraber alakadarların başka 

bir kombinezon aramakta oldukları 

da ayrıca rivayet edilmektedir. 
Bir kaç ay önce bir teşekkülün 

seksen kadar azası bu müesseseye si
gorta olmuş bulunmaktaydı. Öğren
diğimize göre bu sigortaJı]arm mua
melelerini diğer sigorta müesseseleri 
devralmağı kabul etmektedirler.,, 

ŞEHiR DIŞINDAN SUT. 
GETiRENLER 

Sütçüler belediyeye baş vurara'K 
şehir dışından beygirlerle getirilmek· 
te olan sütlerin çoğunun bozuk ve ge
tirenlerin de sıhhat vaziyetlerinin fe
na olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bele
diye bu sütGülerin sıkı bir muayen~ · 
den geçirilmesini bütün şubelere bil· 
dirmiştir. 

FLORYADA iNŞAAT 
Floryada bu yıl yapılacak tesisat 

dün tekrar gözden geçirilmiş ve baş
lanmış olanların bir an evvel bitmesi
ni temin için inşaat müddetinin kısal• 
tılmasına karar verilmiştir. 

Buna sebep de yaz mevsiminin ya· 
kınlaşmasıdır. 

EKMEK VE FRANCALA 

Şehir Meclisinin on altı mart ta
rihli toplantısında ekmek ve farncala 
nümunelerinin fenni şartlar dahilin<le 
yapılıp yapılmadığını tetkik için 24 
saat içinde kimyahaneye gönder]me
sine ve kiınyahancde de 4 gün zarfın
da neticenin alınarak bildirilmesine 
karar ver:Imişti. Bu kararın tatbiki 
bütün şubelere tamim edllmiştir 

GÜMRÜKLER EN iYi DAiRE-
LERİMiZDEN BiRiSi OLDU 

Gümrüklerde yapılan ıslahatın bU
yiik faydaları gün geçtikc:c biraz daha 
iyi anlaş1lmaktadrr. Şimdiye kadar 
bir çok şikayf'tleri mucip olan ~üm
rük işleri on gün gibi kı~a bir zaman 
içinde diizclmiş ve bütün ~ikavetler 
kalkmısbr. Yeni ~eklin esası bilhassa 
şu nokta iizerinde toplanmaktadı'!": 

1 - İB sahiplerinin ve daha ziy:ı
dc komisyoncuların her ne suretle (). 
lursa olsun rnl'rnurlarla temas etm&
mesi: 

2 - Bütün gümri.ik dairell'rirıin 
İstanbul baş müdürliiğüııde toplan
ması: 

3 - Fuırutf '!luameleler:- bir ka
rcırla ort:ıdan kaldırılarak muamele
lerin Avnıpa gümrüklerinde olduğu 
gibi basitleştirilmesi. 



HJtalyaaıa Mısırda 
gözl yoktarl11 

(Vstyan' 1 incide) 
Bandan sonra B. Musso1inf şu söz.. 

teri ilive etmiştir: 
- Dünya, bizim finana Balıasın

daki haktkl kuvvetimizi öğrenmi,ş ol
saydı, askert satvetimiz karşısında 

hayrette kaldığı gibi hayret ederdi. 
ITALYA VE AVRUPA SULHU 
Belki de Ogadende daha tali de

recede bazı askeri harekat yapmak 
iktiza edecektir. Fakat ben şimdi 

sözlerimi Avrupanın vaziyetine çevi
riyorum. Hadiseler, Milletler Cemiye
tinin ıüratle te118iki Wzumunu bir 
kat daha tacil etmektedir. ltalyan.. 
lar buna yardım etmeğe hazırdır. 

Milletler Cemiyeti mevcut olmalıdır 
ve olabilir de.. Ancak vazifesi kud
retile mütenasip kılınmalıdır. 

Ualya, garp devletleri arasında 
açık ve sarih bir anlaşma husulüne 
her an hizmete ômadedir. Bu dev
letler nihayet bir anlaşmay(l varma
lıdırlar. Eğer bunlar aralarında harp 
edecek olurlarsa bütün Avrupada me
deniyetin yıkılmasını intaç edecektir. 

ltalya sulh istemektedir ve dış si
yasası muslihane gayeler takip etmek_ 
te devam eyliyecektir. 

R<ıma, 6 (A.A.) - ltalyan noktai 
nazarından bahseden yarı resmi ma
hafil df yor ki: 

Habeşistan, şimdi ltaJyamn biı· 
ciiz'üdür. Habeşistan artık mevcut 
değildir. lta1ya, ismen de olsa. ye
niden bir Habeş devletinin teşekkülü
nü derpiş edemez. Çünkü Necaşi 

kaçmıştır. Habeşi tanın cenup 
mıntakalarında yapılacak olan 
harekt, daha ziyade inzibat, ve 
asayişin teminini istihdaf eden zabı
ta harek!tı mahiyetinde olacaktır. 

Aynı mahafilde, Milletler Cemiye_ 
tinin vazifesinin sona ermiş olduğu, 
çünkü mezkQr cemiyetin mevcut ol
mıyan bir memleketi himaye edemi
yeceği beyan edilmektedir. 

Bn mahafilde, ita lyanın, mesele
nin teferrüatını Fransa ve İngiltere 
ile ve hatta Milletler Cemiyeti ile 
müzakere etmeğe amade olduğu be
yan ediJmektedir. Bu teferrüat, muh
telif menafün himayesi gibi şeyler
dir. 

Ancak ltalya, fütuhatın meşrui
yeti TI! hali hazırda tamamen İtalyan 
olan Habeşistanrn taksimi gibi mese. 
leleri görüşmeğe yanaşamaz. 

Aynı rnahafil, Jtalyan tevessüünün 
Habeşistarun fethi ile hitama erme
miş olduğunu ve bu fethin, bu teves
sü ün ilk merhalesini teşkil etmekte 
olduğunu da kaldetmektedirler. 

ITALYA INGILTERE iLE BiR 
ÇALIŞMAOA HAZIR 

Londar, 6 (A.A.) - Harici işler 
l talyan enstitüsü reısı B. Pirelli, 
A rnm Kamarası azasından mürekkep 
1.ı:~· heyet huzurunda şöyle demiştir: 

"ltalya, müsternlekat sahibi bü. 
yük bir devlet olmak itibarile lngil
tere ile mesai birliği yapmağa amade
dir. 
dir.,, 

B. P1relli, Romadan Londraya, 
bilhassa İngiltere ile ltalya arasında 
iyi münastbctler vücuda getirilmesi 
zaruretini anlatmak için gelmişti. 

Mumaileyh, Habeş meselesinde 
bilhassa ısrar etmiş ve bu meselenin 
yalnız İtalyanın 1..a.f eri sayesinde de. 
ğil, yerli siyasi ve dini rüesanın hattı 
hareketi sayesinde halledilmiş oldu
ğunu söylemiştir. 

ITALYA iLE INGILTERE 
MÜNASEBETiNi DUZELTıHEK 

iÇiN 

Londra, 6 (A.A.) - Dail'y Telgraph 
gazetesi, ltalyaya tatbik edilmekte 
olan zecri tedbirlerin yakında kaldı
rılacağmı yae;maktadır. 

Diğer taraftan Londraya gelen 
itimat edilir haberlere göre, Mus. 
solini, İngiltere ile yeniden iyi müna
sebetler tesisini istemektedir. lngil
terc-nin Roma elçisi, l\fussoliniye ln. 
giliz hükQmetinin Habeş meselesinde 
takip edeceği hattı hareket hakkında 
gayet sarih beyanatta bulunmuştur .. 

Öyle anlaşılıyor kı, İngiltere hti
kilmeti, Habeşistanda asayişi temin 
edebilecek ;ıegane devletin İtalya ol-

duğunu kabul etmektedir. Milletler 
Cemiyeti konseyinin gelecek toplantı-ı 
sında İtalyanın rolü etrafında Lon
dra iJe Roma arasında müzakereler 
başlamıştır. 

İtalyayı Cenevrede Aloisi temsil 
edecektir. 

INGILTERE BABEŞISTANA 
MANDA KONMASINA RAZI 

DEOIL. 

Londra, 6 (A.A.) - Moming Post 
gazetesine göre, Ingilterenin Millet
ler Cemiyetine karşı ilerde ittihaz e. 
deceği hattı hareketi kabinenin tetkik 
etmekte olduğu en mühim meseleler
den birini teşkiJ t• :nektedir. 

Zecri' tedbirler hakkında henüz 
hiç bir karar verilmiş değildir. B. 
Edenin Cenevreye, Milletler Cemiyeti 
azasının umumu tarafından izhar o
lunacak arzuya uyması yolunda tali. 
mat ile gitmesi beklenmektedir. 

Habeşistanda, Milletler C'emiyetL 
nin nezareti altında bir manda ihdası 
hakkındaki teklife Londra taraftar 
değildir. 

FRANSA NE DUŞ()NUYOR? 

Paris, 6 (A.A.) - Fransanın Ha
beş meselesinde bundan sonra tuta. 
cağı hattı hareket hakkında dış ba
kanlık mahafilinde söylenildiğine gö
re, mezkur mahafil, Mussolininin: 
"Habeşistan ltalyandır ve İtalyan ka
lacaktır.,, cümlesine heyecan içinde 
bulunan bir halka kar'ı zafer sarhoş.. 
luğu ile sarfedilmiş bir söz nazarile 
bakılmaktadır. 

Eğer İtalya Habeşistanı ilhak eder 
ve bunu bir müstemleke haline koyar
sa, bu tarzı halli ne lngiliz hükQme. 
ti, ne Fransa hükilmeti, ne de Mil
letler Cemiyeti kabul etmiyec~ktir .. 
Londrada olduğu gibi, Pariste de öy
le zannediliyor ki, İtalyanın Habeşis. 
tan ile aktedeceği muahede, İngilte
re ile lrak arasındaki münasebata 
benzer, yani lrakın Milletler Cemi
yeti azası oJabilmesi esasına müstenit 
münasebat tesis edecektir. ffflbeşis

tan da esasen Milletler Cemiyeti aza
sı bulunmaktadır. 

ZECRi TEDBiRLERE DEVAM 
EDiLMELi 

Londra, 6 (A.A.) - Bu sabah çı
kan liberal ve amele gazeteleri, İtal
yaya karşı zecri tedbirJerin tatbikine 
devam ediJmesini istemektedirler. 

Muhafazakar gauteler ise, bilakis 
bu tedbirlerin ilgasına mütemayildir_ 
Ier. Bununla beraber, muhafazakarla
rın naşiri efkarı olan Deyli Telgraf, 
B. Mussolininin beyanatı hakkında 
tefsirlerde bulunurken şöyle diyor: 

"Duçe tarafından ilan edilen kuv. 
vet doktrini, kendisini müdafaa ede
bilecek surette tamamile mücehhez 
bir halde bulunrruyan bütün nıiUetler 
için bir tehlike teşkil etmektedir Mil
letler Cemiyetinin bu işteki muıa/fa.
kiyctsizliği, btı cemiyetin ortadan 
kaldırılması için bir sebep olamaz .. 
Bilakis Cenevre müessesesine her 
zamandan dalıa ziyade şimdi müza. 
herette bulunm.anuz icabeder. Cemi· 
yetin azasından f>lan bütün de!letler 
tarafından ittifak ile kabul edilmiş 
olan siyasetini tadil etmemeliyiz . ., 

REAIST BiR HAL SURETi 
ARANIYOR 

Londra, 6 (A.A.) - Her ne kadar 
resmi mahafil, Sir Eric: Drummond. 
sun her hangi müshet bir teklifte bu
lunmuş olduğu haberini kati surette 
tekzip etmekte Lqe de iyi marnmat 
;.1makta olan mahnfil Tn~ilterenin 
Roma büyük elçisinin ltalyan haricL 
ye müsteşarı B. Suvich ile geçenlerde 
yapmış olduğu görüşme esnaı;:;rnda ln- , 
gilterenin Habeş ihtilafının ltalja ile 
İngiltere arasındaki gerginliği orta. 
dan kaldıracak olan "realist,, bir hal 
suretine iktiran ettirilmesine mütema
"il bulunduğunu söylemiş olduğunu 
teyit ecleilileı::ek mc"!d{~~ olduk~arrnı 

beyan etmektedirler. 

GERGINLIGI KALDIRMAK iÇiN 

Londra, 6 (A.A.) - Londranın 

İtalyan mahafili, hali hazırda Ro
ma ve Londra hükQmetlerinf meşgul 
eden meselenin aynı mese1e olduğunu 
beyan etmektedirler. İngiltere ile 

1 Dl kem izde 

ÇoTuh Vilaqetinde 

Hummalı bir 
çalışma 

1 

Mektep ve yol işleri gün
den güne ilerlemektedir 

Artuvin, (Özel) Doğu illerinden 
yeni teşkil edilen Çoruh vilayetinde 
her faaliyet şubesinde çaiJşma başla
mıştır. Mekteplerde ve bütün hüku 
met şubelerinde yeni bir hız görülü
yor. Yollarda elinde kazma ve kürek 
muhtelif istikamette binlerce amele· 
nin uğultulu sesleri duyuluyor. Sene
lardir tatbik erlilemiyen köy kanun•t 
tatbikatı hummalı bir faaliyelle iler
liyor. 

Şimdiye kadar bir tarafa yolla 
bağlanmamış olan vilayetin Şavşet 
kazası 30 kilometrelik yoh .. nu yapmak 
üzere faaliyettedir; bu yollar yakmdıt 
Ardahanla ve oradan Karala birleşe
cektir. 

Vilayetin yol faaliyeti programın
da Şavşetin Berta deresini takiben 
Hopa ve Yalnızçam şosasmı Berta 
köprüsünde amuden katedecek yolu 
da vardır. Bu yola da Şavşet' Ardahan 
yolunun bitirilmesini müteakip hazi
randan itibaren başlanmak üzeredir. 

Borçkadan Yalnızçama kadar olan 
Hopa - Kars yolunda temizlik amele
si faaliyette devam ediyor. Senelerdk 
bakımsızlık yüzünden kaybolan hen
dekleri açılıyor. Yolların yıkılan kı
sımlarının ıslahına çalışılıyor. 

Her bakımdan ehemmiyeti olan 
Artuvin Yusufeli yolunun güzergahı 
hazırlanamk üzeredir. Burada da ge
niş faaliyetin başlamaJ1Jı pek yakındır. 
Bu yolun iktisadi ehemmiyeti çok bü
yüktür. Bu oylla Hopa - Erzurum şeh
rahı birleştirilmiş olacaktır. 

Vilayetimiz böylece sü.kfuı, inti
zam ve geniş bir program içinde hum
malı bir faaliyetle faydalı çalışma 
devresine girmiştir. 

Bu faydalı programın ilk fcyizh 
semereleri almmağa başladı. 

Kısa tabirle vilayet imar ve ihya 
yollarmda Adeta seferber haldedir. 

Fırat taştı 

Erzincan köyleri 
su altında 

Erzincandan bildiriliyor: 
Bu yıl fazla yağmış olan karların 

erimesinden birdenbire coşan Fırat, 
civarındaki köyleri su altına almıştır. 
Kadağanıkebir ve Kadağanısağir köy 
leri kam.ilen su içinde kalmış ve köy. 
jandarmalar tarafından boşaltılmış
tır. 

Semizali, Denizdamı, Küpesi, Ka
rakilise, Balıbeyi, Güllüce köyleriniı:ı 

arazisinin bir çoğunu su basmıştır. 

Nüfusça zayiat yoksa da mezruab 
hayli zarar vermiştir. 

Şehre gelen sel şehrin şimalinde 

Şeref iyeden itibaren Aktaş mahalle
sini ve çarşı boyunca Fırat caddesini 
tamamen kaplamıştır. Cadde ve so· 
kakların bir kısmı da bozulmu.5tur. 

Amerikada intihabat 
baş' aiı 

Vaşington, 6 (A.A.) - Kaliforni. 
yada yapılan ilk intihabatta B. Ruz
velt ·1,982 rey kazanmıştır. lki raki
bi 681 ve 437 rey airnışlardır. 

Reisi cumur namzetliğinde B. 
Ruıveltin cumuriyetçi rakibi olan 
cenubi Dakota valLqi B. Landon 9,362 
rey ile başta gelmektedir. 

B. Boorah ise 8,1:>3 rey almıştrr 

ltalya arasındaki grginliğin onadan 
kaldırılma.•:n. 

Aynı mahafil, lngiltere hü:.ume. 
tinin bu maksada erişmek için ical>e-ı 
den tedbirleri şimdiden almış ald u
ğu ve miktarı umumiyetle zannedil
diğinden fazla olan Ye Akdenizde 
bulunan harp gemilerinden bir kısmı
nı anavatan sularına ~ağırmış bulun
dujğunu ilave etmektedirler. 

• 

Komşu memlekette 

Karadeniz kıyılarında 
cenup çiçekleri 

Moskovada nişan talimleri • Yeni endüstri müesse
seleri - Bakuda sinema stüdyosu - Ebruz. 

dağındaki tetkikler 

Moskova, (Tass) Karadenizin 
şark kıyılarında Soçi'ye yakın bir yer
de bulunan ve cenup ziraatile meşgul 
olan büyük bir sovkhoz Sovyetler Bir· 
liği dahilinde münasip yerlerde üretil -
mek üzere. Yeni Zelanda'dan bir çok 
muhtelif çiçek ve dekoratif nebat almı~· 
tır. Filhakika yalnız Yeni Zelanda'da 
yetişmekte olan dünyanın en nadir ne. 
hatlarının Soçi mmtakasmda iklim mü
şabeheti dolayısile pek güzel yetişebile
ceği tesbit olunmuştur. Soçi'dc üretile· 
cek bu Yeni Zelanda nebatları arasında 
fidan halinde fujerler, ağaçlar ve dahil 
bir çok orijinal ve dekoratif çiçek ve 
nebatlar mevcuttur. 

MOSKOVADA NiŞAN TALiMLERi 

Bir müsabaka esnasında Moskovalı 
nişancılardan Sorokin, beynelmilel tip. 
te küçük çapta bir tüfekle 40 kurşun 

nişan atrruş ve en fazla 400 puvandan 
399 puvan yapmıştır. 

Bu suretle Fransız nişancısı Durand'a 
ait bulunan beynelmilel rekor 2 puvan 
farkla kxrıltru§tır. 

Gene Moskovalı Minin de ayni tarz. 
da elli metreden 40 kurşunla 400 pu -
vandan 398 puvan yaparak ayni bey • 
nelmilel rekoru geçmiştir. 

YENi ENDUSTRI MUESSESELERI 

Bu yıl içinde Sovyetler Birliğinde 

hafif endüstri ve gıdai endüstri alan -
larmda kurulacak olan yeni müessese -
ler için bütçeye 2 milyar 300 bin ruble 
konmuştur. 

Devlet endüstri planı mucibince, 1936 
yılı içinde 56 hafif endüstri kombina ve 
fabrikasının inşaatı bitecek ve bu mü • 
esseseler çalışmaya başlıyacaktır. Bun • 
]arın arasında, Taşkent ve Bamaul men 
sucat kombinaları, 1 O yen keten endüs
trisi fabrikası, 10 yeni cam fabrikası, 4 

deri fabrikası ve saire vardır. 
Gıdai endüstri alanında ise bir seri 

et ve şeker fabrikaları vardır ki bunla -
rın inşasına 300 milyon ruble tahsis o
lunmu§tur. Ayrıca 12 büyüli ekmek fab
rikası, 8 çay fabrikası, 4 konserve fab
rikası da yapılmaktadır. 

BAKODA SlNEMA STODYOSU 

Bak(ıda, büyüklüğü bakımından Sov
yetler Birliğinde 3 üncü dereceyi ala ~ 

cak bir sinema stüdyosu inşasına baş -
lanmıştır. Her türlü teknik müştemila. 
tını havi bulunacak olan bu stüdyo, se. 
nede 300 büyük sesli film vücude ge -
tirecektir. 

ELBRUZ DACINDA TETKiKLER 

Sovyetler Birliğinde, 1935 senesin -
de ilim akademisinin stratosfer komite
si tarafından Elbrüz dağında yapılan 

keşfiyat neticesinde elde edilen malfi -
mat tensik olunmaktadır. MalUm oldu
ğu üzere, bu keşif ve araştırmalar se -

zerinde tetkikler yapmıştır. 
Sovyetler Birliği tecrilbevf tıp ensti" 

tüsü grupu ise, ültraviolet şu;ılarmıı:ı 

biolojik tesiratı üzerinde ve ayni za • 
manda yükseklerde ya§ıyan insan ve 
hayvanların bünyelerindeki tahavvüller 
hakkında çok ehemmiyetli tetkiklerde 
bulunmu§tur. 

SOVYETLER BIRLICJNDE 
ANTlMUAN 

Şimali Kazakistanda Akmolinsk'irı 

11 O kilometre şimali şarkisindeki Ka " 
ra gand mıntakasmda bulunan anti • 
muan madeni damarları, ilk işletme se• 
nesi zarfında Sovyet endüstrisine yüz • 
lerce ton antimuan vermi~tir. Bu sene 
ayni Turgansk madenlerinde ikinci bir 
madeni antimuan fabrikası işlemeğe bat 
hyacak ve bu suretle Sovyetler birliğine 
lüzumu olan bütün antimuan gene mero 
leket dahilinde elde edilmiş olacaktır. 

ISTIHSALDE RASYONALiZASYON 

Stakhanof hareketi, Molotof otom~ 
bil fabrikasında rasyonalizasyon ve icat 
çıhk bakımından büyük akisler uyan • 
dırmıştır. Son aylar içinde bu fabrika • 
daki işçiler ve mühendisler istihsali da• 
ha rasyonel bir hale getirmeyi istihdaf 
eden 1142 teklif yapmışlardır. Bunla • 
nn içinden 360 teklif tatbik mevkiine 
bile konulmu§tur. Bunlar sayesinde yal• 
mz bir kısımda bir milyon rubleden ta• 
sarrufta bulunulacağı ümit edilmek • 
tedir. · 

DON'DA MADEN KöMURU 
IHTtYATI 

Don maden kömürü h.C.Wt4ı:n<!lf!aoıı 

zamanlarda yapılan jeolojik' atqttt"ma• 

lar, bu havzada 2 milyar 590 milyon 

ton mikdarında tahmin olunan yeni kö• 

mür ihtiyatı meydana çıkarmıştır. 

f ngiltere-Sovyetler 

Deniz anlaşması 
müzakereleri başlıyor 
Moskova, 6 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: 
Büyük Britanya hliktlmetinin tek

lifi üzerine, Sovyetler birl!ği hüküme 
ti, Sovyetlerle İngiltere ar~mda deniz 
silahları hakkında bir anlaşmıya . var· 
mak için müzakerelerde bulunmağa 
muvafakatini bildirmiştir. Büyük Bri
tanya hükumetinin teklifi, deniz in
şaatı programlarının ka.I9!lıklı olarak 
teatisinden başka, tezgahta bulunan 
harp g~·milerinin keyfiyet itibarile ba
zı tahditlerini ve bu emil.::rin yeni b:r 
tarzda tasnifini ihtiva ey!emekt<>dir. 

Bu hususta müzakerelere yakında. 
Londrada başlanacaktır. 

yahatine, Sovyetler Birliğinin yedi ilmi -----·----------
araştırma teşekkülü ile Viyanalı profe
sör Mark'm başlangıcındaki bir grup i~
tirak etmiştir. 

Lebedef fizik enstitüsü grupu bu se
yahat esnasında kozmik şuaların tesiri 
ve bunların irtifalara göre kuvveti hal -
kında çok zengin malu~at elde etmiş 
bulunmaktadır. 

Optik enstitüsü ilim adamları, bu 
esnada, gece semanın kendine has ay -
drnlxğını tetkik etmişler ve yapılan bu 
tetkikler sonunda bu aydınlığın üç nr• 
vi ayn aydınhktan müteşekkil bir kül 
olduğunu tesbit eylemişlerdir. 

Odesa Üniversitesi fizikçiler gru -
pu, güneşin ültraviolet inşiaatmı tetkik 
etmiş ve fotoğraf vasıtasiyle güneşin 

bir gün zarfında kuvvetinin değişme • 
sini tesbit eylemiştir Alınan bu netice· 
Ier. ültraviolet inşiaatı ile ali.kadar ol ·ı 
mak UzerE: ozonun yüksekliği hakkında 
veni hesaplar yürütmeyi kabil kıimış -
trr. 

Sovyet tayyare levaznnı enstitUsli 
grupu tse: tayyaredtikte ku11amlan j 
renkler, kumaşlar, vernikler ve saire li· 

Dünya mıntakala· 
ra ayrılacak 

(Vstyanı 1 inciı!r) 

Öğrenildiğine göre. bu reform şu 
noktaları derpiş edecektir: 

1 - \'ersay muahedesi ahkamı. 
nın Milletler Cemiyeti mukavelena. 
mesinden tefı;ki. 

2 - Karşılıklı yardım teahhütl&
ri, mmtalrnlara hasre:iilecektir. Dün. 
ya, bir takım mıntakaJara ayrıla. 

caktır. Her mıntakada bulunan dev• 
letler, hemen karşılıklı yardımda bu
lunmaya mecbur olacaklardır. 

Aym siyasi mahafil, böyle bir re. 
formün lngiltereye ~arbi Auupaya. 
kari\'ı teahhütlerini tahdit edebilmek 
imkanım bahşed(:ceği mütaleas1nı ile· 
rl 1~.i&mcktedirler. 

İngiltere hükumet'_ Habeş işi hal 
edilir edilmez bu meseleyi dikkat ve 
ihtimamla tetkik etmek tasavvurun..~ 
dadır, 



1 Sağlık bilgileri 1 
Gözlerimizi 
koruyalım 
Gözler bütün uzuvlarımız ara· 

sında şüphesiz. ki en naziğidir. Fa· 
kat, bir çok dikkatsizliklerden do
layı gözlerimizin kuvvetini yaşla 
kaybederiz.. Bunun onu ne geç
mek için, gözlerimizi iyi kullan
mak lazımdır •. l§te size ihmal et
memeniz lazım gelen bazı tavsi· 
yeler: 

Evvela gözlerimizi toza, rüzga
ra, güne§e veya çok kuvvetli t§t

ğa karşı tutmamalı. Çalışırken 

ışık ne tam gözlerimizin kar§ııın· 
da bulunmalı, ne de çok yaktnda. 
Bu ışığın avize ile ve yahut beyaz 
abajurla dağıtılması da çok sıhhi
dir. 

Denizde veya banyoda suyun 
içinde bulunurken ele gözlerinizi 

- 2 5 - KURUN 7 MAYIS 1936 -

.... ~-. -. -. ·u·z·a-k·t·a·n--=.::=:.::=:::=:Y==a=====k=ın====d==a==n=====.==.==.=====ı 1 G e z i n ti J e r t 
~~~~~~~~~~~=•~~~~~~~~~·Yalancı Hidrelles! 

Jozefin 
Beker .. 

Zenci sahne yıl • 
cl ızı J ozefin Bek erin 
şöhretini bilmiyen 
yoktur. Siyah inci, 
bir kaç yıl önce İs

tanbula da gelmiş ve 
perestişkarlan tara -
fından . şiddetle al • 
kışlanmrştı. Jozefin 
Beker son zamanlar. 
da Amerikaya git -
miş, Nevyorkta bir ' 
kabare açmrştrr; re -
sim. san'atkarı kcn • 
di kabaresinde temsil 
ettiği bir revüde gös 
teri yor. 

Piyano çalan 
maymun 

Takvim yaprağını hep akşam
dan koparırım. Ömrü böyle bir 
kaç saat ileri fırlatmakta ne ı'ar , 
bilmem; fakat her gün işten dö
nünce elim ona gider ve düşünme
den koparırım. 

BugünkündP biıyük harliHle 
"Ruzu hızır,, yazılı idi.. Sobası 

yanan, pençereleri s1m sıkı ka
panan bir odada bu ne yalancılık 
değil mi?. Gece, ıslak ve kemik
lere işliyen sisli bir hava ile çök· 
müştü. Yalnızlığı büsbütün ber -
bat yapan soğuk, yorganlarırmn 

aralıklarından süzülüyor, dizlt.ri• 
mi büzdürüyordu. 

Kendi kenime: 
- Yarın hidrell es ha! 
Dedim. Kuzular koç oldu ha· 

sakın açmayın, bilhaua denizde Graff - Zeplin sakatlandı\ 
iken. Eğer gözlerinizi banyo 

· d · · b Hindenburg Zeppelinden sonra 

lngiliz Kralının gelir 
menbaları 

. lii göklerin suratı bir karış. Gü
neş kim bilir nerede?. Zamanla 
iklimler de değişir, ama o kadar 
yavaş değişir ki sezmeğe vakit Meşhur şantözlerden Lily Pons hay

vanları çok sever, geçenlerde Birleşik 

Amerikaya seyahat etti, orada kendisi
ne Sen-Lui hayvanat bahçesinin en zc· 
ki maymununu takdim ettiler. Meşhur 1 
yıldız bu maymuna piyano dersi verme-1 
ğe başladı; şimdilik bu dersler devam 
ediyor; resimde de şantözün ·maymuna 
piyano tuşlarına nasıl vurulduğunu öğ
retmesi görülüyor. Ders iyi netice verir· 
se şantöz şarkı söyliyecek, maymun ken 
disine piyanoda akompanye edecektir. , 

kalmaz, derler. lstanbulda bir 
iklim ihtilali var galiba. Sezmek 
şöyle dursun, elle tutuluyor ve ba-

Yapmak zaruretın e ısenız u Am .k f . k G aff z b erı a se erme çı an r eppe-
anyoyu dayalılacak kadar sıcak lin şimdi Rio de Janeiroda bulunmak- Bir Fransız gazetesi İngiliz kralları

nın gelirleri arasında eskiden bulunan 
ve şimdi terkedilmiş olan bir kaynaktan 
bahsediyor. Uç yüz yıl önce konulan 
bu usul pek garipti. Bir adamın ölümü
ne sebep olan herhangi bir şey derhal 
karalın malı olurdu. 

hl ile yapmalısınız. tadır. Fakat, "Hindenburg Zeppelin,, 
şa vuruyor. 

Çocuğunuzun gözlerini ele ay- gibi bu da - yolda değilse de yerde -
nı ihtiyatlarla muhafaza etmelisi· bir kazaya uğramıştır: Hangarına 

giderken çarpmış, zarfı on metre mu
niz. Küçük çocuklann emzikleri- rabaı kadar bir büyüklükte yırtılmış
ni yüzlerinin pek yakınına koyma- t ır. 

Üşümekten ziyade düşünmek· 
ten uyuyamadığım için biliyorum, 
ki bütün gece koca ulha bir teM 
yıldız. bile damlamadı. Hele: me
nek§e ışıklı o iri, dilber sabah yıl
dızı bile görünmedi. Gün gamlı 
bir perde gibi solgun açıldı. Sert 
adımlar altında sokakların nabzı 

vurdu. Tekerlek ıesleri duyuldu. 
Uzak fabrika düdükleri çınladı •• 
Tekrar: 

malı; gözleri §Cl§ı olur. Yatakla- Balonun tamirine başlanmıştır. 
rını da pencere önüne yapmamalı, Tamir biter bitmez Almanyaya, Fri-

Bir gemici gemiden düşüp ölürse, bir 
avcı kendi silahile vurulursa, bir bal • 
konun demir istinatlan yerinden çıka • 
rak balkonun düşmesine ve üstünde bu
lunan adamın ölümüne sebep olursa, 
gemi, silah, balkon demirleri hemen 
kralın malı olmak üzere alınırdı. 

fazla ııık gözlerini yorar. edrichshafcne dönecektir. 
Yeri değiştirilen ağaç 

Yaraları çabuk 
geçirmek için 
Bir yerden clüıerek veya bir 

yere çarparak elinizin1 ve dizini
zin derisi •tyrıldı ise ve yahut bir 
yeriniz kanıyor•a buna karıı alı
nacak en kolay ve en çabuk ted· 

"r.ırbirıryar.anın üzerine hemen nişaı· 
"~ .....f:tıı-«1eyaı.pudra serpmektir. Yan

ma yaraları bile, bu auretle hare
ket erlilirıe, gayet çabuk iyilqir .• 

Evde idrar tahlili 
Bir çok haıtalıklarda öğrenil

mesi en ehemmiyetli olan ıey, id
rarda albomin olup olmadığıdır .. 
Bunu anlamak için, tahlil labora
tuvarına gitmeden evde yapdacak 
fey gayet basittir: Bir tüpiin içine 
koyacağınız idrarın üzerine bir az 
aaid nitrik damlatın. Eğer albo

Kendi rekorunu 
kırmak için 

İngiliz kadın tayyarecilerinden 
Anny Mollison'un Kap seferine çıka
cağını haber vermiştik. Bu kadın ta.y
yarecinin arkasından bir erkek tay
yareci de ayni yolu boyladı. Yalnı7, 
dün Londra.dan hareket eden tayyare
ci Brook Kaptan daha uzağa Avustu
ralyaya gidecektir. Esasen bu tayya
reci İngiltere ile Avusturalya arasın
da geçen sene yapılan müsabakayı 
kazanmış, bir rekor kırmıştı. Bu se
fer, gene kendi rekorunu kırmağa çık 
mış bulunuyor. 

Bela Kun nerede 
Bela Kun'un İspanyadan ayrıldık-

Eğer bu usul zamanımızda kaldınl
masaydr yoldan çıkan ve bi:r çok ölüme 
sebep olan bir tren, her gün kazalar 
yapan otomobiller, tramvaylar, otubilE· 
ler, düşüp pilotunu öldüren tayyareler 

·boyuna kral namrna alınacaktı! 

tan sonra nereye gittiği anlaşılama
mı~tır. Le Petit Parisien son sayısın
da bu hususta bazı malfınıat vermek
tedir. Gazetenin büyük bir ihtiyatkar 
lık kaydı ile neşrettiklerine göre Belıı. 
Kun 16 nisanda Fransaya gelmişti't'. 
19 mayısta Fransadan çi'iı".m.ış, fakat 
sonra tekrar Fransaya dönmüştür. 

Almanyada 1 mayıs günü büyük bir 
ağacın yeri değiştirilmiştir. Bu ağaç, 
Sarrebrük'de yetişmişti. Boyu kırk met 
re, yaşı yüz otuzdu. Yerinden çıkarmak 
için kırk amele kullanıldı. Sonra dört 
kamyona yükletilerek Sarrebrük'den 
Tempelhof civarına götürüldü . Orada 
bu ağacı yeni baştan toprağa dikmek 
için sekiz gün uğraşıldı. 

Metro ile qılan satılıyor 
Pariste mayısın on sekizinde büyük 

bir hayvanat ve nebatat sergisi açıla • 
caktır. Bu sergiden istenilen hayvan ve 

nebatları satınalmak kabil alacaktır ;hatta 
yılanları bile ... Yılanlar metre ile sabla 
caktır. 

- Bu ne biçim hidrelles böy
le! •• 

Dedim ve somurtarak kalktım. 

Y aflarda tütün İşçilerile mek
tep çocuklarından başka kimse 
yok. Her günkü hal. Kırlar bu
lut atkılarına bürünmüşler, dallar· 
da ne çiçek kokusu, ne renk akıtı 
var. Goncalar> yeşil kapılarım 

S. Gezgin 
'(Lıi.t/en sayıfayı {'cvirin iz) 

min varsa tüpün dibinde beyaz----
bir tortu kalır. 

:;Nt NEŞRIY AT: 

B TAHTLARI DEVİREN ÇOCUK
ay İskender Fahrettin tarafından 

~azılan bu eser tarihi çocuk ve 
alk ro""'"nl . . . b. · .. dir b. . ...... arı scrısının ırıncısı : 

T~ı?ci ve ikinci formaları çıkmıştır. 
..... rı~ Yayımından çok faydalı gördU
gumuz bu romanı çocuklara tavsiye 
ederiz. 

t D~CUŞ - Beşinci sayısı çrkmış
ır. !çınde gençliği inkar ~den gen~-

ler .. .. 
• yuz Yd once Çankırıdıı türkçe ya-

zanlar, Kocamustafapaşadaki Zincirli 
servi Ha lA S . -. . • • ya ı aıt aga adlı yazılar ve 
şıırler vardır. 

PERŞEMBE GAZETESİ - 58 inci 
s~Yisı dolgun münderecat, güzel re
sını.Ierle çıktı. Bu sayıda Naci Sadul
lal.Jn b' H. . d ır ıcıv enemesi. cinsi terbi-
~e ınUtebassısı Bayan Zekavet Zati 
ıle bir mülakatı. Güzide Sabri'nin Hic
ran gecesi romanı, Münir Süleyman'm 
eski Hıdrellez alemlerini canlandıran 
bir Yazsı Halide NusraUn seyahat 
notları vardır. 

HALLAÇ DOKKA.NLARI 

Cadde üzerinde ve evlerin sık bu
lunduğu sokaklarda hallaç dükkanı 
açı~ınası b~lediye tarafoıdan yasak 
cdılrniştir. Buralnrda dükkan açmış 
ol~nlar hakkında bu kanun tatbik e
dilecektir. 

Hastanedeki eczacı, Beyoğlu eğlence yerlerin. 
de kocamış, son zamanlannda rahat edebilmıek için 
para biriktinneğe karar venniş, bunun için de ta§ra· 
da memuriyet alıp Anadoluya çıkını§, vaktinden ön. 
ce ihtiyarlamış bir adamdı. 

Doktor Çetiner, eczacıyı gözü çöplükte kalmış 
horaza benzetti; onun anlatbğı sefahet alemlerine de 
yabancı idi. 

Orta mektep hocalarından bir kaçı, hastanedeki 
öteki iki hekim sabah akşam lstanbulu anmakla va • 
kit geçirmiyorlardı. Oı:erlerine aldıktan ödevi yerine 
getinnek için sabırla çalışıyorlardı; fakat gitgide 
doktor Çetiner, bu arkadaşlarının d)l derin bir bez • 
ginlik içinde çırpındıklarını, işlerinin onlara ne ka • 
dar güç geldiğini anlamakta gecik~di; yalnız bun -
]ar büyük bir feragatle tahammül ediyorlardı; Ana • 
doludan şikayetçi değildiler. 

Meb'uslar ikide bir geliyorlar, şehri başka 

büyükler ziyaret ediyor, ziyafetler veriliyor, vali 
nutuk söylüyor, halkçılıktan bahsediliyordu. Halk hü
kumetinin kuruluşu yıldönümü büyiik şenliklerle kut· 
Julanıyordu. Kayseri vilayetinin haftada bir çıkan ga
zetesi artık halkın efendi olduğunu, her şeyin onun 
dileğine göre' yapıldığını yazıyordu. 

Doktor Çetiner, bu nutukların güzel tesirile S<• 

nlı olarak genç ruhunda büyük bir istekle heyeeanla 
halk için çalışın.ağa başlayınca işin o kadar kolay o'• 
madığını gördü. Erciyeş dağının eteğine yaslannuş 

kül rengi şehir bıçakla kesilip ayrılmış iki başka par. 

ça halinde idi: 
1 - Büyük bir ırmağın üstündeki akışa yaban· 

er, kendi kendisine gömülü olarak yaşıyan alt tabr. 
kalarındaki su 17ibi~ yukarıda olup bitenden ha'bersiz 

bir halk. 
2 - A§ağt tabakalara kadar inemiyen, yukarıda, 

üstte kalan bir kaynaşma, memur sınıfı. 
Hastaneye gelip şifa istiyenler hep memurlar 

veya memur aileleri idi. Yerliler üstü düı: toprak ev -
)erinin kale avlularına benziyen karanlığı içinde ken. 

di kendilerine hatır neşir oluyorlardı. 
Doktor Çetiner, kaldınmsız, bozuk ıokaklJda, 

yıkık toprak evlerin arasında, çirkefli suların üstün
den aUıyarak dolaşırken, içleri görülmiyen, pencere • 
leri tavana yakın, üstü düz toprak damlı evlerin esra
nm düşünürdü. Bir millet, bu evlerin içinde sağken 
kendisini mezara gömmüf gibi yatıyordu. 

Çarşıda, alı§ verişte yerlilerin yerlilere başka 
fiyat, Yabancılara başka fiyat, başka ölçü kullandık_ 
lannı farketti. Halk, yerli memurları bir dereceye ka
dar hazmediyordu, fakat yerli olmıyan memurlara 
asla tahammül edemiyordu. Doktor Çetiner, halktaki 
gizli nıukavemeti Se2İnledikten sonra memurların 
psikolojisini incelemeğe başladı. Onlar açıkça kon • 
forsuz, iptidai, 'bin bir rahatsızbkla dolu bir yere geJ_ 
miş olmalanndan dolayı muztariptiler; bu ıztırap, 
hoşnutsuzJuklannı arttınyor, sanki sebep halkmış gİ· 
bi her işte halka yiikleniyorlardı. 

Doktor Çetiner "hangi taraf haklı?,, diye dü • 
şünm~di; ortada iki taraf bulunmasına üzüldü. Fakat 
hakikati olduğu gibi görmek ve çaresini araştırmak 
laznndı. 

Halkta devlet teşkilatına karşı imparatorluk idı>
resi Yıllanndan kalma, kökleımiş bir emniyetsiz -
lik vardı. 

imparatorluk idaresi yüz ydlarca Anadoluyu sö
mürmiiştü; lııtanbul, yurdun bütün verim kaynak • 
larına ağzını dayamış, doya dova emen bir efsane 
canavan gibi idi. Anadollu, hadiseyi tahlil etmeden, 
müsbet bir şekilde bu neticeye varmadan, şuuru al -
tından işi sezinlemis, fstanbt,ll•l"ll karşı düşmanlığa 
başlarnı$tı; İşte cumurivet k;Jvlüvü, kücük şehirliyi 
bu srrada, bövle bir haleti n•hive içinde bulmuştu. 

Doktor Cetiner1 orta mektebin feragat ve sabırla 
çalışan İstanbullu hoca1anndan şu hikayeyi dinledi: 

Halkla yakından münasebetlere giri§mek ve ah
ba.p olmak iıtiyen rmıallimler, yerlilerin çıktıkları 
kahvelere gitmeğe başlamı§lardı. Bu ziyaretleri önce 
şüphe ile karşılıyan yerliler genç muallimlerin yeni 

devrin hususiyetini, yeni devirde köylü telakkisini, 
halka verilen değeri belirtme yolundaki sözlerini bir 
zaman SU'iarak, ne evet, ne hayır demeden dinlcm.İ§• 
lerdi. Ahbaplık biraz ilerleyip de bu İstanbullu ço • 
cuklara ısınmağa başladıkları zaman nihayet i~lerin. 

den birisi açılmış, peykenin üstünde poturlu ayakla • 
rını altına alıp bağdaş kurduktan sonra ak sakalını 

sıvazlamış: 

- Hey oğul, sen ne dersin, ben Abdülaziz dev • 
rindenberi beş padişah gördüm; bu artık böyle gider, 
he .... 

Diye mırıldanmıştı. 

- Bu artık böyle gider, he .•. 

Doktor Çetiner, bu hikayeyi dinledikten rnnra 
Kayseriye geldiği gündenberi içini kemiren ~erdin 
ilacım bulmuş gibi ferahladı. Anadollunun ruhun.fa.ki 
düğüm bu cümle ile çözülüyordu: 

- Bu artık böyle gider, he ..• 
Cumuriyet, muvaffak olabilmek için bu zorlu 

inanışı sarsmak mecburiyetinde idi. Bunun artık böy. 
le gitmiyeceğini halka anlatmak lazımdı. 

Doktor Çetiner, hastaneye gelmiyen yerli h:ıs • 
talan soruşturup öğrenip onların ayaklarına gitti, 
ilaçlarını hastaneden bedava yaptırıp götürdü. Yerli
lerle, hele onların fakirleriyle alçak gönüllüce ko -
nu§mağa, onl~rdan biri ve onlar gibi olmağa çalış • 
tı; bunun içindir ki yavaş yavaş emniyet kazan~ı, bir 
kere halkın inanı ile sarıldıktan sonra da halktan ya. 
kın, sıcak, yürekten bir dostluk gördü. Halkın ka • 
rakterini, bu karakterin temiz, özlü. değeı·li cevheri
ni keşfettiği zaman sev:ncinden çıldH"acak gibi ol • 
muştu. Halk, Ötedenberi münevver tarafından hor 
görülmeğe alışmıştı. Böyle sayılmak~\ln utanıyor, ken 
disinden ve kendisi gibi olmıyandan çekiniyordu. 
Böyle sayıldığına kızıyor, kendisinlen ve kendisi gie 
bi olmıyana ifritçesine karşı koyuyordu. 

.( Arka.sı var .1. 
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Belgrada giden muhabirimizden: 
.._.--,, ~ ~ ..... ,,,...,ıwwws,,_, .-,, --= - ~ __ .......__.,. 

Belgrad şehri ismini 
nereden almış? 

So yaya kadar yolculuk - Bulgar 
köylüleri niçin çok yaşıyorlar?

Yugoslav hududunda 
Sofya, 3 (Hususi) - Yolumuzun 

ilk ınerhalesi çok iyi geçti. Sirkecide 
istasyonda bizi uğurlıyan dostlardan 
ayrıldıktan sonra hep birden altı kişi 
bir kompartımana dolduk. Bavulları
mızı daha evvelden yerleştirmiştik. 
Fakat kompartıman o kadar dar kl 
altımızın da oturabilmesine imkan 
yok. 

Bunun için gençler, yaşlılar ve gö
bekliler hesabına ayakta durmayı ter 
cih ettiler. Bu tasnüten anlaşılacağı 
gibi en buş yeri Ercüment Ekrem Ta
lii, onun yanını Kazrm Şinasr işgal 

etti. 
Bu ara Ali Naci Karacan sordu: 
- Yahu şu Bclgradın manası ne

Cilı-? 

Ercüment Ekrem derhal cevap ver
di: 

- Katip Çelebiye göre anlataynn. 
Yanko Veled Modiyanm tarihinde o
kuduğuma göre vaktaki Battal Gazi 
Sırbistaru fcthiçin huruç etmiş, Sır

bistan kralı Yanoş ile karşılaşmışlar. 
Battal Gazi : 

- Behey kral! Beri ge1, karşmıa 
çık. Seninle bir hesaplaşalım. diye ni
da etmiş. Bunun üzerine Sırbistan kra 
lı Yanoş seyfi elinde meydana çıkmış. 

Battal Gazi bir selli seyf etmiş, kı
lrncını bir savurmuş, Sırbiqtan kralı
nı belinden ikiye bölmüş. Fakat dar
be o kadar şiddetli ve ani olmuş ki 
kral Yanoş'un gövdesinin üst yan' 
düşmemiş. 

Battal Gazi bunu görünce kızmış! 
- ı:nan gavur! Diye yeniden nida 

etmiş. Belini ırgat! 

Bu münasebetle ortada yeni bir 
sual dolaştı: 

- Acaba Tzaribrotta bu altı yedı 
saatı nasıl geçireceğiz? 

Herkes bu bahis etrafında fikrini. 
söyledi: 

Ali Naci Karacan: 
- Bir kahveye girer, güzel güzel 

ve bol bol çay içeriz. 
Rasim Us: 

- Ben fotoğraf makinemi niçin bera 
berimde getirdim? Resimler çekeriz .. 

Feridun Osman: 
- Benim işim belli. Derhal ec2aha

neden bir uyku ilacı alır. Mükemmel 
bir uyku çekerim.. 

Ercüment Ekrem: 
- Kurun gazetesi !stanbulda bir 

tavla müsabakası yapıyor ya? Hani 
her gün !stanbulun bir semtindeki o
yuncuları karşılaştırıp bunların ara
sından §ampiyonları seçiyor. Biz de 
bu müsabakaya Tzaribrot namına i~
tirak ederiz. Bu münasebetle hem a
ramızdan şampiyon seçilmiş olur: 
hem de vakit geçer. 

••• 
Sabahtanberi Bulgar topraklarından 

geçiyoruz En fazla nazarı dikkatimi 
celbeden nokta gtizerg8.hımızm tarna
mile ekilmiş ve işlenmiş topraklr..rdan 
mürekkep olmasıdır. Kazılmamış, e
kilmemiş, üzerinde çalış11mamış bir 
karış toprağa rastgelmek imkansız. 

Trenimiz pek nadir ietasyonlarda 
bir kaç dakika tavakkuf ediyor. tstas 
yona birikmiş halk ve siys.h kalpaklı 
köylüler bize lakaydile bakıyorlar. 

Hepsinin bakışları durgun ve yüzler
de bir neş'esizlik, bir sükl'inet okunu. 
yor. Muhakkak ki bizim halk bunlar
dan çok daha neş'eli ve canlı. 

- Hergün bir hikaye 

Gece Taarruza 
1STANBUL - 18 dans musikisi 

(~lk) 19.haberle~ 19,lSm~telif p~k ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Jar. 19.30 Sıhhi konferans: Dr. ihsan Gece yarısını iki saat geçmişti.. ı kelime işitince dona kaldı. Ç.abuk 
Rifat tarafından. 20 halk musikisi. Si • Andre hemeyyinin bu saatte sokakta kendini toplryarak koştu, ama geç 
vaslı Veysel ve İbrahim tarafından. 20. bulunması adeta bir delilikti. Ya kalmıştı. Karısı konuşmasını bitiriP. 
30 stüdyo orkestraları, 21,30 son haber. karısı Simon ne diyecekti?. Beş yrJ_ telefonu kapamıştı. 
ler. Saat 22 den sonra Anadolu ajansr• dır süren evliliklerindenberi ara sıra - Ne yapıyorsun, Simon? 

Vden "lkar bunun ı·,.m· de ma''"'"ret - Ben mi? Polise telefon ettim.4 run gazetelere mahsus havadis servisi e ;,- • 3' ""' -

verilecektir. ler icat ederdi. Ama böyle, gecenin Beni daha zi}·ade bekletmemek için 

BORSA 
5. 4. 936 

Rlzalarmda yıldn lşareUI olanla.r, tu.e. 
rinde muamele gören1erdll. Bakamlaı 
ıııaaı 12 de kapanq aatış ftyatlanım. 

PARALAR 
•Londra 62~.- •Viyana ~i.-
•Nevyork t26.- *Madrld 16-
•Parla l67.- •BerUn 82.-
*Mllll.no lHS - •Varşova 24:.-
•BrU.kseJ 84.- •Budapefte 2S.-
* Atlna ~.- *BUkref 16.-
• Cenevn ~20.- * Belgra.cı r>I! -* Sotya ~4.- •Yokohama 84-
•Amste~am 8.'3,- •Altm Y66 -
•PraQ 92- •Banknot 24.1 -
* Stokholm B2-

ÇEKLER 
•Londra 624. *Viyana ... 2818 
•Nevyork 0.7930 •Maclrid fi.8210 
•Parta 12.06 *Berliu 1.9700 
• :Mflll.no 10.1162 • V&J'LIOVS U220 
•Br!lkaeJ ~.6762 • Budapeşt• 4',lıO 

•Atına sa.1oso *BUkre§ 108.~ 
• Cenewe 2.iô * Belgre.<2 ti,,90\j() 
•Bofya 64,021:ı • Yokohama 2. 7:ı7fi 
"'Amsterdam 1.17Uö •Moskova 2l.8787 
•Prağ 19,2'210 •stokholm 8.11fı7 

ESHAM 
le BAllkur 10 80 Tramvay IJ,00 

*Anadolu 24.25 *Çimento 10.M 
Reji 2125 Unyon DeL O 00 
Şlr. Hayrfy ıırnoo Şark Del O 00 

"'Merkez Bank 00 7lı Balya O 00 
U. Sigorta .00 Şark m. ecza > 00 
Ponomontı 8,00 Telefon U.00 

lstlkrazlar Tahviller 
•193ST.Bor.I 28.~ Jl:lektrlk uo.uu 
• • •• II 22,60 TramVQ 61.70 

• •• m 22.l'.>2 Rlhtmı 14,06 
htlk.Dahllt 9900 •Anadolu l HOO 

• Ergeni tsttıc. 94:,7rı •Anadolu n H.BO 
1928 A. M 10.00 Anadolu m 4820 
S.Erzurum Ub, 7fı * 14Umd'sll A ôtOO 

saat ikisine kadar sokakta kaldığı hiç komiserliğe kadar gidip ,·akayı haber 
de görülmemişti. Evi de ne kadar vermediğini anladım. Vakit kaybet. 
uzakta!. Oraya kaçta varabilecek? mek istemedim. Şimdi gelecekler..ı 

Bir taksiye binse, evlerinin bir az u- Olanr biteni anlatırsın . Sana taarruS 
zağında inse ve sonra yürüyerek git. eden herifleri yakalarlar. 
se fena olmıyacak. Gecenin serin ,.e - Delirdin mi? Gecenin bu nk .. 
hafif rüzgarı, üz.erine sinmiş olan ko. tinde hiç polis çağınlır mı? Yarrn sa~ 
kulan da bu suretle alıp götürmüş o- hah gider, anlatırdım. Şimdi durup 
Jacak ve kansını şüphelendirecek hiç dururken Tl?lalet çıkarmıya ne Jüzun1 
bir iz bırakmryacaktı. var?. 

Taksiye yerleşince kansını düşün. - Bunun rezaleti, falanı var mı?, 
meye başladı. Zavalh Simoncuk kim Taarruza uğradın, polise miiracaat e.. 

bilir ne kadar üzülüyordu. Onu gö. diyorsun .. 
rünce ne diyecek? Ya şüpheleniyor- Andrenin fena halde canı sıkıldr.ı 
sa!. Şimdiye kadar olan gecikmele. Oda içinde enine boyuna dolaşıyordUJ 
rini izah etmek için neler uydurmuş. Şimdi polise ne diyecekti. Simonıı 
tu. Yeni bir şey bulmak lazımdı.. aldatmak kolay ama, polisi aldatmak 
Yeni bir şey... Ama ne? Ö} le değil. Hele yalanı meydana çt .. 

Birdenbire aklına bir şey geldi. karsa po1isin bunu "zabıta ile alay; 
lşte artık buna diyecek yoktu. Kim ettiler.,, diye bir mesele haline koy
olsa inanır. Saf kalpli, temiz yü- ması ihtimali de var. 
rekli Simonun inanmamasına imlcan lfapı çahndı. Polisler geldi. St. 
yok. mon hemen söze ha.şlıyarak kocasın .. 

Cebinden çıkardığı küçük bir ay. dan işittiklerini anlattr. 
naya bakarak kravatını bozdu. Yaka. Kadını genç v~ sevimli gören bir 
sınrn bir ucunu ön düğmeden çıkardı. polis: 
Çok dikkatle taranmış olan sa~larım _ Ya, öyle mi? Ne güzel anlatı· 
darma dağınık etti. Şapkasınrn te- yorsun uz!. 
pesini de bir az biizdö. Sonra par_ Dedi ve Andreden izahat istedi.. 
desüsünü düğmeliyerek, yakasını k:ıL Andre ~aşırmıştı. Ne söyliye<'~ğinl 
dırarak, şapkasmı da kulaklarına bilmiyordu. Kekeliyerek vakayı ye. 
kadar indirerek bu ,·aziyetini kapadı. niden canlandırdr. Bu tereddüdil 

Evin kapısını titriyen ellerile a~- Simon mazur göstermek istedi: 
tı. Kan'iınr karşısında buldu. Bir - ZavaJJı kocamın halecanr o ka.. 
şey söylemeden kendini bir koltuğa dar çok ki... 

attı. Solumaya başladı. Polis, kadının güzelliğine bakarak. 
Simon henüz vaziyeti kavrama. cevap ,·erdi: 

mıştı: - Hakkınız var bayan! 
- Aşkol~un. insan evine bu ff&at. 

te mi gelir?. Meraktan ve srkmtıdan PoJic;Ier gidince Andre dü üne~-
ye daldı. Yarın merkeze gitmek, b11 

pathyacaktım... Aaa !. Ne oluyor-
masah uydurmasınrn sebebini anlatsun? Bu halin ne? 
mak, poJisten özürler dilemek, dahili .. 

Srrbistan kralı Yanoş lfonun üze
rine belini ırgalamış. Sen misin beli
ni ırgalıyan. Haydi, Sırbistan kralının 
gövdesi ikiye bölünmüş. Üst tarafı 
sağa, alt tarafı sola yuvarlanmr~. 
Derhal bu mevkie bina edilen şehrf: 
de "Belini ırgat,, tan gelmek üzere 
Belgrat adını takmışlar. 

Nazarı dikkati celbeden noktalar- ...... _, ___________ _, 
Andre parc1esüsünü açmış, şapka- ye nezaretinde tanıdığı büyük bir me

sını düşürmüştü O dağınık kıyafeti murdan da bir tavsiye almak gibi 
meydana rıktı.. Kansının sözlerine 

Iştc, kalemi gibi hayali de kuvvet
li olan Katip Çelebinin mükemmel bu
luşu budur. 

Derken hoşa gitmiyen bir haber 
çalkandı. Neş'et Halil konvansiyonel· 
le hareket etmiş. Yugoslav hüktımetı: 
tarafından gönderilen tren biletleri 
de onda olduğundan kendisini Yugos
lavya - Bulgaristan hududu olan 
Tzaribrotta beklemem.iz lazım. 

Konvansiyonel ekspresten altı yedi 
saat sonra bu rncvkie varacağından 

kendisini altı yedi saat müddeti~ bu
rada beklememiz icabediyor. 

kapamışlar. Hepsi birer hıçkırık 
gibi §İşkin. Ne diplerinde "man

dan ikincisi de yaşlı adamların pek 
fazla bulunmasıdır. Bu da bol bol ay Zahire satışı 
ran içen, yoğurt yiyen Bulgar köym.11----------------11 

htanbol ticaret ve uhlre bonıaamda dll.u 
sünün çok yaşadıklarını gösteriyor. muamele ıöreo (kilo) mııddfılerı 

Tren Filibcde ancak on dakika dur 
du. 10 leva verip bir kutu Bulgar ci
garası aldık. 

Kendisine türkçe hitap ettiğimiz 
·dükkancı çocuk türkçe bilmiyordu. 
Bunun üzerine yanımıza bir polis ı:ne 
muru yaklaştı. Ve çocuğ!l türkçc bil
memesinden dolayı azarladı. 

Sahih, buraları yüzlerce sene Türk 
idaresi altında yaşamıştır. Bu yeşil 
tepelerin, çayırların altında yüzlerce 
yıl evvel can vermiş olan Türk yiğit
lerinin kemikleri yatıyor. Biz, onların 
dilini bilmiyoruz, onlar bizim dilimi2i 
daha iyi biliyorlar. Yüzlerdeki hatlar
la bizim yüzlerimizdeki hatlar o kadar 

Nev'i: 

Buiclay fyuınupk) 

" (ıert) 

,, (kızılca) 
Arpa 

Ceviz (iç) 
Çavdar 
Mmr 
Tiftik ( oilak) 

,. (mal) 

" (deri) 
Yııpak (Samsun) 
Peynir (beyaz) 

,, (kqar) 

iti. P. 
Bin az 

7,5 
5,27,5 
6,20 
3,35 
26 

5,5 
5,15 
91,25 
78,30 
75 
so 

19,4 
36 

Kf. P. 
ICD çok 

7,10 
6,3,S 
6,25 
4 

S,30 
92,33 
85 

22,15 
27 

ayrı değil! ----------------= 
JUurat Sertoğlu 

tolar,, çömleltleri, ne etrafların- -------------- T k • Perıembe CUMA 
a VI m 7 Mayıs 8 Mayıs 

da niyet çeken oynak komşu kız
ları görünüyor. Taze du,daklarda 
içli, çapkın, cinaslı maniler ye
rine kızgın lakırdder, dünden 
artma dedi kodular kalmış. Bir 
tatsızlık ki değme gitsin! •. 

"Ahmet Rasim,, in o canım ka
lemile canlandırdığı hidrelles sa
bahlarından ne kadar uzağız! •.• 
Dikkat ettim, ortada yalnız çin
geneler yoktu. Yalnız onlar ba· 
harın bu gerçek bayramına sadık 
kalmı§lm. Baharı gölge gibi ik
lim iklim takip eden bu tabiat ço
cukları, kendilerine düşeni yap
ml§lar. Kim bilir §imdi Kağıthane· 
nin sisli derelerinde kaç zurna 
çağlıyor, kaç bel kıvrılıyor ve ne 
kadar §alvar titriyor. Dünyada 
az bağ ve çok zevki yan yana ge
tirmek gücünü yaratılış yalnız on
lara vereli. Ne mutlu onlara! 

S. Gezgin 

Büyük tavla 
müsabakamız 

(Ustyanı l incide) 

=======ı ! S Sefer I 6 Sefer 
Gtın Cloğugu 

GUn batı§l 
Sa bıı.h namazı 
Oğle namazı 

Ik!ndt namazı 
Akşam namazı 

Yatsı namaz.ı 

tmsak 
Yılm geçen günlert 
Yılın kalıı.n gUnlerl 

452 4 ,52 
19,10 19,1 l 
400 400 

T2.11 1211 
16,04 16,04 
19,JO 19.T I 
20 !'i4 20 !i6 

2 54- 2.54 
126 121 
2J9 2J8 

Şampiyonlar karşdaşmasma gazete • 
miz mensupları tarafından nezaret edi -
leceği gibi tanınmış tavlacılardan seçil
miş ayrı bir hakem heyeti de buluna • 
caktrr. Bay Emin Burm, Bay Süleyman ----------------cmm.:
Ergun ve bay Şevki Çamlı oyun esna ·[ 
sında bulunacaklar ve herhangi bir iht'.· 
Hif olursa hakemlik vazifesini yapa -
caklardır. 

Oyun başlamadan şampiyonluk seçi
mi hakkında semt şampiyonlan ile ay • 
rrca kısa bir görüşme yapılacak, ha -
ztrlanacak program dahilinde oyunlara 
devam edilecektir. 

KADIKöY SEMT KARŞILAŞ
MASI BiTTi 

Son semt karşılaşması olan Kadıköy 
oyunları dün gece bitirilmiş, Bay Be:r. .. 

Dahiliye Müteha&sısı 

Dr. Hafız Cemal 
Pazardan başka gün terde öğleden 

sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar ts. 
tanbulda Divanyolunda (104) numa 
raJı hususi kahinesinde hastalarım 

kabul eder. Sah, cumartesi günll'ri 
sabah "9 1/2 . 12" saatleri hakiki fı. 

karaya mahsustl!r. Herkesin halint 
göre muamele olunur.Muayenehane ,.e 

ev telefon: 22:t98. T\ışlık telefon :21044 
ccct Tetik, bay Konyalı, Bay Yusuf U • --------------
çak, Bay berber Hasan ve Bay Dündar' 
Kadıköy semt şampiyonu seçilmişler -

dir. Müsabaka çok heyecaıılı ve aJakah 
olmuştur. 

,. projeler kuruyordu, 
karş bitkim bir halde cevap verdi. 

Karısı yanına geldi. Elini omuzu.. 
_ Ah zavallı Simoncuğum.. Ah na koyarak: 

güzelim... Şimdi dul kalacaktın ... 
Gene Allah korudu.. Ah sorma baş1_ - Anladın ya, kocacığım t Gere. 
ma gelenleri. Şurada, üç köşe ötede, ]eri sokağa çıkmak tehlikeli oluyor. 
bir adam önüme çıktı. Sigarasını Ben de ~eni bekliye bekliye ölüm sr
yakmak içjn ateş istedi. Derken ar- kıntılarr geçiriyorum. iyisi mi, bir 
kamdan üç kişi saldırdı.. daha birlikte çıkarız. 

_ Aman yarabbi!, Yaralandın_ . Drdi. Andre o kadar üzülmUştil 
ki, yalnız: mı? .. 

_ Zannetmem.. Aah, ne fena.... - Hakkın rnr, karıcığım! 
Ne fena?.. Boynuma bir fular sardı_ Demeyi kafi gördü. \ 
tar. Iloğacal<lardı. Beni soydular.. '""''"""""""""""""'" .. ,..,,,,..,, .. .,_ ....... ,, ... _, __ _ 
Şey.. Portföyümü değil, başka ce- VAN COLONDE 
bimde para vardı, onları a1dılar .. 

- Vah kocacığım. Kim bilir ne. 
ler çektin?. Silahın yok muydu?. 
insan geceleyin sokağa tabancasız çı. 
kar mı? 

- Lüzum görmedim. Vaktile ben, 
boks talimleri yapmıştım. Yumru
ğum pek kuvvetlidir. Önümdeki ada_ 
mm suratınn öyle bir yapıştırdım ki 
muhakkak herifin gözü patlamıştır .. 
Fakat arkamdakilere bir şey yapama. 
dım. Beni yere yuvarladılar. Gali

Van gölü İ§letmcsinin İktisat V~ 
kaletine devri işi yakında mecliste 
müzakere edilecektir. Hal:c:r aldığımı· 
za göre Bakanlık işletme şeklinda 

mühim yenilikler yapacak ve gölrle 
halen mevcut bulunan tersane daha 
cenuba nakledilerek yeniden tesis edi
lecek ve gölde 50~0 ton hacminde 
gemiler i31iyebilecektir. Diğer taraf. 
tan Van gölünde mebzul surette hav
yar istihsaline yarıyacak balıklar ol
duğu da anlaşılmıştır. 

ba bayılmıştım. Çünkü sonra neler ---------------
olduğunun farkında değilim. İılılnbul 8rlrd~i Tepebaşmda Anfi 

- Çok zaman mı bayılmış kaldın? .$!hir'1YyatroSU Tiyatrosunda . 

Simon bir taraf tan kocasının Üs- 111111111111111 B-5-
936 

cuma gU· 
tünde çamur, yahut toprak lekeleri nü akşamı saat 
olup olmadığına dikkat ediyoru An- 20.30 da 

dre bunun farkında değildi. Cevap 111 1 L?~SHAYAT 
verdi: Buyuk operet 

B·ı y d' ld'~' l 111 3 perde - ı mem. Ken ıme ge ıgım za- y Ek R tt 
man meydanda kimseler yoktu. Bu Bazatnı:· reme eş 

1 d k . ·· · t• B 111111111 es e ıyen: ema taaruzu u ırnse gonnemış ı. u . . 
k kı ..J k d k. B' h Reşıt. Her yer ellı kuruş. so a ar "a o a ar ıssız ı.. m za -

metle kalktım. Yapabildiğim kadar -IZ_M_t_R_E_L_H_A_M_R_,-, -------

hızlı yürüyeı·ek geldim. SİNEMASINDA 

mı? 
- Peki, başka bir şey yamadın HALK OPERETl 

- Ne yapaydım? 

- Öyle ise biraz dur. 
Andre şaşh kaldı. Kansı ne de. 

me'< istiyordu? Nereye, ne yapmıya 
gidiyor? Öteden telefonun kur<'alan
dığı işitiliyordu. Kulak verdi. lki 

8 Mayıs 
Cuma akşamı 
HALlME 

9 May11 
Cumartesi matine 
HALiME 

9 Mayxs cumartesi akşamı FLORYA 
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rı ... p·arası-z-ooktor-·ıı .. .. .. .. .. .. :: :: 
!: KURUN okuyuculanna yeni bir ponu ile müracaat edecek okurlarımız !; 
:: .. 
:: hizmette bulunuyor: Parasız mua • KURUN doktorları tarafından para- :: 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 

Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 
~ tt :: yene.. sız muayene edileceklerdir. :: lmlBlllZm 
:: KURUN hekimleri İstanbul ve üs- :: 

Han telefon: 22i40 • m 

u küdar Ve Kadıköy taraflarında hafta- RöNTGEN tŞLERI n M udaoya Hattı 
Si da birer gün KURUN okuyucularını Yedi kupon karşılıg-mda KURUN :: •• •• 10 mayıstan itibaren yaz ta-H parasız muayene etmeye hazırdırlar. sağlık servisinden alınacak bir kart· gl 
:: B d 1 :: rifeleri başhyacaktrr. •• un an istifade etmek kin sadece a müracaat edildiği takdirde ront- •• :: :. ::! Vapurlar lstanbuldan Cu :: KURUN okuyucusu olmak ve neş- gen mütehassısı Bay Ali Mahir film i: 
Ei rettiğirniz kuponlan kesip biriktir- almak hususunda da hastaya azami ~~ marte3i günleri 14 de, diğer .. .. 
ij mek kafidir. Yedi kupon bir defa mu- tenzilat yapacak ve her türlü kolay- n günler 8,30 da, Mudanyadan 
e5 ayene için yetecektir. lığı gösterecektir. !! pazardan -maada günler 11 de, .. .. 
si MUAYENE YERLERi RADYOLOJtK VE OPERA TIK !i pazar günleri 18.30 da kalka-
!! İstanbul için muayene yeri Kurun MUAYENELER ja caktır. 
i! idarehanesidir.Okuyuculanmız Anka Doktorlarımız tarafından muay- !i lstanbuldan cuma, salı, per· 
.1 ra caddesinde Ku ·a h ' · 1 d :: b ı · k Ik ı :: run ı are anesı ya- yen günlerde yapılan muayene er e :: ,em e gün erı a an posta ar 
i5 runda ''VAKiT" k.. .. h · ·· :! 

utup anesıne mu- bazı radyolojik ve operatik mua. .. Armutlu ve Mudanyaya ugvrıya-İİ racaatla birikf d'k . :: 

i
n yedisini .. ır. ı ıe:ı l;uponlartlan yenelert! ihtiyaç hasıl olduğu görül- H rak Gemliğe kadar gidecekler 

gosterdıklerı takdirde ken• müş ve bu gibi hastalardan :: 
dilerın· e bı'r · == ve Gemlı'kten ertesı' gu··nlerı· kal-. vesıka verilecek ve bu ve- Şişlideki Şifa Yurduna ve • ii 
sıkayı alanlar p · .. 1 . d "::" kıp aynı ı·skelelere ugvrıyarak azartcsı gu 1 erı og- ya Ka<lıköyünde Moda caddesin e 
leden sonra saat 14 d · · k =: İ t b l d.. ki d. .. .. en yırmıye a- Röntken apartımanında Röntken mU. ii s an u a onece er ır. 

H ?ar kutuphanenin üstünde KURUN tehassısı Bayan Saadet Kamilin mua as Vapurların yaz seferleinde 
111 ıdarehanesinde doktorumuza kendi · ki ·• l n terini yenehanesine müracaat edece ere a- 53 sürat eri arttırılmıştır. 
ii muayene ettirebilect>klerdir. zami tenzilat ve teshi1at gösterilmesi :: Pazar günleri lstanbuldan 
il: DtCER YERLER kararlaştmlmıştır; ancak bunun i. ::·.=.::·· ı 30 d k lk M d • Usk"d . . 8, a a an vapur u anya-

küdarda uA ahr ıçdı~ muayene yeri üs . çin önce idarehanelmkize ye~i. k~pdon ii ya 12,15 de varacak ve Mudan-

1 
me ıyede cenaze yanın . getirmek ve sağı servısımız en :: l 

daki 20 numa 1 a· l\" .. b .. 1 hı't-ben bı·r tezkere .:.: yadan 18,30 da kalkarak stan-.. ra ı ev ır. , uayeı.e gu- u muessese ere cı H 
nu ve saat' ı k ı- d bula 22,30 da varacagv mdan 

de~ sonra 14 den yirmiye kadardır. Doktorlarımız istiyenlerin tansi • if. Bursayı gezerek aym gün dön-

inhisarlar Istanbul baş 

müdürlüğünden: 
Hülanü mayıs 936 sonunda bitecek olan içki satıcılığı tezkt:rele

rioin yenilenme muamelesi Beyoğlu dahilindeki satıcılar için 936 ma· 
yıs 15 ila 22, ve İstanbul ile diğer mıntakalardaki satıcılar için de 
aynı ayın 22 ila 30 tarihi arasmda yapılacaktır. 936 haziranının bi
rinci gününe kadar tezkerelerini y enilemiyerek içki satanlar hakkın
da kanuni icapların tatbik edileceğini ve mıntakaları dahilindeki satı
cıların eski tezkereleri ve birer fotoğrafla zamanında müracaat ede-
rek yeni tezkerelerini almaları ilan olunur. (2277) 

Istanbul Milli Emlak Mildürlüğüoden: 
Senelik muhammen 

kira bedeli 
Lira 

YENiŞEHiR: Mahallesi Keklik sokağı 70 kapı numara-
lı ev. 12 
YENİŞEHiR: Mahallesi Keklik sokağı 72 kapı numara• 
lı ev. 72 

YENiŞEHiR: Mahallesi Erik sokağı dört kapı numara· 
h ev. 12 
BÜYÜKÇARŞI: KayseriH oğlu sokağı 33 - 35 sayılı 
dükkan. 240 
KURTULUŞ: Ayakiryaki sokağı 34 sayılı ev. 60 
KURTULUŞ: Furun sokağı 20 sayılı ev. 48 
YENİŞEHİR: Papas oğlu sokağı 12 sayılı ev. 24 
MERCAN: Büyük yeni han ikin':i kat 19 sayılı oda. 24 
TRABYA: Kalpakçr sokağı 14 sayılı ev. 60 
ÜSKÜDAR: Selami Ali mahallesi Andonaki sokağı 31 1 

ı cumartesi günleri öğle- a ma azım ır. i~ 

h" d Kadrköyünde muayene yeri Mü- yonuna da bakacakları gibi Belso · l: mek istiyenler bu postadan isti-
ur arda 30 numaralı dokt..:ır Leon'un ğukluğundan. kulak hastalıklanndan i! fade edebileceklerdir. (2486) sayılı ev. 

:; ev_idir. l\foayene günü çarşamba, sa- şikayetleri olanların da temin edi • !! BÜYÜKÇARŞI: 
60 
24 

180 
24 

:ı atı 14 • 20 arasıdır. len mütehassıslar tarafından, sağlık ~; Tenzilatlı halk biletlerinde BÜYÜKÇARŞI: 
~ı: • Beyoğlunda muayene yeri Par - servisimizin vereceği vesika muka- i~ 1 Mayıs 936 tarihinden itibaren BÜYÜKÇARŞI: 

Keseciler sokağı 12 sayılı dükkan. 
Yağlıkçılar sokağı 5 sayılı dükkan. 
Tekyeciler sokağı 26 sayılı dükkan. 5 makkapıda tramvay durağında 133 bilinde muayyen günlerde parasız :.:. 1 

halk lehine mühim kolaylık ar BÜYÜKÇARŞI : nuınarah Hasanbey apartımanrnda 2 muayeneleri de kararlaştmlmıştrr. :: : 
. 

Karamanlı oğlu sokağı 1 saydı dükkan. ' 36 
•iı" inci katta rontgen mütehassısı ALt g ve ucuzluklar yapılmıttır. Ali- BÜYÜKÇARŞI: 

KUPONLAR .. jl MAHiRin muayenehanesidir. Bu - H kadarların acentelerimize mü- kan. 36 
Terlikçiler sokağı 15, 15/ 1 sayılı dük-

:1 rada muayene günü pazar, saati 14-18 Kuponların ne§ri deva..'11 edecek - i~ racaatla tafsilat almaları ilin BÜYÜKÇARŞI: Çuhacı hanı son kat 28 sayılı oda. 48 
•ı arasıdır. ti;. Kupon biriktirmek için tarih sr• •• 1 ( 381) 
!i • Kasımpaşada Postahane karşı - rasma riayet etmeye zaruret yoktur. g o unur. 2 KASIMPAŞA: Emin camisi Eyyühüm Ahmet çıkmazı 24 
ii smda Trakya apartımamnda doktor Yedi kupon gösteren her okuyucu j~jd••••••••••••••lsayıh ev. 
u Kirimi muayenehanesidir. Muayene bir kere muayene edilmek hakkını n· BÜYÜKÇARŞI: Keseciler sokağı 46 saydı ev. 

72 
36 

Si günü pazartesi, muayene saati 14-20 kazanmış demektir. !: 
ii arasıdır. DİKKAT _ Kuponlarımız her ii Yukarıda yazılı mallar 19 - 5- 936 salı günü saat 14 de hiza-
:: Yukarıda işaret edilen yerlere ya- gün birinci sayfamızda, gazetemizin ii larında yazılı senelik muhammen kira bedelleri üzerinden açık art· 
ii zı).ı saatlerde KUTIUNun yedi ku - başlığı yanındadır. ji tırma ile ve kira bedeli dört müsavi taksitte ödenmek ve taksitler 
··==~:::::::::::::::::::::::::::::::::::= ............... ::::::::..-=m::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Şirketi Hayriyeden : 
Büyükdere iskelesi üzerindeki gazino bu kerre yeni denecek 

bir derecede tamir ve tadil edildiği gibi bir kısmı da aile ika
met edecek şekle ifrağ olunmuştur. Kiraya verilecek olan her 
iki kısma da gerek birden ve gerek ayrı ayrı talip olanların 

cumartesi günlerinden maada Teftiş Heyeti Riyasetine müra
caatları. , 

-·~. 1 1 • : • • • :,. • ~· . • 

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

Türk Hava Ku,-umu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar bin'erce kişiyi zengin etmiştir 
Y enı tertip planını görünüz · 

1. ci keşide 17 Mayıs 936 dadır. 
Büyük ikramiye 25.000 Liradır 

Aynca: 15.COO, 12.000, 10.000 lira'ık ikramiyelerle 
(20.COO) liralık bir mükafat vardJr. 

Jstanbul Üçüncü icra MemturZuğu~ı 

Beyoğltt S üncü Sulh llv.1.."1lk Ha
kimliğinden: 

Taksimde Kazancı yokuşunda H 
sayılı evde oturan Nurettin Ahmedin 
yirmi lira kıymetindeki 124757 No. lu 
ve %5 faizli A. tertipli tahvilini zayi 
ettiğinden ikinci nüshasının verilmP,
sini istemiş ve ticaret kanununun 
435, 436, 437 inci maddeleri mucibin· 
ce mezkur tahvile nit tediyeden Cum· 
huriyet Merkez bankasının men'inc 
28/ 4/ 936 gilnündc karar verildiği 
ilan olunur. 

(V. No. 15745) 

peşinen verilmek üzere bir sene için ayrı ayrı kiraya verilecektir. 
İsteklilerin % de yedi buçuk pek akçelerini vakti muayyeninden 
evvel yatırarak idaremizde müte§ekkil Satıf Komisyonuna müracaat-
ları. (F.) (2371) 

İstanbul Milli EmlAk Müdürlüğünden: 
Cins ve mevkii Muhammen bedeli 

Lira 

Beyoğlunda Kalyoncu kolluğunda Kamerhatun mahallesi
nin lki kuyulu sokağında üç katta altı oda ve sair müşte
milatı havi kargir 27 No. h evin tamamı: 

Boğaziçinde Büyükderede eski Servi, yeni Uzun servi soka
ğile e&ki Kir kor yeni Sevimli soka ğmın birleştiği köşede 
üç katta yedi oda ve sair ınüştemi latı havi ve iki bölük ola
rak kulamlabilir 2, 24 No. h ahşap evin tamamı: 

Beyoğlunda Büyük Panganltı mahallesinin Akbaba ve Afet 
sokaklarının birleştiği köşede 12, 14, 66 No. lı üç bap kar

gir dükkanın tamamı: 

F eriköyünde İkinci kısım mahallesinin Çifte Cevizler soka
ğında tahminen 137,89 metre murabbaı 50 No. lı arsanın 
tamamı: Beher metre murabbaı. 

Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinin Bilezikci sokağında 
üç katta altı ve her katta birer m atbahı üstünde bir dara
çası ve altında iki dükkanı bulunan 93, 41, 43 No. lı ahşap 
evin tamamı: 

1400 

1500 

500 

3 

1500 
v E3ııa/ Bankası Tasfiye Mcm1lrlıt·ı 
gımdan: 

. ~kinci defa olarak 4 M:ı.yıs 936 ta 
rihınde yapılan Umumi Heyet toplan-! 
tısında nıznamedeki hususatm müza
keresi bitirilememiş ve toplantı 28 
Mayıs 936 saat on dörde bn·akılmıştır. 

dan: Aynı mahallenin Duvarcı sokağında iki katta üç oda. bir 
Beyoğlunda İstiklal caddesi 50 nu- ZAY! matbah ve altında (yüzü Bilezikci sokağında) bir dükanı 

. Evvelce ilan edilmiş olan ruzname
nın müzakeresine devam edilmek üze
re hissedarların yukarıda yazılı gün 
ve saatte Ycnipostahane cadde;;;indc 
~ısırlıoğlu hanındaki banka. merkc
zıne gelmeleri ve sahip oldukları his
se senetlerini bir hafta evvel ibraz e· 
derek vesika almaları ilan olunur. 

(Y. No. 15759) 

l{İRALIK MOBlLY ALI KÖSK 
D k · ı 0 uz oda içi dışı yağlıboya banyo 1 

elektrik h ... "ag t 1 f ' ·. '. d" .. • ... azı ve e ı: on, on ıb 
_onum bahçe duvarla kapalı, muhte

Iıf çamları her nevi vemic: a<rn,..ları Vf' f . ~ b' ~ 
evka.l!de Uzum ba(rı ayrıca dcek 

bah~eıııi olan tnm lto~f~rlu köşk klra
lıktır. Müracaat Çiftehavuzlar civan 

marada iken halen ikametgahı meç- 931 Ders yılında !stan bul Erkek bulunan 97 No. h kar gir evin tama mı: 1700 
hul bulunan Grigoridis Sardis'e: lisesinin dördiincü sınıfından zayiden . .. ı-k 1 · f 

Beyogwlu beşinci noterliğinin 31/3/ ld w t dı'knameyı· . tt· y Yukarıda cıns ve mevkıı yazılı em a para arı peşın ve sır na-a ıgım as zavı e ım. c- . k 
935 tarih ve 4680 numaralı mukav~- nisini alacağımdan cski.<ıinin hükmü kit verilmek şartile hizalarındaki bedeller üzermde~ . açı arttı~m~ 
leye müstt•niden 1130 liranın maa faiz yoktur. usuliyle ayrı ayrı satılacaktır. isteklilerin ve şeraıtı anlamak ıstı· 
ve masarif tahsili hakkmda takip ta- Al)(iullah oğlıı Refik yenlerin yüzde 7,5 pey akç ·~lerile 18 - 5 - 936 pazartesi 
lebinde bı:lunarak tarafınıza tebliği (V. No. 15759) günü saat on iki buçukta komisyona müracaatları. (R.) (2353) 
muktezi ödeme emri mahalli ikamet:- --------------
gahmızın meçhul olınası hasebile 30 
gün müddetle ilanen ödeme emrini:ı 

tebliğine karar verilmiş olduğundan 
mezkur müddet içinde bı:ırcu ödeme·· 
niz ye bu müddet içinde bir itirazım'l 
''arsa bildirmeniz Hizımdır. Aksi tal:
dirde mcrlıun eşyalar paraya ccvrilc
ceği 93615'39 numarada ödeme emri 
tebliği mnkamma kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

( (V. No. 22799) 

Tepegöz. veyahut Sultarlar aokağJ 
No. 11 Telefon: 52.126 

Sııltana1ı met De~iııci Sulh Hıtkul; 
I!ftkimliğindon: 

!stnnbulda Salkımsöğütte Hamam 
Beyoğlu tahsil müdürlüğünden: 

sokağında 13 No. lu evde mukim 231 Taksimde Kuloğlu mahallesinin Ağa sokağında bir tarafı Olkiye 
ya§mda Dimitri Flenganm akıl has- Domidi apartımanı bir tarafı So tiriyadis hanesi bir tarafı mahlul 
talıg .. ma cıuçar olması sebebile hac.r :.' v .. N l ' y 

. 1 b b Yor · Fl arsa ve tarafı rabıı Aga sokagı ol an 12 o. u apartımanın unan 
cdılere c n ası gı f'nganın vc:-
l:ıveli altma konmasına mahkeme· teb'asından Lala Alkivyadi uhdesinde olan 1/ 10 hissesi vergi bor-
mtzce 2714/936 tarihinde karar veril· cundan dolay: 29 - 5 - 936 tarihine rasthyan cuma günü saat 14 
miş olduğu kanunu medeninin 355. 360. de aleni müzayede ile satılacaktır. 
369 uncu maddelerine t0vfikan il<in 
olunur. 

(V. No. 15753) 

Talip olanların % .7,5 pey akçe lerile birlikte 
müteşekkil idare Heyetine müracaatları. 

Beyoğlu kazasında 
(2482). 



ABONE ŞARTLARI 

Memlıtketsmlzde 

Yabancı yerlere 
Posta birliğine 1 
girmlyen yerlere 5 

Yıllık . 
1350 

180 

6 aylık 

~ 

72ô 

950 

ıs aylık 

235 
iOO 

500 

110 
1!50 

180 

Türklyenlıı her poeta merkezinde KUBUN'a abone yazılır. 

Istanbul Belediyesi ilanları 1 
Hepsine 120 lira kıymet tahmin olunan Üsküdarda Valde Atik 

cami avlusunda muhtelif boydaki keresteler satılmak üzere açık 
arttırmaya konulmuş ihale gün ünde giren bulunmamış olduğun
dan arttırma 11 mayıs 936 tarihine uzatılmıştır. Şartnamesi levazım 
müdürlüğünde görülür. İstekliler 9 liralık muvakkat teminat mak
buz veya mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 15 de daimi 
encümende bulunmalıdır. (B.) (2463) 

Keşif bedeli 94ı lira olan Karaağaç müessesatı pavyonlarında 
yapılacak tamirat açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve 
ıartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek isti
yenler belediye in,aat şubesinden alacakları fen ehliyet vesikası ile. 
70 liraltk muvakkat teminat makbuz veya mektubiJe beraber 22 ma
yıs 936 ,cuma günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

(2468) 

Kasa: 

Türkiye 
MERKEZ 

YAZI VE YONETIM YERi: 

lst&nbul, Ankara Caddesi, l \' A.IU'I yurdu) 

(ld&re: 24370 
Telefon iYazı l§lerl: 2Hll 

Telgraf adreSl: KURUN Let&nbul 

Posta kutusu No. 46 

Cümhuriyet 
BANKASI 

AKTiF 
21511936 vaziyeti 

PAStF 
Lira 

. 

Altın safi kilogram ıo.939.5;j l 1L.23.826.8?5 I 6 Sermaye ...... _.................................................. ı 5.000.000. 

Banknot . • • • • ., 11 848 2ı 9 -
Ufaklık. • • • • . " .428.554 21 

Dahlldekl Muhabirler : 

Türk lirası , 

t". arıçtekl Muh•blrler . 

Altın Safi kilogram 4.398,2-14 
Altına tahvilikabil Serbest döviz-

95l.238 12 

6. 186 482 30 

ihtiyat akçesj ................................... ······················· 1.5~1 1~2 53 

36 103 638 ~7 ı 

1 

l ecuıviHdekl Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı naktıye L 158. 748.56~ -

957 2
.iS 12 Kanunun 6 ve 8 inci madde 

1 
lerine tevfikan hazine tarafın
ldan vaki tediyat. 

Deruhte edilen evrakı naktiye
bakiyesi . 

1 t 907 891 . -

146 840672 -

ı - Taksim Nahiyesi 
bir adet kurt cinsi köpek. 

f d bul d . d . l ler. tara m an unup aıreye gön erı en 
Diğer dövizler ve borçlu kiliring 

571 .385 47 
1 

Karşılığı tamamen a.ltın olarak 
tedavüle ilaveten vazedilenı 16 000.000 - 162 840 li72 ~ 

2 - Galata Nahiyesi tarafından bulunup daireye gönderilen bir 
adet kurt cinsi köpek, her ikisi 8 gün zarfında sahipleri müracaat 
etmezlerse satılacağı ilan olunur. (B) (2462) -

bakiyeleri • 18.323.559.2 f 
H•zlne Tahvilleri: 

Deruhte edilen evrakı naktiyel 
karşılığı. L J 58.7"3.568. -
Kanunun 6 ve 8 inci mad-

Diğer dövizler ve alacaklı ki-
l .(6 840 672 - liring bakiyeleri . 20 212.5 I 2.7 5 22 980 722 3' Senelik 

muhammen 
kiruı 

delerine tevfikan Hazine tara.1\ 
fından vaki tediyat. 1 ~ I l.907.891.-

Muvakkat .... -----
t 

• t Senedat CUzdanı : 
Muhtelit ........................................................ _. 54 990 8J8 211 

emma 1 Hazine bonoları , • ·ı L. l 666.125 -
. ... 8 155.632.95 Kadık8yünde :osmanağa nıalialleain.de Rrhtım so-

kağında halde 51 No. h dükkan. · · "' · 
Kadıköy halinde 53 N. lı dükkan. 
Kadıköy halinde 3 N. b dükkan. 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Küçük a- , 
yazma sokağında 12/27 N. lı ev. 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Küçük a

yaztma sokağında 30/ 63 N. h ev. 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Küçük a· 
yazma sokağında 4/ 41 N. ev. 
T epebaşında Meşrutiyet caddesinde 12 N. 1ı dükkan 
Tepebaşında Metrutiyet caddesinde 14,, ,, 

90 
144 
150 

36 

96 

80 
120 
120 

,, •• ,, e 6 ,, ,, 120 
Beyoğlunda Samancı mahalleıinde Süruri aokağın-
da 47 N. lı Emin cami mektebi. 60 
Köprü de Köprü altı mahallesindeHaliç cihetin
de 59 N. h yarısı demir yansı abıap oda. 
Köprüde Köprü altı mahallesinde Haliç cihetin
de 1 / 63 N. lı dükkan. 

Galatada Karabaş mahallesinde Lüleciler sokağın-

300 

180 

da 20 N. b Topçubafı Mehmet ağamektebi. 72 
GaJatada Karaköy caddesinde 7 /1 O N. lı dükkan. 1800 

6,75 
10,80 
11,2S 

2,70 

6 
9 
9 
9 

~50 I 

22,50 

13.50 

S,40 
135 

Yukarıda semti senelik muhammen kirası ve muvakkat teminatı 
yazılı olan mahaller 937 veya 93 8 - 938 seneleri mayısı sonuna 
kadar ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuşhır. 
Şartnameleri levazım müdürlüğün de görülür. Arttırmaya girmek is
tiyenler hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mek
tubile beraber 25 mayıs 936 pazartesi günü saat ıs de daimi encü-
mende bulunmalıdır. (B.) (2473) 

Bir senelik 
muhammen Mu-vakkat 

kirası teminatı 

Köprünün Üsküdar iskelesinde 21 - 62 N. lı dükkan. 420 
' ,, ,, 22 - 64 ,, ,, 420 

Uıküdarda iskele baımda Mihrimah mektebi 36 
Beylerbeyinde Beylerbeyi mahalle sinde Çamlıca 
S. 3 - 5 N. lı eski Hamidiye mektebi. 60 
Üsküdarda Tabağlar mahallesinde ı3 N. lı Hay-
reddin çavu! mektebi. 36 
Kızıltoprakta 71 N. lı Zühtüpaıa mektebi. 60 
Ayvansarayda Lünca mahallesinde Ağaçlı çeşme 
Sokağında Nak§idil valde sultan mektebi. 42 
Sirkecide Hoca Alaettin mahallesinde Çiçekpaza-
rı sokağında Haseki Mustafa ağa mektebi. 3ı2 

Sirkecide Hoca Alaettin mahallesinde Sabunluha-
ne sokağında Leblebici hanın üst katında 17 N. h 
oda. 36 
Uzunçartıda Rüstempaşa mahallesinde Nalburlar 
sokağında 348 N. lı dükkan. 96 

31.50 
31 ,50 
2,70 

4,SO 

2 70 
4,50 

3,ıs 

23,50 

2,70 

7,20 

Yukarıda semti senelik muhammen kirası ve muvakkat teminatla
rı yazılı olan mahaller 937 veya 938 - 939 senesi mayısı sonuna 
kadar kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. 
Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek is
tiyenler hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mek
tubile beraber 19 mayrs 936 salı günü saat ıs de daimi encümende 
bulunmahdtT. (1) (2289) 

Sahih[: ASIM US - VAKIT Matbaaın 
Ncıriyat Direktörü: Refik A1 Sevengil 

Ticari senetler • 

Eaham ve Tahvlllt CUzdanı ~ 

{

Deruhte edilen evrakı ~k
A tiyenin karıılxğı esham ve 

tahvilat itibarr kıymetle 

84.300 807 56 

9.82 I.157.95 

B Serbest Esham ve Tahvilat .. '4.31-4.106.20 38.614.913.76 

Avanalar: 

Altın ve döviz ilzerine avansı • 29.615.78 
Tahvil!t üzerine avans. ,. 6.536.52 C.68 

Hl•••darlar····· .. ··········-.. ·-----···-
muhteDlf 

6 566 137.46 

4500000 -
3 525 91462 

Yeken !72 oı 1.699 26 YekOn t72.011.699.26 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren:-.. -.. . .....--...-..;;; 
lakonte haddi yUzde 5 1·2 - Altın üzerine avana yUzde 4 1· 2 

o 

KU.MBARA BIRE', 
1000 

TARLADIR 

Tatbik mühürümü zayi ettim. Ye- Ista n bul iskan 
nisini ala<'ağımdan esl<isinin hükmü T l d .. 
yoktur. uz a a goçmen hayvanları 

Be~kta.ş Akaretler gı numarada ot satın alınacaktır. isteklilerin 
.(V. No. 15746,l Berber Ali etmeleri ilan olunur. 

--
. ' • '//(, .. -

,. 

müdürlüğünden: 
için pazarlıkla kırk bin kilo kuru 
Gebze kaymakamlığına müracaat 

(2479). 


