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Zecri tedbirler kaldırılacak mı1 

lngiltere buna taraf dar, 
teklif edemiqor ! 

f4kat 

lüzum ltalyaya göre müzakerelere 
l-labeşistanın ita/ya, lngillere ve Fransa 

taksimi mevzuubahis olabilir mi? 

yok .. 
arasında 

z--e-h-ir-li_g_a_z_l_a_ra-\ 1 Habeş Kralı 
Avrupaya Layihada İfaret tiJüen ölçülere göre yapılan bayrağımı%. karşı 

B ir halta ev~l Yunanistanda 
hıav&dan vuku bula~·ak tec:ı.· 

. vüzlere karşı korunma usulle-

9K~~i7~A~~-Röyteruj ... _ Tlrk bayrağı kanana 
rını hem subaylara, hem halka ögret
~ek Uzertı hususi bir okul açılmıştır. 

u okulun açılması münasebetile ya
P_ıl~n törende Yunan kral ve kra.liç~
sı ıle beraber Yunan hükumet reisi 
MetaY.<:ıas da bulunmuştur. Töreni:ı 
ertesi gUnti de derslere baE;lanmıştır. 
Yunan gazetelerinin verdikleri malfı· 
nıata göre bu okulda ye~işecek olan 
talebeler bir taraftan ha11:a hava te 
cavUzlerinc karşı korunma ı ~ullerir.! 
öğretecekler, bir taraftan da askeri 
emniyet şartlarının esas disiplin ol
duğu kanaatini mütemadiyen memle
ketin her tarafına yayaccı.klardır. 

İtalyanın son Habeş harbinde ta
arruz vasıtası olarak zehirligaz kul
lanması dünyanın her tarafında fle
nn tesirler yapmı§tır. Hele Cenevre
le arsıulusal bir muahede hilafına 0 • 

ar:ııt İtalyanın böyle zelıirligaz kul-
lar"lo •n:ıa karşı kuru bir ~ikayettcn 
f ru::a h iç bir müessir tedLir alınama
dığı :;1.'rülünce her meml<?ket bu yo!· 
da da gene kendi başının çarc-·ne 
bakmak mecburiyetinde kalacağım 
anlamıştır. Onun için YunarJı dost
larımızın hava taarruzlarına karşı 
ko~unmak için ayrıca bir okul a~ar2.k 
~~~1 h:ızırlamağa başın.rrıasını pe'k 
y 11 b:ıturuz. Şüphesiz şimdiye kadnr 

1 
unanıstan gibi arsıulusal mukavele. 

ke~e bel bağlamış olan başka ml:C'mlc 

1 
e _ıer de ayni tarzda korunma tedbir-
erıne girişecektir. 

M·ııBtınunJa beraber eğer bugUnku 
1 

etler cemiyeti yarın daffetlmıvarak 
bYaşıyacaksa ve bu mücssestıyi ·istik· 

alde yaş t . . zeb· l' a mak tcdbırlcrı alınacaksa 
le .1rb~gazJara ait arsıulusal mukavc· 

rey~ ır teyit kuw~Une bağlamak ça 
sı aranın k . 

olar k a . hem de teyıt kuvveti 
ve ~tb~abul edilecek vasıt:\ müess:r 
liznnd ık kab.iliyetini haiz hulunma1' 
istikb ;r. Aksı takdirde zehirligazd;.ı 
tüfek a .:uharebelerinde al~Iade top 
l:ihlar ~ ;. umumiyetle kull mıhın qi. 
ver yü Ua ıne gelecektir. Bu sureti<> 
b"t•• ~ nde Ynlnız medcnivet değil. 

u un ınsanhk al . . . ~ 
keye . k . emının varlıgı tehli· 

gırece tır. 

ASIM US 

Avam Kamarasında Başı·ekilin söz 
söylemesini tenkit eden Churchill. 

Zl'cri terlbfrlerirı kaldırılmamasında 
tehlike gören S. A. Chamberlain 

Londra, 7 (A.A.) - Avam kama· 
rasında Sir Austen Chamberlain kat'i 
olarak zecri tedbirler siyasetinin aley. 
binde bulunmuş ve demiştir ki: 

"Büyük bir devlet ekonomik zecri 
tedbirlerle yola getirilemez. iyi inti • 
hap edilmiı bir yerde tahıit olunacak 
müthiı bir askeri kuvvet ancak İtalya
yı Habeş içinde soldan geri ettirebilir
di. Bugün vaziyet tamamile değiımiı -
tir. Eğer zecri tec'birlerin tatbikine de. 
vam olunmak istenirse bir taraftan teh
likeli ve diğer taraftan da faydasız bir 
ıiyaset takip edilmiş olacaktır. 

Romadaki lngiliz elçisinin geri ahn· 
mnsı hakkındaki teklif de faydaaızdJT. 

Çünkü bu Muuolini siyasetinde hiç bir 

(Sonu: Sa. 7 Sil. 1,, 

nm muhabirinden: Necaşinin mümes· 
8ili, imparatorun Filistinde ancak 
bir kaç gün kalmak niyetinde olduğu
nu ve ailesini emin bir vaziyette bı

raktıktan sonra davasını milletler 
muvacehesinde müdafaa etmek üzere 
Avı upaya gideceğini beyan etmiştir. 

HABEŞLER ADISABABAYA 
HUCUM EDiYORLAR 

Londra, 7 (A.A.) - DUn akşam 
Adisababanın etrafında tüfek sesleri 
işitilmiştir. Çünkü imparatoruıı mu
hafızlarının bakayası şimdi haydutlu
ğa başlamışlardır. 

Asıi tüf eklerle ve mitralyözlerle 
mücehhez olan bu askerlerin, ,ehrin 
ticaret mağazalarının bulunduğuma. 
halleye müteaddit akınlar yapmı§ ol
duklannı Röyter ajansmm Ital3 a or
dusu yanındaki muhabiri haber ver. 
mektedir. Muhabirin çekmiş olduğu 
telgrafın tarihi çarşan.ba olup keşi
desi gecikmiştir. 

Bay Blum diyor ki: 
Silahları 
bıraktıracaoız ! 

B. Lcorı Blum. 

(Yazısı 5 inci sayfada) 

Yurdumuzun gerek içerisinde ge • 
rekse dışarısında cumuriyetimizi tem • 
sil etmek Uzere çekilen Türk bayrağı -
nm çekili§ ve indirilit usulleri, ay • 
ni zamanda çekilme ve indirme zaman• 

larile kullanılış şekilleri, bayrağm ya • 
pıldığr kumaşın cinsi, ölçüsü ile renıf 
bir kanunla tesbit edilmediği için TUrli 
bayrağına karıı gösterilecek alaka ve 

(Sonu.: Sa. 6 Sü. ·U 

Yunan Başvekiline göre 

Boğazların tallkl•I 
llzamla bir tedbirdir 
Belgratta Küçük Anlaşma müzakereleri 

devam ediyor 

Balkan konseyi azaları bir arada: (Soldan .sağa) B. B. Tilülesca, T. R. 
Aras, Metaksas, ve Stoyadinouiç. 

(Yazıar S inci sayfada) 

Gene bir tramvay kazası 

Küçük bir kızcağız teker
lekler altında parçalandı 

lstanbul avla şampiyonu kim olacak • 

~~ f~·Ju mli8abakamız sona ermek ilzcredir. DUn gue semt ıampi11onları arcuındaki nıiisabakalara baı
-~ ... ..,_tır. TalsUdtım 4 üncü sayıfamızda bulacaksınız. 

Kazadan ıonra, kaza yerinde acıklı ıahne - Parçalanıp ölen 
yavrunun ağlıyan annen. 

Dün sabah saat on buçuk sularında tir. 'Kazadan sonra bir muh · · 
s 1 · · r k.. . • arrırın yapı-

e ma ısım ı uçUk bır kızın ölilmile ne- tığı araıtırmaya göre kaza ıu 19 
ticelenen acıklı bir kaza vukua gelmi§ • (Sonu: Sa. 7 sa. 
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ltalya kendisinden beklenilen teklifi yiJptı: 

/nqiltere ve Fransa ile müzake-
relere gırişmek istil}or 

Bir Italyan gazetesine göre son nutkunda 

''Eden aczını itiraf etmiştir!,, 
Paıria, 7 (A.A.) - Siyasal mahafil, 

Fransarun Roma elçisi tarafından Bay 
Mussoliniye yapılan ziyaretin tamamen 
maliimat alme mahiyetinde olduğu ka
naatindedirler. Çünkü Sarraut kabine • 
si müstakbel kabinenin kararlanna te -
sir edebilecek hiç bir karan ,.Şimdiden 
ittihaz etmek istemiyor. 

Oeuyre gazetesine göre Fransa, İta!· 
yanın Cibuti şimendiferi üzerindeki 
F,ransız jhaklanna ve Tana gölünün 
lYI.avi Nil kaynaklan üzerinde de ingi -
]iz menfaatlerine riayet etmesi kUi ge
lecektir. 

Gazete diyor ki: İtalya, Habe§İstan
da bUyük kuvvetler değil, kUçük bir 
polis kıtası bulunduracak ve yerlileri 
silahtan tecrit edecektir. 

M. Mussolini, Fransız bUyUk elçisi
ne Fransa, İngiltere ve İtalyanın Ha • 
bcıistana dair olan ilç taraflı 1906 mu
ahedesinden mütevellit bütün meselele
ri diplomatik yoldan veyahut üç taraf • 
lı bir konferansta halletmelerini teklif 
etmiştir. 

tNGILIZLER ACIZLERINI Mt iTi
RAF EDiYORLAR? 

Roma, 1 (A.A.) - Avam kam.ara• 
sının dünkü celseainden Measaggero ga
zetesi, bu müzakerelerin aczin merha • 
mete değer bir itirafı demek olduğunu 
ve Bay Eden'in Milletler Cemiyetinin 
ve zecri tedbirler siyasasının iflasını 

bilhassa tesbit ve müşahede etmiş bu • 
lunduğunu yazmaktadır. 

Piccolo gazetesi, nutkun hUkfimeti 
bütün mes'uliyetlerden kurtarmak için 
yapıltru§ biı- teıebbüs olduğunu kayde
diyor. 

Sir Austen Cbamberlain'in zecri ted .. 
birlerin derhal kaldırılması hakkındaki 
beyanatınn bilhassa ipret edilmekte -

dir. 
MUHIM MESELELER SONRA 

KONUŞULACAK 
Parla, 7 (A.A.) - öğrenildiğine gö

re Fransız hUkOmeti pazartesi gUnkU 
Mitıetler Cemiyeti konseyi içtimamda 
mUhtın meselelerin mUzakeresinin yeni 
Fransız kabinesinin teşkiline kadar ta • 
lik olunmasmr teklif eyliyecektir. 
tNGtL TERENiN HABEŞ ELÇtLIGt 

NE OL'.ACAK? 
Londta, 7 (N.'A..) - Burada 'A.disa -

babadaki İngiliz elçiliğinin müstakbel 
vaziyeti şiddetle mevzuu bahsedilmek
tedir. Salahiyettar mahafilde söylendi
ğine göre, İtalyan hükuemtinin Habe -
şistanda mildir otorite olarak tanınıp t<:.· 

nmmıyacağı meselesi daha mevzuu hah 
solmamıştır. ilave edildiğine göre bu 
hususta kat'i bir karar almak Millet • 
ler cemiyetine ait bulunmaktadır. Di • 
ğer taraftan İtalyanların şimdiye kadar 
Adisababadaki yabancr elçiliklerin kal
dmlması arzusunu izhar etmediği öğ -
renilmiştir. 

HOKOMETIN NOKT At NAZARINI 
EDEN ANLA 171 

Londra, 1 (A.A.) - Reuter ajansı, 
Sir Austen Chamberlain'in avam ka • 
marasında zecri tedbirlerin kaldırılma -
ar hakkında yaptığı talepten bahsede .. 
rek diyor ki: 

"Gece, hükUmet mahafilinde, bu nu
tuk hakkında hararetli görüımeler ol -
muıtur. Fakat ChamberJain'in hu nut • 
ku daha evvel hükUmıete haber verme
den ıöyledii'i sabit olmuştur, HalbUki, 
hükumet azasrnın ekseriyeti, Chamber. 
lain'in dediklerini teveccühle karıda -
mamaktadırlar. HükUmetin noktai na -
zan, Bay Eden'in nutkunda teırih e • 
dilmiıtir. Ve bu nutukta bildirilen nok
tadan ileri gidemez. 
ZECRi TEDBiRLER ÇABUK KAL. 

DIRILMALI! 
Londra, 7 (A.A.) - tşçi Daily He

rald gazetesi, avam kamarasının dünkü 
müzakereleri münsaebetile "Adieu Bay 
Eden" ba,lığı altında şunlan söylil -
yor: 

''Bay Eden'e ümit bağlamı§ olanlar, 
kendisinin dünkü nutkunu evvelS. göz· 
terine inanmryarak sonra da bir inkisar
la okuyacaklardır. 

News Chronicle gazetesi, Habeşiı • 
tanda banş şartlannı Milletler Cemi -
yetinin halletmesi lazım geleceği ve tn
gilterenin Cenevreye muayyen bir plan• 
la gitmesi için bir sebep mevcut ol -
madığr kanaatindedir. İtalya, Habetis • 
tanın akibetini tcsbit vazifesini Millet -
ler Cemiyeti azasına bırakmağa davet 
edilmi§tir. Musao1ini bunu reddederse, 
yapılacak ilk ve en haklı ıey, Milletler 1 
Cemiyeti tarafından İtalya üzerine ya. 
ptlan tazyike devam etmek olacaktır. 

En iyi yol da İtalya ile fethettiği men:• 
leket arasındaki münakalatı kesmekten 
ibarettir. 

Daily Mail gazetesi, İngiliz siyasası
na verilecek yegane cereyanın mümkün 
olduğu kadar çabuk zecri tedbirlerle ve 
Milletler cemiyeti statüsünün ucri hü
kümlerile ingilterenin biç bir alakası ol 
madığını bildirmek olacağını yazıyor ve 
İtalya ile İngiltere arasındaki dostluk, 
iki memleket için hayati bir mahiyet -
tedir. Diyor. 
MtLLETLER CEMiYETiNiN ALA

CACI ŞEKiL KONUŞULUYOR 
Londra, 7 (A.A.) - ~ugün öğleden 

sonra Lortlar kamarasındaki müzakere• 
ler esnasında işçi partisinden Lord Pon
sonby, hükumetten kollektif emniyet 
sisteminin tamamen ıslahı için Milletler 
Cemiyetine tevdi edilmek üzere teklif
ler hazırlayıp hazırlamadığım sormuş, 

hala 1ta1yaya karşı zecri tedbir kulla • 
nılmasını istiyen eşhasın bulunduğuna 
hayret ettiğini bildirmiş ve hüktımetin 
Milletler Cemiyeti paktının 16 ncı mad
desinin değiştirilmesi lazım geldiği hak 
kında bir karar alacağı ümidini izhar 
eylemiştir. 

Liberal Lord Lothaian da Milletler 
Cemiyeti paktının onuncu ve 16 ncı 
maddelerinin kaldırılmasını ileri sür .. 
müştür. 

Muhafazakar Lort Renıell. .biri 
Avrupai olmak üzere üç Milletler ce
miyeti konseyi kurulması hakkmda 
yakınlarda yapılan bir tekli.!'i hatır

latmış ve bundan sonra, A vrupanın 
birliğine ve Milletler cerrıiyetinin mü· 
essir ve sabitliğine en bi.lyUk maniin, 
Fransa ile Almanya arasındaki kar
~nlıklı ademi emniyetten ibaret bulun 
duğunu ileri sürerek dcm;~tir ki: 

uBen zanncdiyorı~m ki 1.:rıiliz mil
leti Almanyanm lı:cndisine uzatmış 
olduğu eli sı1~aca1dır. Di(je.,. taraf tnn 
lngiliz menfaatleri mııhakkıılc surette 
Fransız menfaatlerile 1Jai}7ıdrr. Biitiin 
bu sebeplerden dolayı lngilt<.rcııin oy
nıyacağı en büyük rol, sulh içiıı ve e-
7conomi1~ 1w11mıma için elzem olan 
Fransız - Alman anla§m<ıı:ııııı ı 1rnsıd 

bulmasına çalışmaktır.,, 

Lortlar kamarasında dı§ işl<'ri hı:ık 
kında.ki müzakerelere salı günü d~· 
vam olunacaktır. 

Milletler Cemiyeti toplanmadan evvel 
Musolini lJeni kararlar lıazırlıqor 
Büyük Faşist konseyini ve Vekiller Heyetini 

beklenmiyen bir toplantıya çağırdı 

Irakta karışıklıklar 

Askeri kuvvetlere 
müracaat olundu 

Bedin, 7 (A.A.) - Irakta bazı 
karı§Jklıklar vukua gelmekte olduğu
na dair bir ka~ gündenberi dönmek. 
te olan şayialar hakkında lrakm Ber
lin elçiliği aşağıdaki tebliği neşret

ml§tlr: 

Roma, '1 (A.A.) - Büyük faşist 
kongresi cumartesi akşamı f evkalad41 
toplantıya ~ağ'rılmı§tır. Bu toplantı. 
dan sonra bakanlar mecli.c;;i toplana
caktır. 

Resmen verilen mahimata göre, 
bu iki meclis tarafından verilecek 
karar1ar, B. l\lussolini tarafından 

Yenedik sarayının balkonunda !tal. 
yan ulusuna bildirilecektir. iki mec
lisin bu b~klenmiyen dn,•eti, bütün 
memlekette bir sürpriz hasıl etmiştir. 

Telaviv sergisinde 
Paviyonumuz çok 

beğenildi 
Telıhiv, 7 (A.A.) - Anadolu a

jansının hu~usi muhabirinden: 
Pavyonumuz şehremini, konsolos

lar, ecnebi delegeler, banka ve firma 
direktörleri huzuru ile büyük mera. 
simle açıldı Ye binlerce halk tarafın
dan ziyaret edildi. 

Mallarımıza karşı aJ!ka büyük

Yeni sene bütçesin tetkikatı bitti 
Yakında Mecliste müzakerelere başlanacak 

Ankara, 7 (Kurun) - Bütçe, tetki - Eenciimenlerdeki 
katt bitmiş, basılmaya başlanmı~tır. kanun lagihaları 
Bütçenin gelecek hafta içinde meclis Ankarı:, 7 (Kurun) _ Adliye en -: 

azasına dağıtılması, ayın yirmisine doğ cümeni bankalar kanunu, dahiliye en .. 

ru müz.:keresine başlanması muhte - cümeni devlet şilrası kanunu layihala • 
meldir. rım tetkik etmektedirler. 

Adisababa - Cibuti demiryolu 
ltalyanların mı olacak? 

Fransa bu yolun Italyaya satılabileceğini ileri sürüyor 

Paris, 7 (A.A.) - ltalyan kıtal:ı· 
rmın Adisababa istasyonu ile bütUn 
Adisababa' - Cibuti demiryolunu el
lerine aldıklarına dair haberler hak
kında siyasi mahafilde beyan edildi
ğine göre Parise gelen haberler, yal
nız ltalyan müfrezelerinin son günler 
de mUteaddit defa taarruza uğrıyon 

Adisababa istasyonunu işgal eyledik
lerini bildirmektedir. Burada bilhassa 
işaret edildiği veçhile, bu keyfiyet, 
demiryolunun kat'i surette İtalyanlar 
tarafından işgali demek drğildir. De-

miryolunun İtalyanlara kat'i surette 
verilmesi, ancak Fransız - Habeş sos
yetesile demiryolunu alacak olan İ
talyan sosyetesi arasında mUzakereler 
yapılması ve bir mukavele imza edil
m1Jsile kabildir. Esasen bunun için 
de ayrıca Fransanm !talyaya Habe-
11iıtandaki müktesep haklarını dev
retmeğe amade bulunması 18.znn g~
lir. O haklar ki İtalyanlar daim:ı on
lara hürmet edeceklerini bildirmişler
dir. 

lngi1tereAJmanyaya su~llerini bildirdi 
"Almanyaya karşı dost davranmalı,, 

Londra, 7 (A.A.) - Resmi makam( 
larm teyit ettiğine göre, İngiliz su&.1-
leri bugün !ngilterenin Berlin büyük 
elçisi Sir Eric Phipps tarafmdan Al
manya Dış işleri bakanı Baron von 
Neurath'a tevdi olunmu3 ve büyük 
elçi ayni zamanda bazı §ifahf izahst 
da vermi5tir. Sualler bir muhtıra ha 
lindedir ve öğrenildiğine göre bu muh 
tıra Fransız ve Belçika. hükumetlerine 
de bildirilecektir. 

1NG1LTERE DOST DAVRANMALU 
Londra, 7 (A.A.) - Eski dış ba

kanı S ..... muel Hoare, dün Caxton Hall 
da söylediği bir nutukta demiştir ki: 

lngiltcre yerine getirenıiyeceğimi:s 
hiç bir tt%ahhiide giri§cmez. Bi::i ala
kadar etmiyen işlere karışmtya hazır 
bulunduğumuz intibaını Tmt'iyyen ver 
memeliyiı. lngiltere Almanyaya karşı 
dostane ve realist bir hattı hareket 
takip etmelidir. 

Fransa mali vaziyetini düzeltti 
Komünistler hükumete iştirak etmiyecekler 

Parfs, 7 (A.A.) - Dün B. Sanaut 
ile maliye nazırı B. Regnier ve Fran
sa bankası müdürü B. Tannery ara. 
sınd'\ ma1i vaziyet hakkında yapılan 
görüşmeyi müteakip başvekil gazete
cilere beyanatta bulunarak hükumet 
tarafından ispekülfı..~yona karşı ahnnn 
tedbirler sayesinde esham bor~asında 
vaziyetin hi~olunacak derecede salfıh 
bulmuş olduğunu ~öylemiştir. 

KOl\fUNlSTLER HÜKUMETE 
iŞTiRAK ETJJllYECEKLER 
Paris, 7 (A.A.) - Komünist par. 

tisi umumt sekreteri B. Torez, gazete. 
lere beyanatında şöyle demiştir: 

Atatürk'Je 
Avusturya Cumur 
Reisi arasında 

Ankara, 7 (A.A.) -Avusturya mil. 
li bayramı münasebetile Atatiirk ile B. 

"Sosyalist partisi btzlm mii:alıa .. 
retimizden ve ilılciskarane yardınu

mızdan emin olabilir. Ancak komil
nistler, hükumete iştirak etmiyecek
lerdir. Biz, sermayedarların boyun. 
duruğundan kurtarmak istediğimiz 
amele sınıfının partisiyiz. Bu kurtar. 
manın imkan dairesine gireceği zama
na intizaren sulh ı•e hürriyeti muha. 
faza etmek için biltün kuvvetimizle 
demokrasiye müzalıaret edeceğiz • ., 

B. Torez, bundan sonra bütçenin 
müvazcnesini temin etmek ve frangın 
istikrarını ııman altına almak i~in 
büyük servetlerden tedrici surette ar. 
tnn bir miktar para nhnmasına mü· 
teallik bir kanun tayihasını meclise 
te'"di etmek niyetinde olduğunu söy. 
lemiştir. 

Mumaileyh, sözüne devamla de
miştir ki: 

''6 Şubat lıadiselerinin doğurmuı 
olduğu birlikler feslıedileccktir.,. 

Miklas arasında aşağıdaki telgraflar ----------------
teati edilmiştir: 

Ekşelanı B. N. Miklaı 
Avusturya Cumur Ba!kanı 

Viyana 
Avusturya milli bayramı münase -

betile ekselanslanna, en hararetli teb -
riklerle birlikte şahsi saadetler ve A .. 
vusturya ulusunun refahı için olan ha -
raretli temennilerimi arzetmek benim 
için pek .ziyade mucibi memnuniyettir. 

K. ATATORK 
Ekselans Cumur Ba,kanı Atatürk 

Ankara 
Nazigane temennilerinden dolayı ha· 

raretli teşekkürlerimi kabul etmelerini 
ekselanslarından rica ve kendilerine 
şahsi saadetleri ve Türkiyenin refahı 

için o1an çok samimi temennilerimi ar -
zederim. 

Cumur Başkanı 
MI KLAS 

lngiltere-Avusturya 
Futbol maçında 

Avusturya ~alip 
Viyana, 7 (KURUN) - Avustur

ya ile Jngiltere milli takımlarının 

yaptıkları maç çok heyecanlı olmuş.. 
tur. ilk devrede 2 - O Avusturya
lılar ,galip ~eldller. lkincl devrede de 
lngiliz)cr ancak ~jr gol yapabildiler. 
Bu ::;uretle A'.\w;turya, fogjliz Rt,illl 
takımını 2 - 1 yenmiş oldu. 

Milletler Cemiyeti 

"Bir aşiretin muhtelif kısımları. 
nm ,etleri demek olan bazı seyaller, 
aldahcı bir propagandanrn tesiri al. 
tında: umumi emniyete muhalif bazı 
hanketlerde bulunmuşlardır. Bunun 
üzerine Irak hükumeti, hükunu iade 
için askeri kuvvetlere müracaat mec
buriyetinde kalmış, tayareler asileri 
tiombardıman ederek dağıtmıı;tır. Asi
ler bil~ zayiata uğramışlardır. Da-

B. Musso1infnin, llabeşistanın mu. 
kadderatını l<ati olarak tesbit etmesf. 
ne intizar edilmektedir. Dundan baş. 
ka iki meclis toplantııoıının Milletler 
Cemiyeti konseyinin toplanacağı gün
den bir gün c·Hel vuku bulacağı ay. 
rıca kaydecli1mektedir. 

tür. Teşhir bakımından emsaline fa. ---------------

Birçok azalarını 
kaqbetmek tehlikesinde 

rnlin aşiretinin mühim şeCJeri hüku
mete teslim olmuı;lardrr. Askeri hare. 
l,<.•tlerin hu hattn ı;ıonunda nihayet bu
lacafı muhakkak addedilmektedir.,, 

iktir. Sergimizin muvaffal.iyeti hıık
kındaki kanııat umumidir. 

Londra - Kap rekoru 
kni1di 

Londra, 7 (A.A.) - Meşhur kadın 

tayyareci Amy Mellison bugün Lon -
dra - Kap mesafe rekorunu 11 saat 9 

dakika farkla kırnuştır. Eski rekor mü
lazım Rose'e ait bulunmakta idi. Amy 
Mellison, pazartesi sabahı saat 9 da in• 
gilterede Gravesend'den hareket ctmiı 
ve Londra - Kap mesafesini fiç gün 6 
saat 26 saniyede katederek Kap şehrine 
perşembe günü öğleden sonra varmış -
tır. 

Paris, 7 (KURUN) - Londradan. 
bildirildiğine göre, İsveç, Noneç, 
Holanda, Finlandiya, Danimarka dev
letleri hep birlikte Milletler Cemlye. 
tfnucn çckilmeği düşünmektedir. Di
ğer taraftan İspanyanın ve Js,;çrenin 
de böyle bir karar vermesi beklenmek
tedir. 

)' 
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Köy ve köylü önünde düşünceler 

Yoksul ortakçı . . . 
Aksarayda hır soygunculuk hadısesı 

"Ortakçılara kendi ailemiz efra- . . . . " . 
dından imiş gibi acıyahm. Açhk Kollan çantah ıkı kışı ~le~tr1k memuru,,yuz 

biçagv ı kemigv e dayamnca.. diyerek eve 9.'r.~~ş.ler ve ... 
" Duyduğumuza gore dun ogle uzerı --------------~.' 

902 yılında yazılmış bjr makale Alamadıg"' 1 kızı Aksarayda Vardar kıraathanesi ya- Yürüyen İcrayı 
nındaki evlerden birinde cüretkirane 

Kırşehir ilbayı :lJ!itat Saylam'ın nasebette, ilk fırsatta diğerin malil~ 
''Köy ve köylü önünde di~şünce1erim,, geçinmek zaruretinde bulunur. Bıı 
yazısı etrafında aldığımız mektupları hakikat zaten o kadar meydanda
neşrederken, 902 yılından 1ıarıi meşruti dır ki karilerin hepsi kendi hayatları 
yetin ikinci ildmnrla)ı dö; t yıl evı·el J içinde bunun bir çok mi:s:ı.llerini g~: · 
lzmirde ~Ç1kan '?lizm et" gazetesin~''! müş olduklarını hatırlıyacaklarına şup 

O•• ıdu·· ren Alı·'. bir hırsızlık vak'ası olmuştur. durdurmak için! 
öğleye doğru evin kapısı hızlı hız-

rastladıgını1z bır makale ııi 0 devrın he yoktur. 

gö~-§ ve dii.~U nil§lerini gdstcrmr:k iti- 1 Şimdi şu hakikat önümüzde iken 
barıfo çok rltkkate ve alukaya değer j bizim arazi sahiplerinin ortak~ı
buufak. • larmı göz önilne getirelim. Bunların 

, Bundan tam 34 y1l eııvel yazılm15 I içinde karnı tok adama hemen ~üz~e 
bır yazı.,. 1 bir tesadüf edilmez dense caızdtr. 

"H~met,, in 26 tep-inievt~eı 902 ve 1 Yetiştirdikleri mahsulün <'Jlerinde ka
~~ teşrinievvel 1818 tarihli sayısınrla l lan miktarı zavallıları hir ay vols~ 

??" oksul ortakçı,, başlığı altında_, Te,ı- rahat yaşatacak derecede. degıldır. 
ftk Nevzat imzasile rıkarılan bıı. ya- Kendilerine kışın iki kat fıyatla mal 
:nyı aynen alıyoruz: satarız, yahut bu suretle mal alarak 

"Bir adamla bir işe girişeceksiniz. yaşamalarına göz yu_m.arız; yat~ıklı:ı.
Mesell ortaklık bir mal alacaksınız, rı mahsulden onun elınde fazla bırşey 
yahut ona bir şey satacak veya olmaması, çocuklarının ynlm ayak, 
ondan bir ınal t 1 k ' Şu"'p başı kabak gezmesi bizi müteessir et-ea ın a a.ca sınız. -
hesizdir ki bu ad t 1 olması si- mez, isteriz ki onlar bu halde çalış-
. amın ° t b" ·· d ı· d"kl r· mah zın menfaatinize muvafıktır. Aç adanı sınlar, ıze vucu ~ ge ır ı C: ı -

alacağınız ortaklık malm ;ıne§ru kari- sulün yar~~mı versın.ler. Hatta ~u ya.-
le doya..... k . . h " · go··z rı mahsulun onun elınde fazla bır gey ..... '"'yaca sa sızın ıssenıze . . 
dikmek tabüdir. İnsanda mevcut ola"l kala.ek olursa şu artıktan bı~ bıraz 
varlığını muhafaza etmek hissi hiç hisse ayrılmasını da arzu ederız. 
bir Vakit hükümden düşemez. Her iş- _ Allah, Allah bizim ortakçı ver
te, herhalde kuvvetini yürütür. Hak- diğim tohumdan da çalmış. Hic bwı
lar, \13.zifeler bu tabii hissin kendinre, de. iz'an yok mu? Tohumdan çalmak 
kaderine doymuş olmasın~ bağlıdır. kendine de büyük zarar olduğunu ~
Evet, aç adam da kimsenin hukukuna lamıyor mu? Evet, anlıyor, o da b~
tecavüz etmemek ahlakın tavsiye et- lir ki bir tohum çalmak kendine aıt 
tiği şeydiı·. Fakat ahlakın o melekiy- beş mahsulü mahvetmek demektir. 
yet derecesi, vahayfa ki, vukuatın şu Fakat onun kışın yiyeceği yoktur. 
gördüğümüz cereyanında meşhut de- Sana bir ka<: defa müracaat etti. A-
1}ildir. İnsan yoksulluğa bir kerteye zarladm. Bir iki kere verdisen de ba-
kadar t ahammül edebilir. Açlık bıça- şına kaktın. Üçllncüsünde o da elin
iı kemiğe dayanınca vicdanm nasiha- deki tohumu yemeğe mecbur oldu o 
ti bile ikinci derecede kalır. Bu 0 ka- da yaşıyace.ktır, o da ailesini be8liye
dar tQbii bir kanundur ki yal~ız ah- cektir. Gelecek seneyi, mahsulü tok 
lak nazariyelcrlle değil kanunlarla adam düşünür. Aç midenin m.ttllhazll
toplarla bunun değiştirilmesi mürn- si, basireti olamaz. 

kün olamaz. !nsan kendini besliyecek- Ortakcınız kışın mahsulün fevka
tir, her ne se~plc olursa olsun ken- la.de bereketli olduğundan babsetti
dini besliyemezse ba3kasmın malına ğini mahsul zamanı mübalagalı bulu
el uzatacaktır. yor, onun yalancılığına lnzıyorsu-

Ortaklık ınal alacağınız adamın mız. Hakkınız yoktur; y~ksul ortak~r 
aç 

01nı.asında bu kor~u nasıl varsa elbette yalan söyliyecektır, onu yalan
herhangi bir .. alışveriş edeceğiniz ada- cı eden arazi sahibidir~ si.ısin~~·. Or
mm, ve hatta U~ak olarak kullanaca- takçmızın araziyi iyi ışlemedıgıııden, 
fınız şahı:ıın Yoksul olmasında da ay- daima köy kahvesi peykesinde tanbu
~ .~al :mevcuttur. Zaten voksuIJuıfun ra calarak vakit geçirdifinden, urdu
önundeki bu karanlık, bt; cehenn:ır.ı ğu çapanın yere bir kang girmediğin
ıçuruın.un Verdiği ürpertici korku tesi- den bahisle 3ikayet ediyorsunuz. Ac. 
riledir ki: adam elbette çalışamaz. Tarhana çor-

e:;~:_eU:hullahizzaruren temennisi irat basile, bulgur pilavlle besler.en vücut-
t k ~tkır. Fakat dünyadan ne zaru- tan toprağın demirden göğsile çarpı

re a mak ihtimali vardır, ne de şacak kuvvet, kahramanlık elbette 
zanıret Bahipl · d beklenmez, beklenmemciidir. Vücut . kök! enn en ya~anıak hissl- v• • k 
nı emek nıtimkUnd"" aldığını 15arfeder. Yedigı gı~anın aç 

Aç ada:rn· k d" . ur. kuvveti vıırsa sarfettiği odur. Zavallr, 
11 . • en ını, çocuklarını be~ d v UtU b"le "emiyerek yemıyen herhangi bir adam başka~ ineğinden al ıgı s ı .; 
sının malına .. . . peynir yapıp be§ on para elde etmek 

wl hl* goz dıkmıyecek kad;ır b' . t 
sag am a "klt . . için satıyor, tavuğu adeta ır ıra e-
gün, bir zama~ :etın o~sa bıle bi:::' dinmi§, yumurtasile evinin eksiğini 

Dünkü duruşmada son 
şahit dinlenildi 

Bir mtiddet önce, Aksarayda AU 
adlı biri Vesile isminde bir kızı sokak 
ortasında arkasından vurarak kanlar 
içerisinde yere sermişti. Kız, biraz 
sonra can vermişti. Suçlu,bu kızla ev
lenmek istediğini, kendisine verilme
diğini, başkasına nişanlandığını işi
tince, kendini kaybettiğini v. s. ortaya 
atıyordu. 

İ8tanbul ağırceza hakyerinde du
ruşması başlıyan Ali, ayni zamanda 
kızın kendisine varmak istediğini, fa
kat yanında evlatlık olarak bulundu· 
ğu ailenin bu işe razı olmadığını iddisı 
etmiş Ye üstelik, akli vaziyetinin ye
rinde olmadığı iddia.ısını da, bu iddia
ya katmı§tr. Bunun üzerine hem gös
terdiği müdafaa şahitleri dinlenilmiş, 
hem de müşahedeye tabi tutulmak ii
zere adli tıb işleri direktörltiğü mü-
38-hedesine gönderilmişti. 

Bu davaya, ağırceza hakyerindP 
dün akşam üzeri de bakıldı. Suçlunun 
müşahedesi bitmiş. Fakat rapor daha 
gelmemişti. Mevkut, getirilmişti. Ga
yet sakin görünüyordu. 

Son şahit, müdafaa şahidi olarak 
gösterilen havlu taciri Mustafa idi. 
Ölen kızı yanında evlatlık olarak bü· 
yUten bu zattır. Kendisinden bu vak
aya dair ne bildiği soruldu. Şöyle de-
dl : 

- Biz yazın Çamlıca.da otururken. 
bu Ali de orada komf1\l idi. Sonra bi.7. 
tstanbula indik. Daha sonra da, işte 
cinayet oldu. 

- Cinayete dair bir şey biliyo1· 
musunuz? 

- Hayır, sonradan işittim. O ka
dar! 

Bu sırada. mUddeiumumi Ahmet 
Muhlis Tümay, sordurdu: 

- Suçlu Ali, Vesileyi istemiş de, 
evlenme isteği reddedilmiş mi? 

-Hayır, hayır. Ne istedi, ne de 
reddettik. Bunun aslı yoktur. Araln.
rında hiç bir alaka mevcut değildi. 

Suçlu, bu şahitliğe karşı hiç birşc~' 
söylemedi. Şahit, çekildi. 

Neticede müddeiumumi Ahmet 
Muhlis Tiimay, esasa dair ınütnleasi
nı hazırlamak üzere dosyayı gözden 
geçirmek gerek olduğunu ilEri :>;irdü. 
Reis, Ahmet Suat, raporh dosyanın 
adli tıb işleri direktörlüğünden getir
tilmesi için müzekkere yazılması ka
rarlaştırıi.dığını bildirdi. Duru$ma, 
dört haziran saat o ndörie bırakıldı. 

ESKi ESERLER 

.Demek, yolteıul bir adamla herhan. 

llyetindedir. u yapa ilmek kab!- düzüyor. Bunlar bile midesJnden geç-
~ Şehir müteha&sııı Bay Prust haziran miyor. Dan unu, sa.de arpa ekmegiil-

1 
gi hır muameleye giri"ilb ·" t 

. ~ """ men.ı.aa mad 
deten tehlıkede olrnasa b"I 

ı e manen o 
korku mevcuttur. Onun ahl"' d 
t . h 1. a.nn tı., ih
ıya.cında, a va ınde hasrı 1 k. b" • 

d v. d" v • h o aca 11 egışme ıgerın ukukuna t • ..::-
sebep olabilir. eca v u.ze 

İhtiyacı olmıyanların v .. ,,.. ze . 
ı · ' .. ..,.. ngın-
erın aharın hakkına tecaViiz et . 
kl . . m1ye-

ce erınt 1ddia etmek ist.:>miyoruın 
Sırt kendi hakkına raZl olmak, başka~ 
sınnı malına el uzatmamak, her :men
fa.ati ~endi çalı§masmda aranı.ak- fn. 
!Ziletlerın en kuvvetlilerinden olduğu 
halde zenginler arasnıda da bu Yaratı. 
~ta, ~~ aJışışta olanların nadir oldu
!;:~u ıtıraf ~derim. Fakat bt=-n burad

4 
. ak nazarıyelerini tetkik etmek istt. 

mb_ ıyorunı. Bir hakikat\ araştırarak 
ır n t· e ıceye varmak arzu ediyorun~ 

Blund ~n i~in Yalnlz, görülen vak'a,.~ 
o ugu ·b· "' .. . g! ı kabul elnıeğe mecburuın. 
a:!rillen, ~~~rnüzUn önün<le olan, tabj 
1 n de goruldiiğü gibi olmak lazım 
g~le~ ~ir şe~ varaa şudur ki kelldiut. ı 
ailesmı beslıyemiyen yoksul, ilk mü. 

k ayında •ehrimize ge erek çalışmasına den ne kuvvet ümit edersin ki orta - '$ 

· · ı· başhyacaktır. Prustun fehrimize gel • Çının "aıı6mamasından, yerı 1§ ıyeme- h. 
:. mesi dolayısile şe ırde korunması la .. mesinden ışik~yet ediyorsun. 

zım &elen eski anıtların tesbiti işi için 
Ondan iş, hizmet, gayret, kuvvet biT komisyon ayrılmıştır. Bu komisyon 

namus bekliyor musun, kal'14ını doyur. dünden itibaren müzeler idaresile te • 
Yoksa senden çalacağına, kendi i~inl mas ederek anıtları tesbit etmeğe baş • 
yabancı addederek lAkayt bulunaca.- lamıştrr. 

ğma şUphe etmemelisin. Bazusundakl --------------
kuvvetsizlikten şik!yet etmeğe ise hiç 
hakkın yoktur. Verdiğin kömUr sen~n 
istediğin harareti vücuda getinneee 
kafi değildir. 

Şimdi bir de bunun aksinj farzede
lim: 

Ortakcılarrmıze. kendl ailem~ ef. 
radmdan imiş gibi acıyalnn. İyi l 
yemeleri, iyi yaşamaları için ta~siye 
edelim. Hntt:l onları iyi yaşamaga a
lıştıralım. Şüphesiz ki iyi yqamağn 
alışan 0 yaşayışinin muhafazası için 
çalışır. İhtiyaçları olan egyayı ucuz 
almalanna muavenet edelim. Onlara 
az faizle para verelim, yahut tedarik 
edelim. HattA onların manevf seviy~ 
!erini de yükseltmeğe çalışalım. Be· 

yinlerine fezaili ahlak tohumu ata
lım. Çocuklarının okut turulmasına 
gayret gösterelim. Bunların netice

!linden müstefit alacak biziz. Çünktl 
her sözü, hatta en galiz sövmeleri bi
le kayıtsızcasıne. dinlerneğ~. tohunı
da.n çalarak ailesini beslemeğe alış
mış; !oluk benizli, tenbel, yoksul or
takçı yerine kat'fimızda haysiyet sa
hibi, iyi yn§amağı görenek etmiş, aile
sini gördüğünden yad etmemek için 
daima iş baıından aynlmaz, kmnt'!ı 
yanaklı, tunç bazuiu, kuvvetii, dinç ı 
bir ortak göreceksiniz. Bu ikinci el
bette sizden çalmıyacak, yaşayışini 

çalı@masmdan bekliyecektir. 
Tevfik Ne1Jzat 

lı çalınmış ev sahibi bayan Ayşe pen-
cereden başını çıkardığı vakit koıtu- Sahtekarlık davasında 
ğunda çantalar olan iki kişi?in .~a~ı- Müddeiumumi ceza istedi 
da beklemekte olduklarını görmutşür. 

Ev sahibi ile ziyaretçiler arasında ııu İstanbul ağırceza hakyerinde ba· 
kısa konuşma geçmiştir: kılan bir sahtekarlık davasının dün 

Ev sahibi - Kimi arıyorsunuz? öğleden sonar açılan duruşma celsc-
Ziyaretçiler - Burası Bayan A~·- sinde, iddia ve müdafaa yap;ılmıştır, 

şe'ntn evi değil mi? Dava mevzuu, lstavri'nin alac:- kll 
Ev sahibi - Evet. Ne istiyorsu- yerinde bulunduğu bir davada, hukuk 

nuz? .. hakyerinden icrayı durdurma karan 
Ziyaretçiler - Biz elektrik şirketi almış gibi bir vaziyet ortaya koymakıı 

memuruyuz? Saati muayene edecı·- alman bir ilam. sureti üzerinde deği

ğiz.. şiklik yaparak icrayı durdurmak ve 
Tabii Bayan Ayşe derhal aşağı inip bu suretle alacaklıyı zarara sokmak· 

kapıyı açmış ve ziyaretçiler elektrik tır. 

saatini göstermiştir. Bu sırada birisi Davacı İstavri, gelınemişti. Diınit
saati muayene ediyor, diğeri de Ba- ri ile Nikoli aleyhindeki bu davada 
yan Ayşe ile dereden tepeden konuşı- iddianamesini söyliyen müddeiumumi 
rak ahbaplık ediyordu. Fakat, bir da· Ahmet Muhlis Tümay, suçun usulü 
kika sonra meçhul ahbap birdenbir<': dairesinde sabit olduğunu anlattı. Dl· 
Bayan Ayşe'nin üzerine atılmış elin- mitri'nin 70 yaşında bulunduğu ve ay• 
deki tıkacı zavallı kadının af·-:ma. tık- rıca suçun işleniş tarihi af kanunun .. 
mıya başlamış ve arkadaşı da büylik dan evvel olduğu göz önünde tutula
bir süratle Ayşe kadmıµ ellerini bağ- rak, ona göre, ikisine de ceza kesilme
lam.ıştır. Artık ziyaretçiler için kor- sini istedi. 

kıılacak hiç bir şey kalmadığmdan Avukat Zahariyadis müdafaaya 
evi baştan aşağı alan talan etmişler, girişerek, "Salih bir ilam U7.erinde 
ylikte hafif pahada ağır ne kadar eş- tahrif,, in cezası Uç seneyi geçmediği· 
ya varsa hepsini alıp götür;:.:ıüşlerdir. ne dokundu ve davanm affa tabi ol
Bir müddet sonra düştüğü baygmlık- duğu esasını müdafaa etti, "Hatta 
tan yava.ş yavq uyanan Bayan Ayşe hukuku umumiye. davası, bidayetin
yerde sürüne sürüne kapıya kadar denberi yürütülmemeli idi!,, dedi. Da
gelmiş, nasılsa ağzından tıkacı da çı- ha b3.§ka müdafaa noktalarmda.n da 
kararak: bahsetti. 

- İmdat, hırsız var; can kurtaran 
yok mu? .. Diye haykırmıştır. Sesi du
yan komşular birer birer yetişmişler
se de kapı kapalı olduğundan içer; 
girememiıtlerdlr. Nihayet gene Bayan 
Ayşe kapıyı açmıya muvaffak olmuş 
ve içeri girenler kadmm ellerini çö
zerek kendisini hürriyete kavuştur

muşlardır. Sahte elektrik tnf"mur1arı 
zabıta tarafından şiddetle aranmakfa · 
dırlar. 

Halkevinde 
Bir halk edebiyatı günü 

yapılacak 
Eminônü Halkevi önüınilzdeki ba

har ve yaz mevsimi dola.yısile kendi
sine yeni bir çalışma programı hazır
lamıştır. İzmit Halkevi tarafından 
konferans vermek üzere Izmtie çağı· 
nlan Halkevi başkanı Bay Agah Sır
rı Levent dün şehrimize dönmüştür. 

Kendisile görüşen bir yazıcımıza ~un
ları söylemiştir: 

"- /zmit Halkevinde konferans 
verdikten sonra Gölcüğe uğradım. Bu
ranın semt ocağının Halkevindeki ra j 
yo neşriyatını munta:uıman takip et· 
mekte oldu7clarını öğrendim. Evimizin 
temsil kolu burada bir temsil 'Vermek 
üzere çağtrılmıgtır. 

Kolumuzun üyeleri ayın on altıncT 
günü Gölciifje gidecektir. Burada bir 
tenısil ver~cck ve akşam telcrar döne
ceklerdir. Oynanacak eserler (Beyaz 
kahraman) piyesile (Eski adetler) 
komedisidir. 

Bundan ba§ka yakında Evimiz sa
lonunda bir de halk edebi11atı günü 
yapacağız. B·ıgiin halk §iirleri ve halh 
sazları etraf mda Bay M eÇut Oemil'lc 
Sivaslı V P.ysel, ll>rahim izahat vere
celdcrdir. Toplantının sonunda da hallı: 
nnısikisintfcn parçalar ça1ınacakftr. 

l'az mevsiminde lwmitelPrimiz bır 
de kamp yapmağı düşünmektedir. 
Kamp hazırlıkları etrafında göriişmck 
üzr.re yak1nda bir toplantı ynpac11§1~ ,, 

KOMÜNiST LiCE T AHRIK 
Doktor Hikmet ve Ahmet aleyhle c 

Tine bir kitaptan dolayı açılan komU -
nistliğe tahrik davasına ait duru~maya, 
İltanbul ağır ceza hakyerinde dün ak -
şanı üzeri kapalı celsede başlanmıştır. 

Neticede reis Ahmet Suat, karamı 
müzakere edileceğini bildirdi. Duruş
ma 26 mayıs sah günü saat on bege 
bırakıldı. 

MEMURLARDAN TAAHHÜT
NAME ALINACAK 

Vazifelerinden ayrılan bazı memur. 
larrn bu ayrılma esnasında daireye borç 
lu kaldığı görülmektedir, Bu borçla • 
rın ileride kendilerinden tahsili de bir 
çok müşküllere sebebiyet vermektedir4 
Belediye idaresi bu gibi memurlann 
ayrılırken kendilerinden birer taahhüt
name alınınaıuna karar vermiı ve bu ta• 
ahhütnameleri bastırarak bütün şubel°'" 
re göndermiştir. -

BiR SU//Sf1MAL MI 
Evvelki gün şehrimize gelen iktısaf 

vekaleti müfettişlerinden Bay Kemal ile 
Bay Naci dün Zonguldağa hareket et • 
mişlerdir. öğrendiğimize göre iki mU. 
fetti§ kömür havzasında ameleler ara • 
sında çıkan bir ihtilaf hakkında tetki • 
kat yapacaklardrr. Bu ihtilaf sekiz bfa 
kadar azası olan bir birliğe aittir. 

Hadisenin mahiyeti henüz bilineme
mekle beraber birlik kasasında bir yol· 
suzluk görtildUğU sanılmaktadır. 

ANTREPOLAR 

lktısat vekaleti müsteşarı Bay Fon 
der Porten tarafından yapılmakta olan 
tetkikat bitmek üzeredir. Müsteşar, dilıt 
liman umum müdürlüğüne gelmi§, dl· 
rektör Bay Raufi Manyas ile görü§müto 
tür. 

Antrepoların limana geçmesi hazır
lıkları da bitmek üzeredir. Yarın saat 
ikide gümrük müdürü Bay Mustafa 
Nurinin başkanlığında liman ve güm • 
rük dairesi şefleri toplanarak bu husus. 
ta bazı kararlar vereceklerdir. 

AÇIK LACIMLAR 

Muhtelif semtlerde bulunan Uğun .. 
ların açık bulunması yüzünden halkııa 
sıhhatinin bozulduğu ctrafmda beledi
yeye bir şikayet yapılmıştır. 

Belediye bu şikayeti tetkik ederek 
kanafü:asyon inşaatı yapılan yerlerde • 
ki bu gibi lağımların kapatılmasına, ka. 
nalizasyon inşaatı olmıyan yerlerdeki 
Uğımların da peyderpey kapanmasına 
karar vermiştir 
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Bulgaristanda en çok 
okunan gazeteler 

Bulgar polislerinin nezaketi
Türk parasına karşı büyük itibar

Sofya ve Ankara ile borsa 
Tzaribrot, (Hususi) - Artık Bul

gar topraklarını geçmiş, Yugoslav 
topraklarında bulunuyoruz. Bulga ·is
tan hakkında yazacağım diğer yazı

ları ileriye bırakarak burad~ bir kaç 
nokta etrafında daha edindiğim inti· 
baları ve Sofyayı anlatacağım. 

Bulgaristan halkı kültür itibarile 
yüksek bir halktır. Bunu bir misalle 
anlatayım. Filibeden ayrılıp Sofyaya 
doğru giderken Saranvovo istasyo
nunda Sofyadan gelen bir trenle kar
şılaştık. Trenden gazete satan bir a
dam indi. İstasyonda bulunan otuz ki
şi kadar halktan kat'iyyen mübalaga 
etmiyorum, yirmisi birer gazete sa
tın aldı. Ve derhal okumağa başk.dı. 
En fazla okunan gazetel~r de galiba 
Utro ile Zora ve Mir.. Çünkü ellerde 
görülen gazetelerin ekseriyetini bun
lar teşkil ediyor. 

HattA, yanyana oturan ve konu
ı;ıan iki arkadaşın bile ayrı ayrı para 
vererek ayni gazeteden birer tane al
maları, kültür yüksekliğine delalet 
eder. 

Sonra Bulgar polisleri doğrus1J çok 
kibar. 

rın çektikleri arabaları idare edeu 
köylüler de işte bu döğüşcn neslin 
ahfadidir. 

Ben Bulgar köylülerini çok zeki, 
çok sevimli ve çok a.zimkar adamlar 
olarak buldum. Tren geçerken kara 
kalpaklarını çıkarıp sallıyan küçük 
çobanlar, trenle yarış eden sıhhatli 

köylü kızları, ve tarlaları çapalıyan 

delikanlılara insanın kanı derhal ısr

nıyor. 

Yalnız ne dereceye kadat doğru 

veya yanlf§ olduğunu bilmiyorum. lyi 
çiftçi olan Bulgarların işfodikleri top
rakların büyük bir ekseriyeti bir ta
kım zengin arazi sahiplerininmiş. Ve 
Bulgar köyliisü çalışmasına mukabil 
çok az hisse ve para alıyormuş. 

Her ne ise. Muhakkak olan 3u ki 
Bulgarlar iyi, mert ve çalışkan insan
lardır. Çok çalışıyorlar, memleketle
rinde işlenmemiş bir karış toprak bı
rakmıyorlar. Halkın yüzde doksan 
dokuzu çiftçidir. Halk umumiyetle 
fakirdir; ve hayat bizim memfoketP. 
nisbetle yarı yarıya ucuzdur. 

Şimdilik bu kadar! Artık Yugos
lav hududundayız. 

kibar. Her istasyonda tren harekE::t ------------ ---
ederken hazır oluyorlar; pencerelerde 

1 
bulunan yolcuları selamlıyorlar. Bi- Dlkemizde 1 
zim istasyonlarda görüldüğü gibi sa- , -==============-~=

tıcılar hemen trenin yanma yaklaş- Otlak yu·· zu·· nden 
mıyorlar. Her istasyonun üzerinde 
Fransızca ve Bulgarca olmak üzer~ • 
büfe yazılı yerler var. Bir şeye ihti- Cinayet 
yacınız olursa buradan kolayca ve 
ucuzca yani aldamlmak tehlikesine 
maruz kalmadan tedarik edebilirsi
niz. 

Umumiyetle tarlalardaki mahsul 
iyi görünüyor. Anlaşılan bu sene ha
va Türkirede olduğu gibi Bulgaristan 
da da. müısait geçmiş. Kadınlar ve er
kekler bazı tarlalarda grup grup ça
lışıyor, çapalıyorlar. 

Pek çok yerlerde ağaçlarm ilaçlan· 
mış olmo ları, Bulgar ziraat işlerinin 
iyi organize edilmiş olmasma ve iyi 
çalışıldığına delalet eder. 

Sonra burada Türk parasına karşı 
da büyük bir itibar var. CebiroizdP. 
kalan beş on kuruşu büyük bri kolay. 
lıkla bozduruyor, levaya çeviriyoruz 
Bu da Türk maliyesinin takip ettiği 
siyasetteki muvaf f akiyetini gösteril'. 
Türk parası A vrupanın ve Balkanla
rın en sağlam parasıdır diyebilirim. 

İnsan Türk olmaktaki şerefi, asıl 
memleket haricine çıktığı zaman aıı· 

lıyor. Türk olduğumuzu öğrenen Bul
garlar bize gıpta ve hayranlıkla ve 
biraz da ~ekingenlikle bakıyorlar. Ben 
bu çekingenliği sadece grpta ve hay
retlerinhı büyüklüğüne veriyorum. 

Filibe, hemen şehrin nihayetinde
ki yüksek sivri iki tepesile nasıl Af
yonkarahisarına benziyorsa, Sofya da 
dümdU~ manzarasile biraz nkaray! 
ve yeşilliğile biraz Bursayı andırıyor. 

Büyilk binaları, geniş caddeleri 
buraya derhal ve süratle bir büyük şe 
bir man7.arasmı ve ruhunu veriyor. 
Nazarı dikkati celbeden yegane hu-
susiyet ahalisinin ekseriyetinin köy
lü olmasıdır. Ahalisinin bu kadar ÇG

ğunun köylü olduğu başka bir hükfı
met merkezi bulunacağını zanne .... •i
yorum.. 

Bu da Bulgar halkının ekseriyeti· 
nin köylü olduğuna delalet eder. 

Sofyaya giriş ayni zamanda Ma
kedonyanın da bitişi demektir. Yu
goslavya, Bulgaristan ve Yunani:::~:ın 
arasında paylaşılan bu dünyanın en 
güzel mıntakası, ayni zamanda büyük 
bir tarihi kıymeti ve ehemmiyeti h~
izdir. 

Tarihin muhtelif devirlerinde ba 
topraklar iizerinde bu topraklar için 
dökillen kanlar hadsiz, hesapsızdır. 

Bizim mL1hacir arabalarına benzer a
rabalara koşulmuş öküz ve mandala-

Balıkesi,.de çobanlar 
biribirine girdiler 

Balıkesirde Büyük Bostancı köyü.ıı 
de koyun otlatma yüzünden kanlı blr 
döğüşme olmuş, bir kişi ağır yaralan
mıştır. 

Hadise şöyle olmuştur: 
Büyük Bostancı köyündt:n Ahmet 

her zamanki gibi koyunlarını alarak 
otlatmağa çıkarmıştır. İyi bir otlal~ 
yeri arıyan çoban nihayet koyunlaı:l
nı Nerkis köyünün sınırından içeri 
sokmuş "e hayvanları orada otlatma
ğa başlamifltır. Aradan epeyce 1,anıan 
geçtikten sonra Ncrkis köyü çoban
larından bir kaçı kendi meralarında 
yabancı bir sürünün bulunduğunu gö· 
rünce hemen oraya gelmjşler ve Ah
mede: 

- Koyunlarını ne diye bizim kö
yün mer'asına getirdin? Burasının 

bizim olduğunu bilmiyor musun? 

Diye çıkışmağa ba5lamışlard1r. 

Bu sert muamele karşısmda Ahmet 
de onlara çıkışmağa başlamıştır. Ner
kis köyü çobanları kendisine kalkıp 

gitmesini tavsiye edince her ne bah
sma olursa olsun gitmi)'''ceğini ve 
her zaman koyunlarını buraya geti· 
receğini, çünkü bu mer'amn otlarınm 
çok bol ve güzel olduğunu söylemiş· 

tir. 

Ahmedin bu cevabı üzerine çoban
lar sopaları, bıçakları, tabancaları 

çekerek Ahmede saldırmı~lardır. Böy 
lece iki taraf arasında büyük bir dö
vüşme başlamıştır. Ahmet, bu kavga 
esnasında tabancaların birinöen çıkan 
bir kurşunla yaralanmış ve baygın 
bir halde yere düşmüştiir. Tabanca 
sesinden, gürültüden koyunların da 
her biri bir yana dağılmıştır. Silah se
sine yetişen köy korucusu ve köylü
ler tarafından Ahmet hemen bir ara
ba ile Balıkesire getirilmiş ve Mem
leket hastahanesine yatmlmı§tır. 

Ahmet ağır surette yaralıdır. Kur
şun alnının bir yanından girmi~ öbür 
yanından çıkmıştır. 

Yaralı konuşamamaktadır. Vak'a· 
ya adliye el koymuştur. Suçlular ya
kalanmıştır. Ahmedin hangi çobanın 
kurşunile yaralandığı tahkikat ve a
raştırma sonunda belli olacaktır, 

• 
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1 KISA HABERLER 

* Türk Kodeks komisyonu top
lanmış ve geçen hafta iki tali komite
nin hazırladığı raporlar gözden geçi
rilerek tasdik olunmuştur. Ayni za
manda kimyevi ve hurdebini işler için 
de iki tali komite seçilmiştir. Bu ko
miteler de raporlarını bu hafta içinrlt> 
hazırhyacaklardrr. 

Tavla şampiyonu kim olacak1 

54 şampiyonun karşılaş· 
ması çok heyecanlı oldıı 

*İran hükumetinin Ankara büyük 
elçiliğine tayin ettiği Tibriz valisi 
Fehmi Halil Hanın Ankaraya gelmek 
için Karaköse - Trabzon yolunu ta
kip ettiği bildirilmektedir. Bu suretle 
yeni elçi iki memleket arasında sıkı 

ve daha faal bir rol oynıyacak olan 
transit yolunu görmüştür. 

* Deniz yolları umumi heyeti önü
müzdeki hafta içinde Ankarada top
lanacak ve deniz müesseselerinin 935 
yılına ait bilançoları tetkik ve tasdii{ 
olunacaktır. Bu arada yeni ihdas olu
nacak deniz bankın da teşkili projesi 
konuşulacaktır. 

* 1skiin umum müdürü Cevdet İı
mite hareket etmiştir. lzmitte Orta 
Anadoluya yerleştirilecek göc;menlerin 
vaziyetlerini tetkik ve yerlerini tayin 
ettikten sonra Ankaraya gec;ecektir. 

* Ye:ıi bir kararname ile memle· 
ketimize Avrupadan getirilecek renk
li ve siyah kurşun kalemlerinin mik
tarı tahdit edilmiştir. 

* Nafia işlerine ait eksiltmiye gir
mek istiyenlerden aranacak ehliyet 
vesikaları hakkında yeni bir talimat
name hazırlanmıştır. Vesikalar bun· 
dan sonra Nafia Vekaleti tarafından 
verilecek ve bir sene mut~ber olacak
tır. 

* Karabükte kurulacak ağır demir 
sanayii için bir çok ecnPbi firmalar 
tarafından yapılan mürac&aclar tetkik 
edilmektedir. Bundan başka Sümer 
bank Iğdırde de bir mensucat fabri
kası açmak istediğinden bu hususta 
da tetkiklere başlanılmıştır. 

* ÜniYersitenin yeni kurulmuş o-ı 
lan hayvanat ve nebatat enstitüleri 
için Üniversite rektörlüğü 36,000 lira. 
ayırmıştır. 

Polis haberleri : 

Azılı bir koca 
Karısının ustura ile bur

nunu keserek kopardı 
Dün sabah sa.at onda Çarşambada 

Çarşamba caddesinde be5 numaralı 
evde bir karı koca kavgası olmuştur. 
Müteahhit Mehmet Ali ile karısı Hi
dayet ailevi bir sebepten hafif tertip 

Dünkü karşılaşmada Kadıköy şam
piyonlarının beşi de galip geldiler. 
Bu gece oyuna devam edilecektir. 

Günlerden beri beklenen büyük ta ~ -) 
la müsabakamızın semt şampiyonlar' 
karşılaşmasına dün gece Sirkecide 
Melek kıraathanesinde başlanmıştn· 

Dün gece yirmi sekiz tavlada elli altı 
oyuncu karşılaşmıştır. Neti\!ede Ce · 
mil Aytaç, Faik, Yorgo, Naı.mi , Halit 
Mehmet Nuri, Todori, Arap Süleyman 
Ali Uçak, Ahmet Daci, Beh-;;et Tetik, 
249 kupon numaralı Cemil, Mehmet 
Salt, Naci, Hacı İsmail, Dilsiz Hüse
yin Hakkı, Berber Hasan, Nuri, Hak
kı Turgut, Yusuf Uçak, Ali Kozmos 
Kuyumcuoğlu, Ali Sırrı, Fı>..hri, Kadı

köyünden Konyalı, Hüseyin Rahmi, 
Hafız Cemil, Dündar kazanmışlardrr. 
Mazereti dolayısile semt şampiyonh
rından Z. Koçalak oyuna iştirak ede· 
memiştir. 

OYUN BAŞLARKEN 
Oyuna tam saat sekiz buçukbl ba~ 

lanmış, bir yedi yapılarak yırıni sekiz 
oyuncu tasfiye edilmiştir. Oyun bar,
lamadan önce Kadıköy semt şampiyo.1 
!arından Bay Yusuf Uçak, hvla şam
piyonu olduğu takdirde rr:.ükafatı ta:'ı'-

yare cemiyetine devredeceğini söyJ,"
miş, bütün oyuncular tarafından alkış 

1 
lanmıştır. 

Oyun, çok sükiınetle geçmiş, bütün 
oyuncular ve seyirciler, sona kadar 
büyük bir heyecan içinde kalmışlar
dır. Bir yedi oyunda yenilenler diğer 
karşılaşmrya iştirak hakkını kaybede 
ceklerinden bütün dikkatlerile ve bü. 
tün maharetlerile oynuyorhrdı. Ka
dıköyünden gelen semt şampiyonlan 
son vapuru da kaçırmışlardı, Bay Kon 
yalı : 

- Motör tutar gideriıı:. Yeter ki 
Kadıköylülerin yüzlerini ağartalım ... 
Diyordu. Bay Konyalı rakibi kendi
sinden çok fazla sayı yapmış olması· 

na rağmen sinirlerine hakim oluyor 
ve neş'esini bırakmıyordu. 

Sigorta şirketleri 

İlk yediyi bitiren, Edirnekapı seri 
şampiyonlarindan Yorgo olmuştlll 
Bay Yorgo oyuna devam edenlere: 

- Darısı sizin başınıza .. Diyor ff 
kat daha ziyade Edirnekapı şanıti 
yonlanna cesaret veriyordu. Altı si 
yıya karşı altı yapmış oyuncuların sd 
oyunları çok heyecanlı olmuştur. ~, 
nilenler, diğer oyunları seyredemiyf 
cek hale geliyor ve salonu terkediyot 
lardı. 

Semtinin en iyi oyuncusu olan Bal 
Naci, rakibinin çok hakim zarlarınJ 
oyununun bütiln maharetini göster+ 
yordu. Bay Naci rakibini beş sayı~ 
bırakarak galip çıkmıştır. 

Dilsiz ve sağır Bay Hüseyin HakJd 
oyun başlarken, atılan zarı duymadt 
ğından kendisine işaret verecek ark' 
daşının da bulunmamasından mUtl 
essirdi; hakem heyetine: 

- Ben oyuna giremiyorum .. YafJ 
lı bir kağıt gönderdi. Seyi!'{'iler, çol 
güçlükle semt şampiyonluğunu eldi 
etmiş bulunan Hüseyin Hakkı'yı 1111 

yüs bırakmak istemiyorlardı. lşM"etJI 
atılan zarı söylemeği bir çok seyrrci 
kabul etti. Bay Hüseyin Hakkı, dilnı& 
oyunda galip gelmiştir. 

Kadıköyünden iştirak eden oyuJI' 
culardan Bay Yusuf Uçak, Bay Belr 
çet Tetik, Bay Hasan, Bay Koııyal• 
Bay Dündar kazanmışlardır. 

Semtin beş şampiyonunun da 1i:t' 
zanması, bütun oyuncular taraf ınd8' 
hayretle karşılanmıştır. 

DUn gece galip gelen oyuncula.fı 
bu gece de ayni yerde ktı-ıtta:sii~ 
lardır. İstanbul tavla şa.mptyai!i!&rfı 
bu gece bir yediyi kazanan oyunculaf 
arasında yapılacak üçUcü ksrşılaşm# 
da seçilecektir. 

U çüncü karşılaşmanın tafsilatııd 
ayrıca vereceğiz. 

YENi NEŞRIY AT: 

bir kavga etmişler, nihayet Mehmet Ş · d • k ZJ dpl lan 
Ali pek 7iyade hiddetlenet"ek Hidayeti ım ıye adar 

"SiY ASALAR BILGlLER,, MECJlt1• 
ASI ALTI YAŞIND.4. 

Sıyasal Bilgiler "Mülkiye" mecmu ' 
ası 61 nci sayısilc altıncı yılına basmır 
tır. Be§ yıl gayet muntazam bir suret • 
te çıkıp Türk münevverlerinin alaka U• 
takip ettikleri ilmi bir revü haline gireSI 
bu mecmua altıncı yılına güzel bir bat' 
kı ve seçme münderecatla gimüttir : 

mutbağa kıstırmış ve ustura ile üze- tetkiklerin verdiği netice 
rine hücum etmiştir. Kadın bir taraf
tan kendini korumıya çalışırken bir 
taraftan da : 

- Can kurtaran yok mu! Diye hay 
kırmıya başlamış, fakat etraftan ye
tişinceye kadar Mehmet Ali ustura ile 
kadının burnunu ancak iki ince deri 
parçası kalacak şekilde keserek ko
parmıştır. Nihayet vak'a yerine ye
tişilmiş bayan Hidayet kocasının elin 
den güçlükle kurtarılmıştır. Yaralı 

hastahaneye gönderilmiştir. 
DENİZE DÜŞTÜ; KURTARIL

DI - Dün saat on altıda Kınalıada
dan köprüye h areket eden Bağdat va
puruna vapurun hareketi esnasmcla 
Kerim oğlu Mehmet Ali atlamak is
temişse de denize düşmüş, kurtarıl

mıştır. 

KAÇAK ET - Pangaltt Meşrutiyet 

Türkiye Milli sigortasile Föniks 
şirketinin vaziyetlerinin tetkikine de
vam edilmektedir. Bundan başka di-I 
ğer 31 ecnebi ve yedi Türk sigorta 
müesseselerinde de üç müfottiş tar1-
f mdan başlanan teftişlerine devam e
dilmektedir. Dün iki ecnebi sigorta 
kumpanyasının defterleri tf'tkik edil
miştir. Şimdiye kadar yapılan tetkik
lerde fena bir vaziyete rastlanmamış
tır. Müfettişler bütün sigortaların va
ziyetlerini tesbit edeceklerdir. 

Yapılan tetkikler netcesinde Tür
kiye Milli sigorta şirketinin beş bin 
portföyi, Föniks kumpayasının dört 
bin portföyi mevcut olduğır anlaşıl
mıştır. 

Türkiye Milli sigorta şirketi hie
sedarları sekiz haziranda bir toplantı 
yapacaklardır. 

mahallesinde Hüseyin'in <::vinde ya,pı- •--------------• 

Prof A. Şükrü Esmerin ''Türk göd 
ile boğazlar", Prof. Ch. Crozat'ın "İda' 
ri salahiyetin yerinde kullarulmamasttl 
Prof. İbrahim Fazıl Pelin'in "Bey • 
nelmilel ticaret ve finans bakımından 
Türkiye", Osman Ergin'in "Türkiyedl 
şehirciliğin tarihi inkışafı", Ömer Bat' 
kan'm "Harp sonu zirai reform hareketi' 
teri", Gustave Mequet'in "Yeni devteC 
şekillerinden Sovyet rejimi,, Samet A' 
ğaoğlunun ''İ§ ihtilaflanmn halli", Ha • 
san Refik Ertuğ'un "Kooperatifçiliktl 
imtiyaz ve himaye meseleleri", Muhar • 
rem Feyzi Togay'ın "Ayın sıyasası" ~ 
sair yazıları ile çıkan bu nüshayı her ' 
kes okumalıdır. 

lan aramada 11 kilo kaçak et ve 9 a-
det de kesilmek üzere hazırlannmı 

koyun bulunmuş ve müsa.dere edilmiş 
tir. 

ÇlTLENB!K ACACINDAN DÜŞ
TÜ - Edirnekapı mezarlığında çit
lenbik toplam.ak üzere ağaca çıkan 

Aziz çocuk müvazenesini kııybederel': ı 
ağaçtan düşmüş, ağır yarala!ldığı içi.1 
Gureba hastahanesine kaldırılmıştır. 

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Şeh-
rem ini Çukur bostan caddesinde 29 
numarada oturan 85 yaşındaki Celil<.' 
kadın evinde ölü olarak bulunmuştur. 
Cclile'nin ötekine berikine fa izle para 
verdiği cihetle bir cinayete kurban 
gittiği ör..e sürülmüşse de tıbbı adli 
tarafından yapılan muayenesind~ ece
lile öldüğü anlaşılmıştır. 

KUYUYA DÜŞTÜ - Balatta Hak 
kı Çavuş mahallesinde oturan Yuda 

ayni mahalledeki arkadaşı Morto ile 
evlerinde oynarken kuyuya düşmüş, 

fakat yetişilerek kurtarılmıştır. 

PENCERE CAMINI KIRARKE.'N 
YAKALANDI - Üç gün evvel hapis
haneden çıktığını söyliyen Ayvalıklı 

Ahmet oğlu tskender Cibalide 7 nu
maralı evde oturan Hikmet'in pencere 
camını kırmak suretile odasına gir
mek istemifjse de suç üzerinde yakala
narak hakkında tahkikata başlanmış
tlr. 

Arkadaşımızı tebrik ederiz. 

YENİ TORK - EminönU Halıie\11 
ta.rafından her ay çıkarılmakta. ols.d 
(Yeni Türk) Un 41 inci sayısı c;ıkmtf' 
tır. Bu sayıda: 

Agah Sırrı Levent, Aziz Ogan, N•' 
hit Sırrı, Salih Münir Çorlu, Kizı:Oİ 
Sevinç, Sabri Esat Ander, ŞiikMe Nl' 
hal, Meliha Avni Sözen, C. Sena OD' 
gun, Vahit Lfıtfi Salcı gibi ta.nınınd 
imzaların yazıları vardşr. 

AYACI KIRILDI - Balat Kara- -------------
baş mahallesi Kireçhane sokağıntla o- ı J 
turan Sara işine gittiği sıralarda Ci· K Q N G RELER 
bali fabrikası önünden geçerken 2080 !----------------
sayılı taksi otomobili çarparak sağ Önümüzdeki pazar günü saat ondl 
ayağını kırmış, ve çocuğu Musevi has Eğrikapı Rum mektebi salonundt 
tahanesi önüne bırakan şoför kaçmış lleri Bozkurt klübü yıllık toplantısııd 
tır. Zabıta taksi numarasını tesbit et- yapacaktır. Bütün üyelerin gelmeleri 
tiği şoförü şiddetle aramaktadır~ rica ediliyor, 



• 

• 

1 işaretler 1 
Tutunabilecek mi? 

F ranıa seçiminin ıonu bir az 
ela hayretle kar§Üanclı. Sol cencr 
hın bu ıekilcle ortaya çıkacağını 
tahmin edenler pek azdı. Fakat 
bugün de mütereddit insanlar bu 
neticeyi yeni bir şüphe ile kar§ı

liyorlar: 

"- Halk cephesi programını 
tatbik ederken dağılır. Aynı za
manda ıol cenah, devlet idaresin· 
ele acemidir. lntihapların kendi
sine verdiği mevkileri, hadisele ö
nünde terkecler. Hele bir altı ay 
O' • ' oeçsın .. ,, 

K• ltlr ltl•rl 

Liseyi bitirme 
imtihanları 

1 elebelerin istekleri 
kabul edildi 

Dışandan lise bitirme imtihanla
rına girmek üzere Kültür Bakanlığı
na baş vuranların dilekçele!"i tetkik 
edilmektedir. Yeni imtihan talimatna
mesine bu gibi talebeler için madde
ler ilave edilmiştir. Bazı talebeler Ba
kanlığa yaptıklar~ müracaatta kendi
lerine bakalorya usulünün tatbik edıl
mesini istemişlerdir. Talehenin bu is
tekleri yeni talimatnamedf.! dikkatt! 
alınmıştır. 

Bu gibiler muvaffak oldukları ders 
!erden gelecek yıl tekrar imtihana 
tabi olmıyacaklar yalnız ikmale kal

Bay Blum diyor ki: 

Silahları 
bıraktıracağız! 

Londra, 7 (A.A.) - B. Leon Blum 
Daily Herald gazetesi muhabirine be· 
yanatta bulunmuş ve bilhassa şu söz
leri söylemiştir: 

"- Fransız sosyalist partisi, bir 
sildhları bırakma mukavelenamesi 
vücuda getirilmesi için çalışacaktır. 

Fransa kollektif enmiyetin ve kol
lektif teşkilatın büyük davalarını bii
tün kurveti ile müdafaa etmeğe ha
zırlandığı bir sırada lngilterenin bu 
davalardan vaz geçmesi bir facia O

lur. 
Bundan böyle Büyük Britanya, 

f,filletler Cemiyetinin kollektif faali
yet ue icraatına müzaharet salıasında 
Fransaya iamamiyle güı·enebUir.,, Bu §Üphe, tahlile değer bir 

mevzudur. dıkları derslerin imthanlarını verecek ----------------
Ierdir. ESKi MAARiF NEZARETi :(.. !l{o ~ 

Halk cephesi, program bakı· Altı senelik mezunlar 
mından parçalanabilir mi? Orta okul öğretmeni olmak Uzerc 

BiNASINDA TADiLATA 
BAŞLANIYOR 

E hazır. and" yapıla k · tih · k Eski maarif nezaretinin belediye • ğer halk cephe$lnin kurulu§U "' ca ım ana gırme · 
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Yunan Başveki
line göre 

11Gezi;filer1 

Göze batan şeyler! 
Selanik, 7 (A.A.) - Havas: Bel - Suç, çıktığı ele, başa göre a-

grattan gelen Başbakan Bay Metaksas, ~ l 8" · el d 
Bulgaristanın muhtemel bir silahlan • 
masının hasmane bir hareket olarak te
lakki edileceğini söylemiş ve demiştir 
ki: 

Balkan antantı konferansı, boğaz • 
lann tahkimini muahedeleri tadiJ etni. 
yen lüzumlu bir tedbir olarak telakki 
etmiştir. Çünkü araziye müteallik ah -
kam müessir olmamaktadır. Yunanista· 
nın Lemnüs ve Samotras adalan yeni 
Boğazlar rejiminden istifade edecekler
dir. 

Bay Metaksas, Balkan devletlerini 
muhtemel tehlikelere karşı müdafaa için 
siyasal ve süet tedbirler kararlaştırıldığı 
m kaydetmiştir. 

Başbakan, bu tedbirlerin mahiyetini 
bildirmemiş ve fakat Balkan paktmın 

tedafüi olup tecavüz! olmadrğınt söy -
miştir. 

BALKAN ANTANTI VE KOÇUK 
ANT ANT BAC.LARI 

gır aşır. ırın e, üstün e durma
ğa değmez gördüğümüz bir hare-
ket, başkasında belirince, çileden 
çıkarız. Kanunda ağırlaştrrıct se
beplerin yer alışı da bundandır. 

Dün bir arkadaşım baıından 
geçen bir elerdi anlatırken, böyle 
düşünmüştüm. Çünkü bu deri bu 
dertlere şifa olması lazım gelen 
bir yerel en çıkmı§tı. i 

ilk mektepte okuyan seki2 do
kuz yaşlarında bir yavru1 kırık 

kolu sarkarak, minimini cam bin 
türlü acı ile yanarak, eczahanele
re, orada çare bulamayınca, önce 
Hasekiye, sonra ta Cerrahpaşa
ya kadar yaya sürüklenmiş. 

Baballı, mektepçe tanınmış bir 
adamdır, meslekdaştır demiyece
ğim. Çünkü böyle bir İ§te en ya

Bükreş, 7 (A.A.) - Rador ajansı bancı ile en yakının ayrılmasına 

razi olanlardan değilim. 
i"in müracaat eden ı"lk ok ı ·· v tm ye geçmesi dolayısile buralara yapıla -fartlan, sol cenahın 1919 clanberi "' u ogre en bildiriyor: 
!erinin sayısı oldukra kabarmıştır. cak tadilata bir iki güne kadar başla • 

g • .J•..,• ""bel b" kal el "' Bütün Romanya matbuatı, Belgrat-
eçır"ıgı tecru er ır em e Bu ögr"' etmenlerin dilekleYi ı)n may•"'-a nacaktır. Kolunun iki kemig"'; birdE.n kı• · k ..,. ta Balkan antantı müzakerelerinin e -

ın cir edüirse evet .• Hal.baki halk kadar kabul edilecektir. Binaya yeniden bir kat daha ilave o- rılan bı·r damlacık rocuk, bfr tek hemmiyetini kaydetmekte ve dün neş • :r 
Cephesi, "fcqizm,, in kar§uıncla On mayıstan sonra gelecek dilekler Junacak ve bütün belediye şubeleri de redilen tebliği, müşterek barış ve kol _ odacının pe§i sıra naıd göndErilir, 
Yeni taktikini bu programla tatbi- dikkate almmıyacaktır. buraya nakledilecektir. Bina yapıldıktan lektif emniyet eserine devam etmeğe hem o can acısile nasıl kıyam~ 
ka karar vermİ§tir. (:f.) Diğer taraftan altı yıllık öğret- sonra evvela zat işleri ve teftiş heyeti karar vermiş olan Balkan müttefikleri • l , M l k 

men okullanndan mezun olanların ta•ınacaktır. üst katta aynca bir de va- elan yaya yürütü ür. em e ette B l t ··ıı ·· "' nin tesanüdüne parlak bir delil olarak l k b u program, ıo emayu u par- imtihanı ne §ekilde kabul edilecekleri 1i salonu bulunacaktır. can kurtaran araba an, anca u 
t•ı d b" k al" telakki etmektedir. ı er arcııın a ır o ııyonun kültür direktörlügu"'·· tarafından Ba- türlü kazaların kurbanlarına hiz-

GOLHANE MÜSAMERELERi Keza gazeteler, küçük anlaşmanın üç 
zcırurüiğini ileri aürmektedir. kanlığa sorulmuştu. met etsı"n diye var olmu•lardır. bakan tarafından da başlangıçta izhar ~ 

914 elen 936 ya kadar süren Gelen cevaba göre, orta okul im- Gillhanenin mutat olan tıbbi müsa- edilen mutlak anlaşmayı ve iki antant Mektep telefonu, her telefondan 
bir ayrılıktan sonra hcıııl olan bu tihanma girmek istiyenlerin halen merelerinin on ikincisi bu ayın sekizin. arasında mevcut sıkı bağları kaydedi - çok tesir yapar. Acaba neden bu 
birlp"'m·e, mukabil cephenin taslı·- ilk okul öğretmeni bulunmaları şart- ci cuma günü saat 16,30 dan 18,30 a yorlar. b l , N" . 

~ tır. Çalışma yılı kaydı kaldırılmıştır. kadar devam edecektir. çareye Q§ vuru mamqtır · · ıçın 
Yesine kadar sürecek bir mahiyet· KOÇUK ANTANT MOZAKERE- kendileri bir otomobil tutmamıı· 
tedir. Maaş vermigen azlık rllecektir. LERI DEVAM EDiYOR lar ela diye bilirim. Çünkü hoca 

k ll OR KTÖ Ü 1LED Belgrat, 7 (A.A.) - Küçük anlaşma kalb b l b h d. k Esct.6en b"u prorrram, "halk cep- O U arı KOLT DlRE R Ş E- inin öy e ir a ıse arşı• 
«>· dış bakanlan bu sabah müzakerelerine 

hesi,, ni tqkil eden partüer irin Şehrimizde bulunan bazı yabancı Şile köy okullarını teftiş etmek üze- sınela küçük bir ledakarlıktan çe-
""3' re kültür direktörü bay Tevfik ve iki devam etmişlerdir. 

azami, mutavassıt~ ve asgari ta- ve azlık okullarının öğretmenlerine BB. Krofta ve Titulescu naip tara • kineceğini ummuyordum. Kaldı, 
muntazaman dikl · kü'l ispekter Şileye gitmi§lerdir. leplerf ifade etmektedir. maaş verme erı - fından kabul edilmişler ve şatoda üç ba- ki bu para, sonra çocuğun baba-

H ık tür direktörlüğüne bu okullarda ders 19 MAYISTA ECNEBİ MEKTEP- kan şerefine bir öğle ziyafeti verilmiş· sınclan iatenebilircli. Bıı ela yapıl· 
a cephesi. programı, radi- veren öğretmenler tarafından şika- LER DE KAPANACAK MI? - On 

kal sosyaliatler için azami, ıoaya- yet edilmiştir. Gelen şikayetlerde ba- dokuz Mayısta İdman şenlikleri ve tir. maml§, mektep, ikinci bir yanlışa 
• ligtl~r),in mutavasB1t, komünist· zılarmda öğretmenlere yıl içindeki şenlik bayramı münasebetile lise ve MÜZAYEDE VE MÜNAKASA clü§mÜ§tÜr. 

• ... Jr.. İpn.asgari davculır. üç dört maaştan başka maaş verilme- orta okulların on dokuz ve yirmi ma- l§in asıl lenası, kazanın mek-
diği yazılmaktadır. Kültür direktör- ym gilnlerl tatil edileceklerini yaz- iŞLERİ tepte oluıuclur. Çocuklara, sona 

Radikal aosyalist programının lüğü bu işin incelenmesini ispekterle- mıştık. Müzayede ve münakasa işlerin • 
muvallakiyeti, daha sol program· re havale etmiştir. nk okullarla yabancı ve azlık okul de tatbik edilmekte olan 2940 numaralı korkunç olacak oyunlar ya.ak de-

l · Ma · k k d b""t · d b ı d" · · d b'k ğil midir?. Nirin bac:ı bo• bırakıl-ann ınkişalına imkan hazırlıya- aş vermıyece a ar u çesı a.r larınm o gün tatil edilip edilemiyecek- kanunun e e ıye ışlerıne e tat ı e • :r Y ~ 
cak bir vaziyettedir, olan bu okulların önümüzdeki hazi- leri Kültür Bakanlığından sorulmuş- dilmesine karar verilmiştir. Bu karar S. Gezgin 

ran başında tedrisatlarına nihayet ve- tur. bütün şubelere bildirilmiştir. '(LfU/en sayıfay1 çeviriniz) 
Bun~n için çephenin kolay ko- _____________ ...,.. ________ -.ııı ___ ....,. ___ _._ .... ı_..,.. _________________ ._.......,. _______ _ 

lay çözülmesi, parçalanmcuı ih
timali yoktur. 

,,. "' . 
Sol cenahın hükumet mevkiine 

~eylerle gelip, hadiselerin zarureti 
ıle .ap" '"lcl"kl • .. uru u erı epey zamandır =======::::; 
goze çarpan bir hadisedir. 

. ~ilhakika, küçük burjuva par
tılerı hükumet te§kiline memur e-. 

dildikleri zaman uzun uzun nu· 
tuklar ıöylemi§ler, fakat sağ ce-
nahırt Lo· .• k al'" nl k RUÇU m ı oyu arı ile r ılıp gitmi§lerclir. Puvankareyi 
ır Yarı ilah haline koyan frank 

mellelesi b ·· l oy ece ortaya çıkmıştı .. 
Fakat "h-'k • • . "' cephesı,, nın bu 

a ela politikanı l b. h • n yanız ır cep e-
aınde değil, büı·· t dl el • un me o arın a 
yenı esalllarla İ§ b ld...... • 

aşına ge ıgını 

hatırlamak lazımdır N l • • • ası ınlt· 
hap meselesi, sag"" cen h .1 '"hl a ın sı a a-
rından i.&tilarle etmek 1•1 k sure ı E a-
zamlmıı ise, sol hu"'k,. tl • ume erın 

halil taraflarını kuvvetlendirecek 

Çar~lere ele bCVJ vurulacaktır. Ni· 
tekim, daha bugünlerde al.tına 
ambargo konması, sol hükumetin 

frank yüzünden bir buhrana tu

tulma&ına şimdiden kar§ı ko

nulclu.ğunu gösterir. Bu taktik ba· 

kımınıclan halk cephesinin daha 

önceki ıol temayüllü hükumetlerle 

muka;yeaeıine ir.ı!~an kalmıyacak
hr. 

------.::Sadri Ertem 

(•) Bu 1ftetele hakkında 3 ma
yı~ ~a.rihli 1azmuzda tafsil at ver-
~ııtık. -

Dktor Çetiner, Anadollunun bir hususiyetine 
daha dikkat etti: Türk köylüsü ve köylüden farklı 
o]mı:yan Anadolu kasabalarının halkı, konuşmaktan 

hoşlanmayan, içinden pazarlıklı, muhakemesini kuv
vetli ıezişile bir an içinde ve kendi kendisine yapıp 
hükmünü kendi kendisine veren ve kendi kendisine 
tatbik eden kimselerdir. Onlar nutuktan ho§lanım • 
vorlardı. Anadolluya yapılacak propaganda kulağına 
değil, gözüne hitap etmelidir. Onu sözle değil, i§le 
yola ve istediğiniz yola getirmek mümkündür. 

Doktor Çetiner: "Bu artık böyle gider, he ... ,, sc
zünü ilk işittiği zaman: "Bunun artık böyle gitm.iyc. 
ceğini halka anlatmak lazımdır,, demişti; şimıdi bu 
sözünü değiştirdi: 

- Bunun artık böyle gitmiyeceğini halka GÖS
TERMEK lazımdır! 

Diyor. 
Türk halkını bütün temizliği, namusluluğu, dol• 

ruluğu, kahramanlığı, iyiliği ve iyilikçiliği ile gören, 
tanıyan, seven doktor Çetiner, bu pırlanta nıhun 
sert, kolayca açılmaz, yontulmamış bir mahfaza için
de olmasının tek sebebini Türk halkının asırlarca 
ihmal edilmif, bakılmamış, işlenmemiş olmasında bu
luyordu. Padişahlık idaresinin sultanın sa.fasından 
başka bir şey diişünmeğe lüzum gö:rmiyeceği mey • 
danda idi amıa Türk münevveri, yıllarca kültürlü ve 
yetişkin adam olm-:lch. övüne!\ Türk münevveri kcr. 
clisini yetiştiren Türk ha!krna karsı ne yıı.pmtşh? 

Sultanlar suçlarının cezasını buldular; fakat 
doktor Çetiner, Türk münevverinin Türk halkına 
karşı yüz yıllarca duyduğu alakasızlığı bir türlü af • 

fetmek istemiyor. 
Memleket, milyonların insan g~bi yaşıyabilecel • 

Ieri bir yer haline getirilmelidir. Bu büyük yapıya ba· 
larken her münevver kendisine düşen ödevi, hayale 
kapılmadan, hesaplı, ölçülü, müsbet bir şekilde çi~e
cek, üstüne alacak ve yapacaktır. Dck~or Cctincr, ın
kılabr böyle anlıyor ve K.ayaeride kendi iıeaab.ına 
bunu yapmaia çalııtı. 
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Memuriyetinin Zonguldağa çevirilmeıi üzerine 
Kayseriden aynlı!mı münevverler içlerinden "bir vr. 
ızcıdan kurtulduk!,, diyerek gizli bir sevinçle karşıla·! 
dılar. Halk, büyük bir felakete uğramış gibi heyecan 
ve ıztırap duydu, kıtlık ve kuraklık yıllarınca yağmur 
duasına çıkar gibi, hacı kafilesini yola çıkarır gibi, 
Yemene uker gönderir gibi, büyük bir kalabalık top. 
lanarak doktor Çetineri gÖzyaşlarile uğurladı. 

Vagonun penceresinden başı dumanla Erciyeşi ve 
onun eteğindeki kül rengi şehri, her saniye biı-az da
ha uzaklaıarak seyreden doktor Çetiner, boğazında 
bir YUnu-unun düğümlendiğini hissediyordu. Hattın 
başındanberi yola devam eden kompartıman arka • 
daşları Kayseriden binen genç adamın saklamağa Ç<'- İ 
htbiı teessürünü üstelemek istememekle bera!Jer içle
rinden biri dayanamı:yaı·ak: 

- Buralısınız, galiba .. -dedi- ve tahmin ederim ki 
şehrinizden ilk defa ayrılıyorsunuz! 

Çetiner, sadece: 

- lstanbulluyum, diye cevap verdi, burada an
cak üç yıl kaldmı. 

- Öyle ise burada nişanlanmış, evlenmİ§ filan 
olacaksınız; ailenizden ilk defa aynlıyorsunuz. 

- Hayır, burada hiç bir aile bağım yok, bekarım. ı 
Bu son s-Oz üzerine kompal·tımanda bulunanla • 

nn hepsi bir Anadolu şehrinden kurtulduğu için üzi;_ 1 

Jen lstanhulluyu, yanlı§ yaradılışta bir insan görmüş 
gibi, hayre~ içinde seyretmeğe başladılar. 

6 

Ankarada hiç bir işi olmadığı halde sırf, inlu· 
lap yapısının mimarisine hakim olan ruhu bir kaç gün 

olsun ciğerlerini ş;şire şişire teneffüs edebilmek İçin l 
kaldı. Kenarlan ağaçlı geniş caddelerde dolaştı, yeni 
yapılann önünde durdu; bakanlıklara girip çıktı; sağ-

Jık bakanlığının laboratuvarlarım, örnek hastaneyi, 
hınet lnönü kız enatitüsünü, Atatürk muallim mek • 
tebini, meteoroloji binalannı, ziraat okulunu, etnog • 
rafya müzesini, halkevini ve himayei etfali gezdi. Bü
yük Millet Meclisinde konuşmaları dinledi. Keçiören 
bağlarında oturan bir arkadaşında bir gece kaldı. Ye
ni§ehiri beğendi, Çankayaya çıktığı zaman yüreğinin 
hızlı hızlı vurduğunu duycu; eski Ankaranm iğri büi• 
rü yokuşunu tırmanıp daracık sokaklardan, kafesli 
evlerin aralarından geçerek kaleye tınnandı; asırla • 
rın a§ındırdığı bir taşın üstüne ayağını koyup kızıl 
bir akşamla sarılarak bu tepeden şehri, ovayı ve ufuk· 

ları seyretti. 

Hakimiyeti milliye meydanına bakan Ta~ho.n 
otelinden eşyalarını alarak bir otomob"le bindi \'e tek 
başına girdiği, tek başına dolaştığı şehirden yine tek 
başrna ayrılarak kendisini trenin sarsıntısına bırak

tı. Gece Sak~ryayı geçerken kendisini uyanônrnsını 
yataklı vagon memuruna sıkıca tenbih ettikten 11onra 
kompartımanında önce hulyaya, sonra da uykuya dal· 
' c.ı. 

7 

lstanhulda bir gün bile kalmadan Kar-.t!cniz 
yolculuğuna çıkan doktor Çetiner, Zonguldakta } er. 
yeni bir muhit bulmuştu. Harikulade güzel bir tab"at 
delcoru içinde kurulmuş olan şehir iç Anadolu k::ısa
b;:ılarına göre yapı, görünüş. kültür ve kazanç itilıa • 
rile en az bir asır ileride idi. 

Kayseride İyi kötü herkes orta bir kazanı; se • 
viyesi içinde 3lıŞ verişle geçinir; ha1k-n pek fakiri gö,. 

rülmez, pek zengini gÖz:? batmaz; zengini de, faki • . 
d de bilgi yönünden biribirinden farklı değildir; i·. 

tismar eden de istismar edilen kadar zavallıdır; bi

ribirlerinden hoşnut, ihtiyaçları az, kanaatleri 'c!i. 
yaşayıp giderler. 





Zecri tedllarler 
kallllnlacak • 7 

Pö asız Doktoı D-nizyolları 
lfLETMK•I 

Acenteleri: Karak8y - ıcaprO KURUJI olnıpcuı.nna yeni bir 
Tel. 42362. Sirkeci Mtllıtırdar Zade hizmette bulunu1or: Paruıa mua · 

ponu ile müracaat edecek okurlanmu 
KURUN doktorlan tarafından pua-
11.1 muayene ediJecelrJerdlr • 

(0ııyt1111 l ineül.e) 

deiiıildik yapuayac:aktır. Sonra, ltal -
yarun Milletler Cenıiretinden ihracı da 
ancak bu cemiyeti daha ziyade ZQlf • 
tatmaya yanyac:aktır. 

Milletler Cemiyeti Wr bıv ......._ 
lidir. Almanyanm ""' difer devletlerin 
Milletler Cemiyetine sinneli için in -
ailtere çabpmbdır Te bir p lmnla -
kavi paktlar akk>lunmabdır. iyi yol iM!. 
dur.,. 

Muhafazaklr O'nen de ~yle demiı• 
tir: 

"Milletıer Cemiyeti lluPnlrü halin. 
de ... 99 sGmiJır.iiıtür. lngiltere, 
Fraa•mn ve Belçibnın emniyetlerinin 
saranti eclibmt olclujunu ve Fraıua ile 
Almann araımda da bir anla~ma yapıl· 
tbitnı IÖftnek arzuıundadD" •• " 

Müzakereler Churchill'in başbakan 
Baldwin'e yaptığı şiddetli bir taarruz
la kapanmrıtır. 

Churchill demiştir ki: 
' ··~ aös abmnnt ohna1t n• 
him b"r hatadır. iktidar mevkiinde o -
lan odur, binaenaleyh mea'uliyeti de tr. 
tnna,ıdw. lktidan elinde tuttuğu halde 
a!eni nıünıık:ıpbra aiftfDM11118aİ lngil • 
lerenba itlerini pek çok ızrar etmiıtir 
•e hu temadi edene devamlı bir manf'. 

•irat ıukutucu intaç edecektir.,, 

FRf.risA YiNE ARA BULMACA 
ÇALIŞACAıK 

Roma, 7 (A.A.) - tyl malOmat al· 
nıakta olan Franııı: mahafill, kont de 
Chambrun'ün dün akpm Bay ~uısoli
niden ltalyan noktainazanru tasrih et
mesini lstemit olduğunu beyan et • 
nıektedir. Fransa, Milletler cemiyeti 
konseyinin içtimaı arifesi olan bugthı • 
lei'de, kendi diplomatlannm lngllb -
terle IQ!JU]ann daha iyi anlapnalan
ru teıninden ibaret olan vadfeledni ko
laylattırmak unaundacbr, 

Apl mab•m, kont de Cbamtiran9Gn 
Bıy Muaaoİinl'ye Rıbq meselesinin 
hallini kabul keyfiyetini Fransanm ban 
lffiira talik etmekte oldalmm w 1RI 

ıo:artlar reddedildilf takdirde ll'nnunm 
kat't ıurette tn&Ws alyaaetini takip e
deceğini aöylemif bulundufwıu hıkAr 
etmektedir. 

Bu maham, Franaanm Roma ile 
Londra arasında mutavassıtlık vazifesi• 
ne devam edeceğini ilive etmektedir. 

lTALYA MUZAICERELE'RE GI· 
IUŞMEK iSTEMiYOR 

Roma, 7 (A.A.) - Havaı ajanam • 
dan: 

Siyaat !Dahafll, ttaıyanm 11 mayısta 
Cenevre7e nıurahhaalar gCSndereceğini, 
ancak bu nıurahha.ıann Milletler cem:. 
~etl ile llabef meaelealnl mUnkere et • 

mıyeceklerinf, çtinkil bu meeele için mUm 
kiin olan Y•cine hal ıuretüıin Habetia
tantn ladece ilhakından ibaret olduğu. 
nu beyan etmektedirler. 
. Ayni znahafil, İtalyan hOkOmetinin 
dalsa tbndi4en diplomalİ yolu De bu 
vuiyetin icap edenlere bildirilmif oldu. 
iunu ve difer taraftan Necati ile veli • 
ahtı kıçımı olmalanna binaen Habqia
tan ile biç bir •eçhile müzakere iınkl
nı bulunmadıfnu ilive etmektedirler. 

Bu ınahafU, BUyUk Britanyanm ttaı 
yan noktalnuanna karp itirazlar ser • 
d.etmlyeceft, yabm ttalyanm Habe • 
ıııtanm dahili ihtiyaçlanna kifayet ede
c~.k mikdardan futa bir Habq ordusu 
VUcude getirmemesi için 11rarda bulun
~la lkttfa edeceil ınUtaleaamdacbr. 

)'ili nıaham, İtalyanın vermiı oldu • 
iu aözQ tutaca~ ve 1906 muaheden2• 
nıeainl lını:a etmit olan devletlerin men
faatlerine riayet edeceğini yeni battan 
teyit etmektedirler. Pek yalanda iJd ta· 
raflı 18rtlımelere bilkuvve batianacak 
ve. zecrt tedbirlerin kıldınlma1r gecik
nuyec~r. Bununla beraber bu tedbir. 
!erin Cennre mUetlelllinla bu •faki 
ıçtünaında kaldınlmasma ihtimal verll
memelıtedlr. 

ZECltl TEDBiRLERE DEVAM 
OLUNMALI 

Lonlra. 7 (A.A.) - Cenubi Afrika 
BaıbaJranı General Hauor. parJamen
t~ llJlecUii bir nutukta demfttlr ki ı 

Cenubi AfrUranm Cenevredeki dele
geleri Mmetter Cemiyeti konseyinin 
ıeltctlı ~ Milletler can1,... 
... nlfas .,. ı..,11,... koru,.cü 

... - Han telefon: 22740 •••111 yene.. 
bütün tedbirleri mUdafaa için talimat KURUN hekimleri tatanbql ve u .. 
alımılarcbr. Habq meacleaiq,de ufraıu- Mudanya Hattı kUdar Ye Kadıka1 taraflarmda balta-
lan muvaffakiyetsizlile rafmen, zecri da birer ..n .. KURUN olnıvnculanna 

b 10 mayutan itibareıı yaz ta •- ı-
tcd lrlerin müeaıir olmadılma hüküm puuıs muayene etmeye banrdırlar. 
vermek için pek erkendir. Eğer Millet• rifeleri baıhyacaktır. Bundan iatlfade etmek için aadece 

ler Cemiyeti vuiyetlerine sadık kalmak Vapurlar lıtanbuldan Cu KURUN okuyucun olmak •• Mf" 
istiyorsa, zecri tedbirler liyaaetini ida - martesi ıünleri 14 de, diğe nttilimis lnıpoalan kesip biriktir· 
me etmelidir ve icap ederse bunu sene. ıünler 8,30 da, Mudanyada mek klfidir. Yedi kupon bir defa mu-
lerce idame ettirmelidir. ttalya iÜJlUn ayene için yetecektir. 
b. · d h hald bo ·~ pazardan maada ıünler 11 de, ınn e er e yun eleceaur.,. MUAYENE YERLERi 
HAıBEŞISTANDA ELÇiLiKLER pazar günleri 18.30 da kalka tatanbal için mua-e -..ı Kanat 

HENUZ KALKMIYOR caktrr. ldarehuesldir.Oku~ Anb 
Londra, 1 (A.A.) - Reuter ajan • ı.tanbaidan cuma, .. ı., per· n caddesinde ltunm idarehanesi ya-

amdanı ---1..- -=ı-•.-..: kalkan postalar 
Marep1 Badoclio, Adlsababadald ,_......, •--• amda •vAKIT" ldltUpbanalne mlt-

ecncbi elçilerine ecnebi sefaretlerin Armutlu ve Mudanyaya uinJa racada bfrlktlrdilderi kuponlardan 
timditik Adisababada kalmalarına mu- rak Gemliie kadar sidecekle yedim! 18eterdilderl takdirde keno 

dilerine bir ftllb verilecek ve bu ve. 
vafakat etmekte oldulu tncWs elçisin- Ye Gemlikten erteai ıünleri kal· 
den tngiltere hariciye nezaretine ıelen kıp aynı Ukelelere ujnyara libyı alanlar puarteli ıilnleri öt-
bir telgrafnameden anlaplmııtır. İttanbula dlneceklerdir. leden IODrl saat 14 den yirmiye ka· 

Sureti nhirde ttalyanm eski Rabq 1 dar ldlttlpbanenin Oıttlnde KURUN 
hilkQmeti neı:dindeki ecnebi sefirlerin · Vapurlarm yaz aef erleinde ldarehanahıde doktorumun kendi · 
çekilip gitmelerini iıtemete hakkı var- ıüratleri arttınlmıfbr. lerlni muayene ettirebileceklerdir. 

dır, fakat ttalya, bu hakkım fisndllik Pazar aünleri latanbuldan DICER YERLER 
kullanmak iıtememiıtir. 8,30 da kalkan vapur Mudanya- • Uıkiidar için muayeae yeri Uı • 
MOZAK.ERE TEKLiFl . ITALYA • ya 12,15 de varacak ve Mudan- Jdldarda Ahmediyede ecnaze yanın· 

DAN BEKLENiYOR daki 20 numaralı evdir. Muayene gU· 
Her halde ecnebi ıefaretler çeldl • yadan lS,30 ~ kalkarak lıtan· nil ve saati cumarteıf gUnlerf atle· 

seler bite İngiliz konsolosunun Adiaa • bula 22,30 da Y&r&C&imdan den sonra 14 den yirmiye kadardır. 
babada kalacağı Reuter muhabirinin la- Bu:na11 ıeurek &JDI tün d • Kadıköyflnde muayene yeri Mil· 
tihbaratı cümlesindendir. Habq meae • mek iıtiyenler bu postadan isti bilrdarda 30 numanb dokt.>r Leon'un 
leıl hakkında ttalya ile tnclltere arasın- fade edebileceklerdir. (Z486) mdlr. Muayene cUnU çarpmba, •· 
da noktai nuar teatiılnde bulunulmuı ati 14 • 20 araaıdır. 
oldultı haberi reamt ıurette tekzip e • • Beyoilunda muayene yeri Par • 
dilmektedir. IZMIR ELHAMR! ,,......,_ır.T:l~~ makkapıda tramvay durapda 133 

tngilterenin Habqiıtan meaeleai y(l- SİNEMASINDA numaralı Haaanbey apartımanmda 2 
aUnden ttalyayı herhangi bir ıurette HALK OPERE'l'l lnd katta rontcen mlteba..., AU 

RöNTGEN iŞLERi 

Yedi kupon karphluıda KURUN 
ullık ıervlalndea ılınacak bir kart· 
la müracaat edlldili tak~ nnt
ıen mOtehauıu Bay Ali Mahir fDm 
almak buıuaunda da baataya uamf 
tendltt yapacak n ber tUrlU kola,. 
his ıe.terecektlr. 

RADYOLOJIK VE OPERATIK 
MUAYENELER 

Doktorlamms tanhndan m...,. 
yen ıilnlerde yapılan muayeneladl 
buı radyolojils H opentlk mua. 
1enelere ihtiyaç baaıl oldup ~rll
mot ve bu sibl haıtalarün 

Şlflldeki Şifa Yurduna ve• 
ya KadıkGytlnde Moda caddellndt 
R8ntken ıpartrman'ındı R8ntken mi. 
tehaUlll Bayan Saadet Klmllin mua 
yenebaneaine müracaat edeceklere a
ıı:am! teıuillt ve telhillt 1&1terilmesl 
kararlaıtınlmıttır: ancak buınm. L 
sin 8nce idarebaneınlse ,.cif kapan 
cetlrmek •e ufbk aenflfmlsdm 
bu milcsseıelere hitaben bir tezkere 
almak llzımdır. 

Doktorlanmız lıtlyenlerin tansl • 
yonuna da bakacaktan gı'bi Belao • 
ğulduiundan, kulak haıtılıklanndan 
tiklyetleri olanlann da temin edl • 
len mUtehaaıalar tarafından, •lldr 
ıervisimizin verecetl veaı1ıa maka· 
bilinde muayyen ıOıılerde paraaız 
muayeneleri de kararlattmlımftır. 

KUPONLAR 
muahaze edeceği zannolunmamakta - 8 Mayıa MAHtRin muayenebanelidir. Bu • 
dır. Londrada umumiyetle btkim olan Cuma akpau rada muayene gUnU pazar, saati 14-18 Kuponlann ncıri deva...ı edeeek • 
mUtaleaya göre, Adlsababanm ifgali H A L 1 M E aratndır. tir. Kupon biriktirmek I~ tarih P 

yUzUnden tahaddüı eden bazı miifkW 9 Mayıa • Kaaımpapda Poıtahane kal'fl • raaına riayet etmeye ıı:aruret yoktur. 
meselelerin halll için yapılacak ilk te • Cumartesi ~tine aında Trakya apartımanmda doktor Yedi kupon gösteren her okuyucu 
91bbill, ttalya tanımdan yapılmak ıc- F L O R Y A lt1rlml muayenehaneaidlr. Muayene bir kere muayene edilnıelr haldmu 

9 Jla)'IB cumartee1 aklanı• ıDnt puarteai, muayene saati 14-20 kuanmıt demektir. rektir. 
ZEcal TEOBIRLER KALDIRILA· 

CAKMI? 
Londra, 7 (A.A.) - Siyaa! maharıt, 

İngilterenin halihazırda müteyakkizane 
beklemek llyuetlnl takip etmekte oldu· 
tunu beyan etmektedirler. Bu mahafll, 
Bay Eden'in Cenevreye ell lı:olu serbest 
ve hattı hareketini eberlyetinldne tev
fik etmek vazifesiyle muvazzaf olarak 
gideceğinin 9Upbesiz oldufunu illve 
eylemektedirler. 

DUn avam kamarasında zecri tedbir
lerin ilgaama miltemayil bir hava ea • 
mekte olduğu zınnolunmut idi, halbuki 
Bay Blum'Un Daily Herald gueteai 
muhabirine söylediği sözlerle binbatı 
Attee'nin Cenevreye hareketi ve nlha· 
yet Bay Hertzog'un zecri tedbirlerin 
muhafazaaı lehindeki beyanatı muhalif· 
lerin vasiyetini tahkim etmittir. 
HABEŞIST AN UÇE MI BöLO

NECEK.1 
Londra, 7 (A.A.) - Vemon Bar • 

tlett, ''Newa Chronicle" de yudıp bir 
makalede diyor ki: 

"Kabine erkinmdan kuvvetli bir 
grup. 1906 da tnciltere, Fransa ve !tal· 
ya araamda aktedilmit olan muahede 
esası dairesinde Rabefiıtanm İtalya ile 
pay edilmesine tanftar bulunduğu an • 
laptıyor. 

Eden, kat, talimat almakamn ve 
diler devletlerin yapacaklarmdan daha 
ileri p~emek ilsen Cennreye hare -
ket edecektir. Binaenaleyh cumarteel 
gUnU Cenenede yapılacak bitaraf dev
letler konferansı bUyOk bir ehemmiyet 
Jra.zanmaktacbr. Geçen ay zecrt tedbir• 
terin idameaini iıtemit olan bu puptur 
ve tfmdi de blr karar ittihaz etmell 
muhtemeldir. 
FRANSA HABEŞISTANDA YER 

iSTiYOR MU? 
Parla, 7 (A.A.) - SaWdyettar ma • 

hafit, Franwun Habqiıtanda bir nU -
fuz mıntabar istiyeceğine dair olan 'ha· 
berleı'l tekzip etmektedir. Bu mahafil, 
mncut muabedename1erln Franwun 
menafllnl W.191e 1ı:lfl olduğunu ve 
JPnaaanm yeni ~ bir latell olmadılt
ftl na .. etmektec!lrler. 

ITALYA KENDi iŞiNi ltl!NDI 
HALLU&CElt 

Roma; 7 (A.A.) - Yan nllDl ma • 
ham namına .as .a,temele u!Wyet • 
tar bir ıat, Ravaı ajanlı muhabirine 
beyanatta bulunarak tta1yamn Habetlm
tanda IUDnm tellli meselesini blznt 

TURNA araaıcbr. DlltXAT - Kuponlanmıs h• 
Yubnda fpret edilen yerlere ya· gOıı birinci sayfamızda, ıuetemldn 

halletmek anuıunda bulunduğunu a8y rılı saatlerde KURUNun yedi ku • başlıiı yanındadır. 
lemiıtir. == wu ı ııcaı11111 ı ıw1&::mmnmı::._n:rwwwwaı:ma 

lıoh=.=:, ':ı, "'!::::!:.'::";.: f letanbul Vakıflar Dlr•ktllrl•IU ııanıa:," 11
'w,. '

1

j 
nlden canlandnmak için yapılacak olal! - • 
bUttln tqebbu.lerln akamete utıaya • 1 - Babçekapsda Dardüncü Yakıl hanm alt bbnda 7, 8, 17- • 
cafım beyan etmlttlr. •11h maiazalar ile 15 · 16 aayılı dükkan ve 9 •~ılı medhal " 

ttalya. phsr sallı mev1dlnde bu1u • helaların arkaıındaki mahal. 
nan devletler hukukunun ve bilhassa 2 _ Mezkar hanın birinci kat tnda 9 10 12 18 18 19 28 27 
Fransanm Adiaababa - Cibuti demir • 35 36 37 38 l ' d 'l '"l S/ 1 ' • . ' 
yolu ve tngilterenin Tana gölO O.zerin- 28, 2!*, 32, 33, 34, ' ' • l&JI ı O a ar 1 • •Jtlı pen-
deki haklannm metruiyetini kabul ve cereeıs oda. 
teellm eder. 3 - Çakmakçılarda Valde ha Dl alt katmda 28 •Jılı oda. 
INGILTERE ZECRi TEDBiRLERiN Yakanda yazılı mahaller 937 ıeneai mayıı nihayetine kadar~ 

KALDIRILMASINI TEKLiF zarlıkla kiraya Yerilecetinden iatekliler 12 mayıa 938 •lı cliDI 
&DiYOR on bete kadar lıtanbul Vakıflar Batmüdürliiiünde A.karat kalemi-

Londra. 7 (A.A.) - Resmt mahafi -
1in ketum dıvranmaıma rağmen Ha • 
vaı ejan11 muhabiri, Biiyilk Britan • 
yanın kollektif emniyete kuvvetle mf• 
zaheret ve bu aynı on birinde toplana • 
cak olan Milletler Cemiyeti konseyinin 

ne ıelmeleri. (2492) 

Gene bir tramvayı 
kazası 

bUtUn kararlarma riayet edeceğini 81 - (Vatyanı 1 fndds) 

renmlttir• tngiltere, zecri tedbirlerin kilde oJınuttur: Bebek - Embı6nl1 bat
lı:aldınlmall işinde 8nayak olmıyacak -
tır. Yalms, tııcDtere hUkQmetlnln bu tmda ifliyen vatman Kemalin idarelİD" 
tedbirlerin ortadan blkmamu usu et• deki 243 numarab birinci mevki tram
mekte,,. fakat bunu meydana vurma. vayı ubahleyin Eminönilııden ka1lanıJ 
makta o1dutu 8ğrenilmiıtir. Muallikta ve Bqlkta! iıtaıyonunda ima bir dur
lı:alan yeglne mesele, Milletler Cemlye- madan sonra hareket ettili vakit 8niln
tlnln " tncWs prestijinin muhafuaar den dart yafl!lda kadar JdlçUk bir ço
lçln kabul edilecek olan uaul meaelnl • cuk ıesmek istemlf ve derhal tramYa· 

ym altına girmiıtlr. Yoldan c~enler 
dir. ~ 

ı NAS ldlçlk çocuğun tramvay altına gitti19.-
ALMANY A tŞ iL GöROYOR? ni c6rUnce hemen feryada baflamqlar 

Berlln, 7 (A.A.) - "Deutache AD- ve bu arahk duran tramvayın altından 
ıemelne ZeitUDI" ıazeteal, ttaıyanm çoculu çılı:armqlana da ön tekerleklt• 
saferi Userlne ortaya çıkan yeni vul • rin zavallıyı ikiye baldilfU cCSrillmUt • 
yeti tet1dk ederek diYor ki: tUr. Bu sırada merkezden de aıhhl im • 

"JluaeoJfnl Habefiatanm mubdde !I 
ntmın ne oıac:atuu taJin etmfttir. Bu, dat otomobili istenmiı ve çocuğun ana 
Mllletler Cemiyeti azaar bulunan bir ve baba• aranmaya baıtanmqtrr. Ço • 

memleketin diler ua bir memleket ta· culun kime ait oldutunu anlamak o b· 
rafından belit bir tekilde ilhakından dar usun ıilrmemlt Betfktq camilnde 
batka bir teY delildir. Binaenaleyh mil· hademe Ahmedin 1mı olduğu anlatı'• 
Jetler Cemifetl konseyinin 6nUmUsde- mıftır. KUçUk Selmanm anneli ve tey -
ki toptantıumn hiç bir ehemmiyeti kaJ. zelİ de ima bir .ıı:aman içinde gelmif • 
mamqtır. Konsey Eden'in riyuetinde ter ve kızlannı c6rmek istiyerek ağlat-

Kacbkö1 icra dairesi 9361487 No. im 
doeyumdua: 

Kadıköy Mühürdar caddeli 51 Not 
da Bahireye Kadıköy ıulh birind lua • 
kuk mahkemesinin 14-3-936 T." 
9351416 No. lu ilAmı mucibince otu bir 
Un yetmif lnıruı ile muhakeme ....-. 
fı olarak 2601 kurut Te aynca 1170 ._. 
ruıun 9' de 10 Ucreti veWet olan Slf 
kuruı itasına mahkQm bulunan Kadı 
k8y Muvakkithane caddesinde 33 • • 
yılı Ruvayal pazannda :Mustafa Ruf,. 
tebllf edilmek üzere gönderllmlt olla. 
17--4 936 tarihli icra emri Jlatafa 
Ruinin bir buçuk sene evvel mukll 
mahalden çıJmuı oldulu ve hali ham 
lkametılhı meçhul bulundup cllaetle 
tebliiat icra edilememiı olduiundaa 
alacaktnınm talebi ile icra 
emrinin il.inen tebliğine karar verilmit
tlr. tıbu icra emrinin gazetenin tarlbl 
nqrinden itibaren bet ve nihayet cm 
bet pn içinde borcun 6denmesl veya 
icranın durması için mahkemeden ve • 
ya temyiz mahktmesinden tehiri icra 
karan getirilmesi lbımdır. Borç 6den
mediğf ve icranm geri bırakılma11 lfla 
karar getirilmediği surette cebıt lct'I, 
yapılacağı icra emri tebliii makann• 
kaiın olmak üzere ilin olunur. 

toplanacak ve bu iti taaflye edecektir. lftlflardır. Merkeze götürülerek tevkif -----0".""'-o_k_t_n_r ____ ..,. 
tik adım zecri tedbirlerin kaldmlmaar edilen vatman Kemal tunlan aöylem~k-
olacaktır. Bu tedbirler çok hazin bir tedir: Hüseyin Usman 
aldbete utramıttu'• thncll Framıalar _Orta IÜl'atı. pu mdam. Sol ta. 
ttalyan aferini talacllt I~ pyrete ıe'• -r Süsk Haseki hutaneai daldll,. 
mit cadUdlJorlar ye mutedil bir ıulh ..................... tnmnym önilne mitehuım 
lehinde o1ank ltama'da 11,..s oJUDlaıa 1 bir im Çllıb. Fren yapbm; fllluıt kua- Uleli LQtUf apartımaıu uat 4 • l 
batluUtJardır• ,. mal .._....... kadar telefon: 22459 



ABONE ŞARTLARI 

Memleketimizde 
Yabancı yerlere 
Posta 111.rllğtne l 
girmtyen yerlere~ 

Yıllık 6 aylık 3 aylık Aylık 

7156 t20 238 110 
1350 725 tOO lrso 

180 950 ~00 180 

TUrklyenln her posta merkezinde KURUN'a abone yazılır. 

--------

YAZI VE YôNETIM YERi: 

tate,nbul, Ankara Caddesi, ( V A.IU1 yurdu) 

Telefon 
jld&re: ~4370 

lYazı işleri: 21418 

Telgraf adresi: KURUN lstanbul 

Posta kutuau No. t6 

11ıııuıı1 ı ı ı ı ıu1111 ı ı ıııtu111 ı ı ı ı ı ıtı11111ııııı1111111ııııı1 u1111 ı ı ı ı ı 111uııtı ı ı ı ı 111ııttll11111111ııuııı1111ıı•1 11ııı11111ı1111tıı1111ıııı ı11111uıt1111ıu111ıııııı111ıı•11'111tı111""""'1""""'"'""""'"111ıtttttlıunlftlfttıııllf"lllttıııt1•""11ttt1ıtftltıtmrt1n111111ııtfll'lltınıeıt111tıııttıtfftlıııııwıı111111111 1111ı11111111ııı1111111 11ıı1111 1111 111111111111 ı ı ı ııı111111 ııınıı11111 11ıı111 11111 ıııı1111,, 1ıı11111111111 ıı .. 

~PİRİN 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda , 

bulunur .. 

Amba!aj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali ' .,. olan EB markasını arayınız. 

KARYOLALARIN 
1936 desenıerl gelmlştlr. 

Asri Mobilya Mağazası AHMED 
FEYZi 

lstanbul : Rızapaşa yokufu No. 66 Tal: 23407 

İstanbul Mtllt EmlAk MUdllrlUğüodenl 
Muhammen değer 

Lira 

llüyükçarşı : Saliaflnr liapısı sokağı yeni 23 dükkamn 
tamam. 400 

Mahmutpaıa: Çuhacı lianx üst katta 22 yeni sayılı o-
danın 2/ 4 payı. 225 

Boyacıkôy : Y edekci Hüseyin sokağı yeni 1 sayılı e-
vin 1/6 payı. 175 

Büyükçar§ı : Reis oğlu sokağı yeni 11 - 13 sayılı dük· 
kanm 1/2 payı. 350 

Büyükça?ıı : Zincirli han üst kat yeni 27 sayılı oda-
nın 1/2 payı. 150 

Fatih ı Kinnasti mahallesi Küçük karaman cad· 
desi eski 24 - 26 yeni 26 - 28 üstünde 
odaları bulunan iki dükkanın yüz yirmi-
de altmışar payları. 2500 

Beyoğhı : Hüseyin ağa mahallesi Feridiye sokağı 

eski 94 yeni 108 sayılı evin 3/ 8 payı. 750 
Kadxkiy t Cafer ağa mahallesi Duvardibi sokağı 

eski 22 yeni 31 sayılı evin 1/ 2 payı. 1000 
Pangalb : Çimen sokağı eski 100 yeni 154 sayılı e· 

~ınp~. 400 
Hasköy ı Sütlüce mahallesi Mehmet dayı sokağı 

yeni 29 sayılı harap evin tamamı. 300 
Patabahçe : incir karyesi Mahfi bey sokağı eski 93 

mükerrer yeni 9 sayılı arsanın 2/ 5 payı. 30 
F eriköy : Rum kilisesi On sok ağı eski 83 yeni 43 

sayılı evin 2/ 3 payı. 800 
HocaaUeftin: Mahallesi Asmaaltı caddesi eski 51 ye-

ni 57 sayılı dükkanın tamamı. (Müba-
dil tasfiye vesikasil e.) 700 

Kumkapı Bostan Ali mahallesi Gedikpaşa sakağı 
~ki 129 yeni 157 sayılı evin tamamı. 700 

Yukarıda yazılı mallar 19 - 5 - 936 salı günü saat 14 de pe
§İn para ve açık arttırma ile satılacaktır. Satış bedeline istikrazı 

dahili ve % de b2ş faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. istek
lilerin %. de yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden evvel 
yatırmaları. (M) (2373) 

SATILIK ARSALAR 
Küçükyalı istasyon9na üç dakika 

mesafede denize nazır bir tarafı asfalt 
muhtelü eb'adda yirmi bir parça arsa 
aatılıktrr. İsteklilerin VAKIT propa • 
ganda servisine mtiracaatları. 

Sahibi: ASIM US - VA KIT Matbaası 

ZA Yt - Galata belediye şubesine 
çöp ve ışık parası vererek mukabilinde 1 

aldığımız Z4851 sayıh makbuzu zayii 
ettim. Suretini alacağımdan hükmü 
kalmadığı ilan olunur. (V. No. 15789) 1 

~o ve Y orgi Amaslidi ı 

Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevengil J 

T. H. K. PıY ANCOSUNUN 

Sızı mutlaKa zeng.n edecektir. 

Uğur Gişesi 
Karaköy caddesi No, 31 

Şubesi ı CaOaloğlu ıstanbul 

SATILIK ARSALAR 
Eyüpsultan, İslam Bey mahallesi, 

Fındıklı No. 19 8 arsa beheri 7 50 ar -
şrn murabbaı. 

Müracaat: NiKOLt, Koska, Hasan 
paşa karakolu karşısında aktar.(P.S.142) 

Beıind icra memurluğundan: 

·······-··········· ········---··--·-·-···--···· .. ··············-···········-············ ... --···· :::::::::::::::::::::::::::::: ===::-.::-.=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=~=---=== .............................. ··-··-··-----··--·· .. ························--····---······ ..... -
liii Şirketi Hayriyeden~ 
~m Boğaziçinin Anadolu ve Rumeli 
llll ciheti erinde sayfiye tedarik et
iill mek isteyen muhterem halkımı-
11!1 zın nazarı dikkatine: mı 
~m Şirketçe bu sene Boğazın gerek Anadolu ve gerek Rume- m

1
. 

1 
im li ciheti erindeki köylerinde· kiraya verilecek yalı> köşk ve evle iH 
:::: ·=i! 
fü! rin büyüklüğünü ve küçüklüğünü adres ve fiyatlarım gösterir füı• 

\ •••• ""! :::: • ... • • • ::;= :m muntazam hır broş ur bastırılmıştır. Her ıskeledekı şırket memur- ur :::: . ııı am ları arzu edenlere bunlardan meccanen takdim edecek ve talep ,=i· .... ı· 

ı HH edilen teshilatı da göstereceklerdir. ie; •••• =·· 
-······················································································11···············-··· .......................................................... .._ ..................... -............................ . ··-······················· .. ················································ ... ········ ................... . ···········································································--········· .................... . 

Devlet Demıryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 14928 lira olan muhtelif cins ve ebadda çe
likler 16 haziran 936 sah günü sa at 15,30 da kapalı zarf usu1ile 
Ankarada idare binasında satın a hnacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1119 ,60 liralık muvakkat teminatlan 
ile tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikaları aynı gün saat 
14,30 a kadar Komisyon Reisi' ğin e vermeleri lazımdır 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine kr· 
rar verilen radyo, masa, sandalya, du -
var saati ve saire 12-5-936 tarihine 

Ş:ırtnameler parasız olarak An karada Malzeme dairesinden ve 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 

(2377) 

Muhammen bedeli 17423.30 lira olan 102490 k!lo muhtelif demir 
müsadif salı günü saat ız den 14 kadar perçin çivisi 1 haziran 936 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf 
birinci açık arttırma suretile Kasımpa- usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 
şada pazar mahallinde 67 No. Ju kah - Bu işe girmek istiyenler.in 1306, 75 liralık muvakkat teminatları He 
vehanede paraya çevrileceğinden talip tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikalar. aynı gün saat 14 30 a 
olanların mahallinde hazır bulunacak • · · -· ~ l · l" d 

.. 
1 

•
1
,. 

1 
kadar Komısyon Reıshgme verme en azım ır. <art•nc;;u ..... memuruna muracaat arr ı an o unur. . • "' .... 

(V. No. 15781 ) Şartnameler para5ız olarak Ankarada Malzeme Daıresınden ve 

ZA Yi - Yeni liseden dinleyici C• 

Haydarpaşada Tesel1üm ve Sevk Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 
(2376) 

kuduğuma dair almış olduğum belgeyi -----=----·-----------------------
zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan es- ZAYİ - Üsküdar mal müdürlüğür.-
kisinin hükmü yoktur. - Mecit den 71 numaralı maaş cüzdanımdan tat 

(V. No. 15784) bik mühürümü zayi ettim. Yenisini çı-

karacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
Salih oğlu Ali (V. No. 15775) 

o 

BIRE, 
1000 
VEREN 

TARLADlR 

-
---

•#"~ ' • .• 


