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-b1ıanya Cevabını Gönderdi.· 
Cevap vaziyeti değlştlrmlyecek 
Almanyanın Litvanya ve Çekoslovakya ile 

birer pakt imzahyacağı tahmin olunuyor 
Yersiz 
tahrik 

b·I r 

F ransızca (Le Journal) gazetesi- ı 
nin son gelen sayısında imza uz 
bir siyasi yazı gördük. Bu yazı I 

l.ondrada Fransız davasına kısır.en ol· 
aa bile rey veren Türkiye Dış işleri Ea .. 1 

kanı Tevfik Rüştü Aras·a karşı fena b:r 1 
Jnukabeledir. Yazının mvzuu Türkiye • 
ilin boğazlan askerileştirmek için Al -
lllanyanın (Ren) i işgalinden istifade 
etmek istediğini göstermektedir. 

Von Ribbentrop Londra'da 

Londra, 31 (KURUN) - Von Rib .. 
bentrop geç geldiği için Bay Eden'le 
ancak yarın sabah saat onda görüşe.. 
cektir. Saat 11 de toplanacak olan Ve
killer heyeti de Alman cevabını tet · 
kik edecektir. 

Londra, 31 (A.A.) - Von Ribben
trop yanında Alman heyeti murahha
sasımı mensup 15 kişi olduğu halde 
bu gece saat 20,30 da Croydan tayya
re meydanına inmiştir. 

Yarım saat sonrı1. ikinci bir tay -
yare gene Alman heyeti murahhasa
sına mensup 15 kişi daha getirmiştir. 
CEVAP SABIRSIZLIKLA BEKLE -

NlYOR 
Londra, 31 (A.A.) - B. Eden B. 

Baldvin'le görüşnıü§tUr. 

Mülakatın arsıulusal vaziyet ve 
B. Hitler'in bu akşam gelmesine sa -
hırsızlıkla intizar olunan mukabil tek
lifleri etraf mda cereyan ettiği zanno-
lunuyor. (Sonu Sa. 2 Sü. 3) 

Fransız gazetesinin dediğine göre 
l.ondrada muahcdclerin bir taraf ka • 
tar ve harcketile bozulmasını takbih et
llıck için arsıulusal bir toplantı yapıl -
2ılı§. Bu toplantıya aza olarak çağırıl-
2ılı§ olan Türk murahhası az kalsın gay• 
ti askeri vaziyette olan boğazlan tah
ltitn etmek davasını ortaya atıyormuş. 
Pakat Milletler Cemiyeti konseyi mü -
.ıakerelcrini kısa kesmek suretilc bunun 
ö.nüne geçebilmiş. Bununla beraber Tev
fı]t Rüştü Aras sonradan İngiliz Dış 
Bakanlıbna 2'ider"'lr T---·ı :r-1··1-·ı··· 
'bu lialbuki (Le Journal) gazetesinin 
Jc• ne§tiyatı tamamile yersizdir. Tür • 
J)'cnjn l:ıir Jıoğ_azlarJnesclesi bulundu-

Flclndin'in sorduklarına 
bugün cevap verilecek 

t11 "lıc1~çe malömdur. Tevfik RO§tU A l l [ı - ~ D b k 
.\l'lıı daha bir yıl evvel bu meseleyi Mil- man gaze e eTl 1.· ranSlZ iŞ a anının 
~r Cemiyeti kürsüsünden açıkça or- sözLerini barışçı bulmuyorlar 
tu koymuştur. Hatta bu mesele mev-

u bahsedildiği zaman Fransız dele • Berlin, 31 (A.A.) - Berliner Ta -
t~ai en küçük bir itiraz sesi yükseltme- geblatt gazetesi Flandin'in nutku hak 
llll§tir. kında şunları yazıyor: 

l!:ğ T" k' D t l · B k bil B. Flandin'in söyledikleri, Alman 
HL er ur ıye ış ş en a anı - dı'pl tı 'f 

1 
. . k 

1 1 '"'1 ih 1 b 1 · oma armm vazı e ennı o ay aş . d c anca malum o an u mese eyı bu 
t!a Londra müzakereleri arasında ağ • tıracak mahiyette değildir. B. Flan-

h.._ din'in nutkunda iki noktai nazann -... ~ almamı§ ise her halde söz söyle -
~ele için zaman bulamamış veyahut yaklaşması için hiç bir hareket nok-
,._ tası yoktur. Flandin yalnız Fransız "~t ve imkan verilmemiş bulunma -
ltıı-'- ulusunun barışa olan aşkında Alman "<ln değildir; olsa olsa Frasa i!~ Al -
~ ulusundan geri kalmıyacag-ını teyit nya arasında arsıulusal sulhu tehdit 
tden bir Avrupa meselesini karıştırma• etmiş, fakat barışı korumak için müs-
~,_ bet hiç bir teklif yapmamıştır. Bila-·~ için sükUt etmiştir. Yine Rü§tü A-
ta. ı kis, manialar kurmuş ve bunu büyük 
~ ngiliz Dış işleri Bakanlığı ile bo - bir ihtimamla yapmıştır. 
'lZlar vaziyetini görüşmüş ise bu da sa-
d (Sonu.: Sa. 7 Sü. 3) ~e İngiltereyi Akdenizde bir sürü em• 
111l>et tedbirleri almağa ve bu devleti 

ASIM US 
(Sonu Sa. 2 Sü. 3) Y General GanıRlin Strazburg'da 

'------~~~~~~~----~--~"'"--~~------~~--
r ıı m 

Çevirmek için '1' avla miisabakamız Şehrimize bir 

'1ıntakalarda başlayan ~üsabakaların rejisör/~ ~irsen.argo 
t . . . muharr ırz geldı 
Opladığı alaka gün geçtıkçe genışlıyor 17~ 

't 4 

J'emcciler mıntaka.<Jında müsafJa/,;aya gin•nlerden bir görünüş 
\ç l'erup ettiğimiz hüyük ta\'la müsabakasının uyandırdığı alaka gün geç
\f~ artmaktadır. Yeznecilerde "Altın yuva,, da ba~hyan müsabakaya ait 

llt Ye diğer resimler bugün ;; inci sayıfamızdadır. 

Şehrimize gelen Şehrimizde film 
lngiliz senaryo çrmirmesi muh -
muharriri B. Corc temel ·yıldızlar-

1..leksandr dan Bini Banıes 
İngiliz sinema şirketlerinden birisi 

Türkiyede bir film _çevfrmek istemek
tedir. ''Vaynrayt,, isimli bu şirketin 
ayni zamanda rejisör olan ~ahibi Bay 
Vaynrayt, sekrcteri·vc sinema muhar
rirlerinden Bay Corc Aleksandr diln 
şehrimize gelerek Perapaıas oteline in 
mişlerdir. (Sonu Sa. ! Sü. .+) 

Genç:erie başbaşa 
•······························································· ....... .. 

Süslü yazıhaneler, elleri 
şakaklarında i. statlar .• 
"Babıali,, dipsiz bir kuyudur. Pek çok 

bu tınmaz muhit içinde eser . 
sessız 

sadasız geçip gider I 
Genç romancı Reşat Enis ile şöy. 

le konuştuk: 
- Hececiler, kendilerinden son. 

ra yeni bir edebi nesil yetişmediğini 
söylüyorlar. Eserleri nerede, diyor
lar. Ne diyorsunuz?. 

- Kendilerinden sonra edebi ne. 
sil yetişmediğini söyliyen - biribirle. 
rini şişirip pohpohlıyarak, biribirle
rine dayanarak bugünkü şöhretlerini 
yapan - bu hececi "şuar:ın yı bir e. 
debt nesil olarak sayamıyorum. 

Kendilerini mazur görelim: Hot. 
binJikleri, yeniJerin eserini gört>nıi -
yecek kadar onları miyoplaştırmış. 

tır. 

Gençliği tanımıyorlar; Ala .... Fa. 
kat, gençlik onlan iyi tanıyor ve, 
ortaya koydukları eserlerine bakarak, 
haklarındaki notu veriyor!. 
DUNKU VE BUGUNKU EDEBIY AT 

- Dünkü ve bugünkü edebiyatı
mız hakkmda düşflnceleriniz'l. Bay R~at En~ 

- Osmanlı e<kbiyatını, Serveti ~----........ ...-... ıııiııııı--• ~1, 
fünuncuları, Fecriati'ciJeri mi ka.qte. ı Necı"p razıl ne 
diyorsunuz?. Kuru bir laf kalabalı. .r. ı 
ğr... Ustadlar ( !) süslü yazıhaneJe. diyÖr? 
rinin başında el'erini şakaklarına da. 1 

1 yamışlar; gülü, bülbülü, kadını (5 inci sayfamızda) 
kalemlerine dolamışlar .•• Amma böy • ._ ____ ._._......, _______ .,_ 

le, kadından bol bol bahsedişlerine 
ben - fiziyolojik bakımdan - hak 
veriyorum: Kadının ferace, çarşaf 
altında, kafe.q ardında saklandığı 

bir devirde, kadın yüzüne ve etinl' 
hasret bir nesil elbette edebiyatında 
kadını sayıklıyacaktt ..• 

Bence, edebiyatçının da iı;timai 
hayatta hir rolii. hem de mühim bir 
rolü olmn h.. Edebiyat da içtimai 

mest!lelerle uğraşan bir meslek hali
ne gelmeli.. Bugünün edebiyatçısına 
düşen vazifeler vardır. Genç nesil 
i~te bu vazifelerini müdriktir. Ve 
muvaffak olacaklardır. 

j 

Kl!Ul.ERI BEGENIYOR? "' 
- Eskilerden ve venilerden en 

çok kimleri beğeniyorsunuz? 

(Sonu: Sa. 7 SU. t) 

Hauptman idam olunuyor 
Af Divanı tecil kararını reddetti 

Nev York, 31 (KURUN) - Lind. 
bergin çocuğunun katili Hauptman 
bugün idam edilecektir. Karann te
cili için yapılan en son teşebhiisler 
de akim kalmış, af divanı tarafın. 

dan reddedilmiştir. " 
~ Katilin idamı için her şey haıır. 

dır. Poli~ aı:;a}işi temin için çok 
büyük tedbir almı~tır. 

Kum kapı facıası etrafında 

Kunıkapıda yanan el'ler ue dumandan tıl.:nnmtı neticesinde ölen 
merkezi birirıci komiseri mcrlwm Münir. ,,.-' ... 

.(Yazısı 4 üncü aalıfaclll 
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lngiliz kabinesinde bir 1 ismet inönü 

d k k ı lktısat Vekili ile 
buhran an Of U uyor birlikte Anadoluda 

. d k "' h 1 • t l t bir seyahate çıkacak 
lngıltere e er anı arp erın op an ısına 

İzmit kAğıt fabı·ikasının 15 nisanda 
muarız oJanlar Var iglemeğe hazır olacağını ve Başvekil 

lqmet İnönil tarafından açılacağını 
yazmıgtık. Fransa Lokarno 

açllmasını 
konferansının 
istedi 

LondM, 31 (Kurun) - Bu hafta bir( 
yandan İngiliz, Fransız, Belçika, bir 
yandan da Alman ve İngiliz erkanı harp 
lcri arasında temaslar vukubulacaktır. 
Bunların geni§ bir askeri anla~ma hede
fini gözettiği ıöylenmektedir. 

tngitiı: kabinesi yarınki toplantısında 
bu temaalann tarihini tesbit edecektir. 

tNGIUZ KABiNESiNDE BUHRAN 
KORKUSU VAR 

Londra, 31 (A.A.) - Sabah gazete
leri, pek yakında yapılacak olan İngiliz 
- Franaı.r: - Belçika erkinı harbiye 
m\lukıerelcri hakkında geniş tcfsiratta 
bulunuyorlar. 

Mornlng Po t gazetesinin siyasal mu 
habiri, bu müzakerelerin amacı ekseri • 
yet itibarile eembollk olduğunu bildiri 
yor. Bu amaç Fransa ve Belçika efkarı 
umumiyeetrlni teskin etmektir. 

News Chronicle gazetesine göre, be-

kanların ekı:ıerisi, süel müzakerelerin 
Almanya ile müzakerelerde muvaffaki • 
yet ihtimalini azaltacağı kanaatindedir· 
ler. Bu yüzden bir kabine buhranından 
bile korkulmaktadır. 

FRANSA, G.öROŞMELERlN ÇABUK 
OLMASINI iSTiYOR 

Paris, 31 (A.A.) - Oeuvre gazetesi 
yazıyor: 

Fransamn Londradaki büyük elçisi 
dün dış bakanlığına, Franaanm paskal
yadan evvel Brükselde Lokamo devlet. 
leri konferansının açılmasını istediğini 

bildirmittir. 
Ayni gazete, Pariate her ıeyden ev• 

vel, Fransız efkarı umumiy~sine Ren 
bölgeainin ıüel i§gali meselesindeki 
Fransız siyasası hakkında seçimden ön· 
ce doğru bir fikir vermek istenildiiini 
kaydediyor. 

ltalyanlar Adisababa yolunu 
ellerine geçirdiler 

Buradan yeni ve kuvvetli 
taarruza girişecekler 

bir 

ismet İnönü , bu tarihten evvel, İk· 
tisat Vekili Celal Bayar'la beraber, 
Anadoluda seyahate çıkacaktır. Ba§· 
vekil bu seyahatinde evvelft. Kayseri 
bez fabrikasını, sonra Ereğli Liman 
işlerini tetkik edecektir. 

Almanya cevabını 
Gönderdi 

(Ostyaıu 1 ilıcide) 

B. Eden, Almanyanın cevabını alır 
almaz, bunu Lokarno devletlerine teb
liğ edecektir. 
ALMAN CEVABI NASIL OLACAK? 

Londra, 31, (A.A.) - Gazeteler, 
Alman cevabının, eski tekliflerin bir 
az daha tevsi edilmi§ şeklinden ibaret 
olacağını ve büyük değişiklikleri ihti
va etmiyeceğint tahmin ediyorlar. Ma
mafih bu cevabın daha enerjik ifade
lerle yazılmıa olacağı zannediliyor. 

ALMANYANIN MAKSADI NE! 
Parls, 31 (A.A.) - Paris gazetele

rinin ekserisi, Almanyanm bugün İn· 

giltereye göndereceği yeni tekliflerin 
değjnikllk husule getireceğini hiç ümit 
etmemektedirler. "Petit Parisien,, di
yor ki: 

"Almanyanm Çekoslovakyaya ve 
Litvanyaya, kendisiyle iki taraflı a . 
demi tecavüz paktları imzalamağı tek 
lif etmesi ihtimali vardır. Bu gibi pakt 
Iar aon derece tehlikelidir. Çiln.kü Al
manya, bu suretle !kid taraflan kö • 
türümleşlirmek niyetindedir. Başlı • 
ca hedefi, Gatpte FransaY.J. ve ~rkta 
Sovyet RUBY&YI tecrit etmektir .. ,, 

R<ıma, 31 (A.A.) - Mareşal Ba· ı YENi BiR TAARRUZ Bb'KLENIYOR 
doglionun US numaralı resmi tebli. Roma, 31 (A.A.) - Jtalyan ordu
~i: Ana vatan kuvvetleri ve Erit re ıarı Gondara yakın bir noktaya ıel-
miifıe7:eleri tekrar taarru1.a geçmiş. mişlerdfr. Bir kaç gün içinde gon. ---------------
ler Lemalemo dağ geçidini a~arak dan zaptedebUecekleı-dir. Yersı·z bı·r tahrı·k 
Ugera bölgesi merkezi olan Debarek'i 

Gondar, 'l'sana gölüne yakın, çok 
i:;-J?:tl etmişlerdir. Oçüncü kol dün, 

biiylik ehemmiyeti haiz bir merkez. 
'ang bölg~i merker.i olan • okota'ya 

dir. ltalyanlnr, Gondara doğru iler-
ulaşmıştır. }emekle beraber, Koramm garbinde 

Sokotn ka&'\bru ı. Desı ie. Adis • 
Ababa, Tsan.a gölü ,·e Gondara ı;i. şim31den cenuba giden yol üzerinde 

d k~tn s .. '"'okota'-•ı ı' gal etmişlerdir. 
den yo1ların birleştiği nokta a mü - " ,J -

him hir kervan merkezidir. 
Enelki gün otuz üç tayyare Har· 

ran bombardıman etmi!ll ve a.;;keri 
noktalan te~irli bir ekilde dövmüş. 
tür .. 

Sokota, mıntaknnın en mühim 
muvıuıala yollarına hakimdir. Bu 
bölgede yeni bir taanu1..a geçilmek 
üzere hareket mebdei vazifesi gönne. 
si muhtemeldir. 

Yunanistanda büyük bir grev 
Son haber gretJİn bastırıldığını bildiriyor 

Atina, 31 (t\.A.) - Kalamatada 
grevler bütUn ameleye buia.,tı. Grevci· 

!er bir şey dinlemiyorlar. Hükumet 

gı-cvkrden evvel iki komünist meb'u 
sun Kalamataya gittiğini, Yunanista
nın muhtelif yerlerinde vasi mikyas
ta teşvikler yapıldığını öğrenmekte -
dir. Pirede tüfün ve sun'i gübre ame· 
leleri grevde ısrar ediyorlar Polisle 
arbedeler oluyor. Dcmlryolu amclesin
de de kaynaşmalar vardır. Grevci 
Se14ntk ünlverslte5i talebeleri dersle· 
rine "'c"'§ltunazsa askere alınacakları 
kendilerine bildirildi. Kalamatada ör· 
tt idare illn edileceği söyleniyor. 

Atina, 31 (hlJRID'\) - Kalamata
daki grev bastınlmış, ameleler işleri· 
ne başlamışlardır. 

YARIN FIRKA LIDERTJERI 
TOPLAN/YOR 

Atina, :n (KURUN) - Perşembe 

günü fırka liderl<.'ri toplanacaklar, 
Yununistanın Balkan antantı ,.e di

ğer harict memleketlerle otan slyase. 
tini mü1.aki!re edeceklerdir. Bu top. 
JantTdan sonra Çaldaris ve Maksimos 

bir beyanname neşrederek YunanU.
t.anın Balkan antantı haricindf hi~ 
bir hükOmete karşı teahhüdli olma . 
dığını bildireceklerdir. 

Kısa Harici Haberleri 
"' iavcç. hUkOmeti milli müdafaanın,, 

ezcümle hna kuvvetleriyle tayyarelere 
knr§J mUd.afaa veaaitinin modemleıti -
rilmesini w takviye edilmesini meclise 
teklif edecektir. 

• Pcttede yahudi liseleri talebe in -
den 34 kiti komüniıt propagandaıun • 
dan dolayı tevkif edilmtıtet'dlr. Bun -
lann 15 i genç kızdır. 

• Efpni•tan dı bakanı Feyz Mu -
hammet Han dün Moskovadan K!biJe 
hareket ctmi1tir1 

• Almanların Hindenburg balonu B. 
Lehman'ın idarcıinde bu sabah taat 
8,20 de ilk cenup Amerikası seyahatine 
çıkmı§tır. 

• Maliyeci, Rickett Adisababadan Ka 
hireyc gelmiştir. Londraya gidecektir. 

• Fransanın eski Ankara bUyUk elçi.. 
si Bay Albcrt Kamercr Tokyo büyük el• 
çiliğine tayin edilmiştir. 

• lsviçrc federal konseyi ktrk tane 
askeri tayarc yaptırmağa karar vermi§" 
tir~ 

(Başmakaleden devam) 

Balkan antantı ile anlaımağa scvkeden 
tehlikeler ile alS.kah olabilir. Her ıey .. 
den evvel memleketin hayati menfaat • 
terini düıünmek mecburiyetinde olan 
bir diplomat için bundan daha tabii ne 
vardır? 

Son Fransız - Alman ihtilafında Hit· 
ler'i haksrz çıkarmak için Fransız hü • 
kQmeti §Öyle bir mantık ylirütüyor ve 
diyor ki: 

- Almanya (Ren) i i~gal etmemeli 
idi. Davasını (Lokamo) muahedesi mu .. 
cibince hakeme vermeliydi. Yahut (Lo· 
karno) devletlerine ıiklyet etmeli idi.,, 

Franerz hlikumetinin bu sözlerine 
karıt ise Hitler ıu tarzda cevap veri • 
yor: 
''- Eğer ben (Ren) i İ!gal etmemiş 

olsaydrm söyliyeceğim sözlere kimse 
kulak asmıyacaktı. Onun için böylece 
hareket ettim . ., 

Zannediyoruz ki (Le Journal) gaze• 
tesinin bugünkü dünya vaziyeti içinde 
bile Türkiyenin gayet haklı olarak bir 
yıl evvel Milletler Cemiyeti kürsüsün .. 
den ortaya koyduğu bir dava ile alay 
eder görUnmesi efkarı umumiye için 
Hitler'e hak verdirecek bir hldisedir. 
Memnuniyetle görüyoruz ki diğer Fran
ırz gazeteleri ''Le Journal" gibi düıün
memektedirler. Nitekim dün gelen Le 
Jour gazetesi Rü§tÜ Aras'ın boğazları 
tahkim hakkındaki teıebbüslerinden 
bahsederken gayet açık surette bize hak 
veriyor ve "boğazların tahkimi Fran • 
aadan ziyade tngiltereye ait bir mese • 
ledir,, diyor. İhtimal ki Le Journal ga· 
zetesi Fransanın Ren davasına tngilte • 
reyi tamamile kazanmak için Türkiye • 
nin boğazlar davasını hatırlatmaya lü -
zum görüyor ve bunu ingiltere iç:n bir 
tehlike olarak göstermek istiyor. Eğer 
öyleyse beyhude bir gayrettir. Çünkü 
İngiltere Hindistan yolundaki t chlil<e • 
nin boğazlarda değil, Akdenizin başka 
kö§elerinde olduğunu bu defa hadise • 
!erle anlamıştır. 

_Şunu da ilave edelim ki Fransız ga • 
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Devlet Demiryollarında 
1 asf iye son tekaüt kanununa 

göre yapılacak 
Ankara, 31 (Te1efonla) - De,·let 

Demiryolları idare~inde tasfiye yapı
lacıığr haberinin. son günlerde 'ıknn 
4904 numarah tekaüt kanunu hüküm. 
lerinin Demiryolları idaresint'e de 
tatbikinin hazırlıklarına baş1anma. 

sından ne et ettiği salahiyetli ma. 
kamlar tarafından bildırilmektr.dir. 

Bu kanun 60 yaşım gec:enlerin te. 
kaüde .sevkini mecbur kılmaktadır 

ihtiqar hegetler i 
hakk1nda bir ıaqiha 

Ankara, 31 (Telefonla) - Kamu. 
tayın yarınki roznamesind~ hrlediye 
teşkilatı olan yerlerde ıhth ar heyı•t 
lerinin kaldırılması hakkını'aki kn 
nuna ek layiha ı ile evkaf umum n· 1 

diil'lliğü 93:1 bütçesinde .nsoo lira nı .. 
nakale yapılmasına dair Jaşihn "11 

dır. 

Ameleqe ev IJaptırıla ak 
Anknra, 31 (Telefonla) - ~ıı 

kalede çalışan amelelerin rn~ ı. 
tarzlanm yükseletmek için fahrikıtlaı 
umum müdürlüğü teavün tııandığınca 
arazi satın alınıp amele evleri ~·aptı. 
rılmn.sı Vekfller Heyetince muvafık 
görülmiJştür. Sandık i<iare heyeti 
bu evleri ameleye taksitle <:ıatabllece. 
ği gibi, ciizt bit• hPd,.lle kiraya da ve 
rebilecektir. 

An karada ruam miica • 
de/e$i devam ediyor 

Ankara, :n (Telefonla) - Burada 
ruam mücadele inin üçüncü safha.sı

na dün başlanılmıştır. Mücadelenin 
bu safhası Baytar Fakültesi hıfzıs. 
ıhha en titü:>ü tarafından idare edf. 

lt>cek, mücadele iki ay sürecektir. 

ifa/ya ile memleketimiz 
arasında hava nakliyatı 

Ankara, 31 (Telefola) - Aero 
t<;xpress ltalyan hava tirketi Nafi& 
Vekaletine müracaat ederek ltalya 
ile Türkiye arasında bava nakliyatı. 
nr tanzim ve temin için bir anlaşma 
yapılma ım teklif etmiştir. It.alyan 
irketi, müsaaae edildiği takdirde 

) olcularrnı Ankaraya kadar ~ötür .. 
meyi üzerine alacaktrr. 

Vekalet , bu teklifleri tetkik et
mektedir. 

.._Ça,.bon mücadele$ine 
başlandı 

Ankara, (Telefonla) Trakya, 
Bur~a. Balık<.'sir, !\fan~. Koeaeli 
,.e t ·tanbulda şarbon mücadelesine 
ıa~lanmıştır. Bu havalide şarbon 

a-;folıı!mın hayvanlard:ın in~nlara 

i ray eti "o" "" • ., hırda dikkati çe -
\ecek biı s kı. ...w tır. 

Film ~evirmek • • 
ıç,n 

(Ustuanı ı ıncıae; 
Rejisör ve müellif ~evrilmesi muh

temel olan filmin mA.n,.::ar~la.ruıı totı 

tilt etmek üzere dün §ehrimizde oto -
mobille bir gezinti yapmı§lardır. Şişli
yi, BeaiktMı, Yedikuleyi ve Ayasof -
ya meydanını ve Yerebatan sarayını 
gezmişler ve bazı fotograflar çekmi3-
lerdir. 

Gerek rejisör. gerekse müellif şim
diki halde sinema makinelerini gctirt
mtı değillerdir. Çevirmeği düşündük· 
leri film hakkmda bütün tef errüatı 
ve imkanları hazırladıJ...'1.an sonra, ope· 
ratörterini ve artistlerini getirecekler 
dir ki, - herşey temin edildiği takdir
de .. bu film mayıs ayının birinde 
ba51ıya bilecektir. 

Öğrendiğimize göre, şimdi çevrile
cek film bir seyahat filmi olacağın -
da.n bu filmin tam manasile artiste 
ihtiyacı olmıyacaktır. Asıl bundan 
sonra, "Mevzulu bir film., çevirmek 

. niyetindedirler. Mevzuunu şimdi ls -
tanbuta gelmiş olan Bay C. A. Hil'in 
yazması muhtemel bu film için tstan
bula sinema yıldıılan getireceklerdir 
Bini Barnes isimli yıldız, bu kuınpan· 
ya adına filmler çevirmiş artistler -
dendir. 

Dün bir arkadaşımız Perapalas ote
linde hem rejisör, hem de tanınınıe 

İngiliz müellifilc görlişmü§tür. 
"Vaynrayt,, fi' ıı şirketi sahibi ve 

rejisör Bay Vaynrayt diyor ki: 
"- Şimdild halde çevirmek tasav· 

vurunda oldtığunmz bir filmin imkdn
lartnı araştırmakla me§f]ulüz. Bir kaç 
gün .,onra b1< ~ fi.zerinde daha .<tarih 
bir /ilerimiz oUıcaktır. 

lstanbudrı daha gezeceğimiz bir çok 
yerler var. Bilhassa d.eniz kısımları· 

nı, Boğazı ve Adaları gezmek i~tiyo -
ruz. Yımani.!tanda dn film ~ekeceğiz. 
Bugiitıkfi. fotibaımız pek az görgiiye 
i.<Jtinat etmekle beraber iyidir .. Dedi· 
ğim gibi, bir kaç giin 8onra mevzım
muz etrafmda bütün imkanları göz • 
den geçirmif lntlımacağız .. Sonra Yu
ııanistana gideceğiz .. ,, 

Harpten ~onra bir defa ve son se
neler içinde 1929 da bir defa daha ts-

zetesinin bu yazısı (Saint - Brice) in 
kaleminden çıkmıştır. Fakat ara ııra 

Türkler aleyhinde bulunmaktan &anki 
zevk alan bu adam bu defa imnamı 

koymak iıtememİ§tır. İ\cai:ıa ounun ae· 
bcp ve hikmeti nedir? 

Not - DUnktı Wrkçe arka.d~ları
mızdan blrinde (Le Joıırttal) gazetesi· 
nin bu makalede mcvzıııı brıhsolan -yn-

tanbula gelmiş olan müellü Corc A • 
leksandr Hil' de kendisile göriloen a.r
lu:ı.dagunuıa. do.ha. '••lıt tafsilat vere • 
rek nunları söylemiftir: 

"- Çevirmek istediğitııi:: film, e
yaJuıt filmidir. Ondan aonra TQrkfği· 
de, "M ev::ulu bir film,, çevi"1ibV' .. '" 
savvur ediyoruz ki bumm için lstan
bula artistleı· ue en a ... ağı iki tane ytZ.. 
dız getirmemiz tabiillir. Seyahat /i.'J. 
mi bugünlerde en rm:açta olan filf'IY 
lerdir. B11nlar, çel..'ikliği meııleketleri1f 
tabii hayatrnı ııe manzaralarını tesbit 
edeceklerdir. lsta,ıbu.lda bugünkü ge· 
ci§imizden /Umc çok müsait manzarO' 
lar gördUk. Çevirmek istediğim~ fw 
me, Ankarayı da almak f..,-tiyorue. 
Şimdi bir kaç gütı tetkikle me§gııl <P 

lacağız. Türkiyeden bcışlıyacak film;,. 
m~ Ytmmıistana kadar uzatacağız..1 
Fakat bımwı için makamlarla tmnoa· 
Zarda bulunmak da lazım geldiğindtJlf 
bir yaııdmı tetkikle me~gulketı, diğet' 
taraftan da işin resmi cihetlerik a~ 
kadar olacağı::. Hor fld. faa1iyetimil' 
de miisbet netice verdiği takdir~ fil' 
mimizi maııı.sta çckmcğe ba~lamamıl 
mfimkündiir ... ,, 

Gerek rejisör, gerekse müellif ile' 
ride çevirecekleri mevzulu film içltı 
mevcut film mevzularının hiç birin -
den istifade edilmiyeceğini, tama -
men yeni ve kendileri hesabına hatif' 
lıyacaklarını söylemişlerdir. 

"Vaynrayt,, film kumpanyası. >.· 
merikanın "Universel,, ve İngilterenill 
"Gomon-Britiş., şirketlerile de filrı' 
temin etmektesiir. Londrada kendi b\J' 
susi stüdyoları vardır. nerlde ~~ı
mesi muhtemel filmler için, şebriJ11~ 
deki stüdyolardan istifade etmek d 
şüncesile Şehir tiyatrosu rejisörU s-'! 
Ertuğrul Muhsin ile temasa da ~ 
ceklerdir. İngiliz film rejieörU ve ~1' 
naryo muharriri daha bir kaÇ ;;le 
§ehrimizde tetkiklerine devam ed t1 
gelecek faaliyetleri hakkında kS. 
bir fikir edinmeğe çalışacaklardır. dl 

Muharrir C. A. Hil ayni zaman t 
muhtelif tiyatro eserleri ve h•ur:f 
neşretmiş, Ru8yada epey butuntıı 
me5hur bir san'atkardır. ~ 

zısı tersine olarak Türkiyenin go4~ 
lar davtl8ttıı mU.da/aa eder §6kilde t1'6' 
cüme edilmi§tir. Bunun .!ebtlbi mo ti' 
lniA Tlb'kiyeyi 7'a1dt g6at~ef .. 
bi a~aylı bir lfcrde ile yazılm~Ş ~ 6t et -
cümc edt>nin ifF bu ci1ıete dtk'kD 

mcmi§ olına~ıdır. 
ASIM u& 



1 işaretler . ~ .... ...__. ... ~, .. ' ~ .. 
Miraslar kafi 

gelmiyor 
Sait Faik, genÇ\bir arkada§ bir 

anket cevabı ve bir makaleıile 
enterenan bir noktaya dokundu .. 

"- Bugünün genci düne ne 
6orçluJur?,, 

Fikir ve ıanat kıymetlerinin 

artılr yeniden mizana vurulmasını 
ve kafamızdaki muhakemeıiz, 

tetltikm bir ıurette yerleşmif o· 
lort Joğmatik hükümlerin tas· 
liyeye tabi tutulmaıını gene bu 
•iitanlarcla bir zaruret olarak mü
ılalaa etmiftik. Son halta/arın 
•clebi hareketleri, bu tasfiyeye 
doğru bir hareketin bQflamtf ol
dafunu anlatıyor. 

Sait Faik bu hareketi claha fU" 

tı.rlu bir hale koydu. 
Genç arkad~ın içini yakan 

d~cli tamamen anlıyorum. Bu 
lleıya Aıyalı clüne bakıpJ Avrupa· 
lı yanna kavufmak iıtiyen inıa
'lln dünle yarın ara.1ında gördüğü 
r~ilmez.e benziyen muafe karft· 
.. nıla duyduğu üüziintünün şuura 
'•pan dalgalarıdır. 

Bu günden, ve dünden mem· 
11tın cleğüiz. Daha iyi bir güne 
ltcrvıqmak iıtiyoruz. Cedlerinden 
ltentlmne ıürat rekoru olarak 
lttıfrtı kalm11 bir neıiliz. Raclyo 
~ratile ko,an bir dünya rekorunu 
Öalüyoruz. 

Ratlyo süratile yürüyen ·cihan 
fle aramızda bir röne•anı boyu 
lttela/e var. 

Halinden memnun, hattô. bir 
-:Z ia maiye haıret çeken ne•Ü· 
-.. :,:n """''ıın ve yeninrn manaaı 
~01tt.ır. Onlar bir ruh •alem irin
e f!iltuna kcıvufmak emelindedir. 
~~~Ueri" rnulıQC/Jerfdı TUlt. 
eolaı iJi. 

Dün için ıanat ve likit ıahaftn
f14 tla ''bir lokma, bir hırka,, ıö
tii bir hakikati ifade ederdi. Fa· 
4t:tt bugün bütün ıosya/, hayatımı
aı,, iıtihası bir clüıturla ilacle edi
lel>ilir. Röne•an• boyu, muale
)li derhal ka.z:anmak için •anat· 
tQ, likirde, teknikte, bütün 
l>urt.larr yapmıya mecburuz. lçi
'hıizcle realiteye kanmıyan bir hars 
VQr, 

Bu hırır manhk ve şuurla ila
de etmek iıtecliğimiz zaman gayet 
'Qbii olarak heıaplar yapmak 
'ttecburiyetincle kalıyoruz: 

- ideale hangi vaırta ile gi
fiecefiz?. 

idealimize bizi götürecek 
~taları cedlerimiz bırakmadı. 
c ecll • • • .h al ·kı .• erımızın ı m eltı erıni, 

ealti neıillerin ıoıyal cletuminiz
"'e tabi olarak lıoı gördüğü §ey

leri b~ka yerlerden alacağımız 
Vtrsrtalarla, metocllarla kurmıya 
~tılıfacağız. Kerpiçten betona geçiı 
ltcıreketini sanat ve fikirde ele ya,,. 
l')aıya mecburuz. Ancak vaııtalar 
ile gayeleri biribirinden ayırarak. 

Dünyanın ileri •emtlerinden 
'ilttr t . . al v va ıana ıçın acagımız fey-
l~ ı.~ el ... ·ı b . . • uır gaye egı , ızı gayeye 
tötürecek vasıtalar. usullerdir. 

Ağırceza Hakyeri salonundaki toplantı: 

I'stanLuJ barosunun toplantısında, dün 
kollektif sigorta işi . konuşuldu! 

Sı~oı ta işinde inzibat Meclisıne salahiqet verildi. Malf taport·a hesap müfet
t ışu!!rınin ıaporu tasdik edildi; inzibat Meclisinın 5 üyeliğine seçim yapıldı 

İstanbul barosu genel heyeti, dün 1 
saat on altıda Yeni postahancnin Ad
liye kısmında, İstanbul ağrr ceza hak • 
yeri salonunda toplanmıştır. Hakycrin
deki duruşmalar bittikten sonra başlı -
yan bu toplantı, saat on sc:.kizc değin 
sürmüş, son safhası rey verilmesi ve 
reylerin tasnifi ile geçmiştir. 

· Dahili nizamnameye göre inzibat 
meclisi üyeliklerinden beşine yeni üye
ler seçimi yapılmı~, tasnif sonucunda, 
müddetleri tekmillenen Uyclerin yerine 
Nüzhet, Tahir Memduh, Hüaamettin 
Ahmet, Sadi Rıza ve Münirin seçildik • 
lcri anlaştlmr9trr. 

Bundan önce 1935 senesi mali rapo
ru ile hesap milfcttişlerinin raporu o -
kunmu~, genci heyet tarafından tas -
dik cdilmi~tir. Baro inzibat meclisi, ge
nel heyete, idari i~ler hakkında da şu 
malfımat ve izahatı bildirmiştir: 

., _ G~en raporumuzda yüksek he • 
yetinizin tetkikine konulan meselem a· 
rasında meılekdaılanmırz için kollektif 
bir sİgOl'ta yap1hna11 fikri m;enuubah • 
solmuıtu. O toplanbda inzibat mecli • 
sinin bu mevzu üzerinde incelemelerine 
devam ettiğini ve alınacak ıonuçların 
tekrar heyetinize ıunulacağmı bildir • 

miıtik. 
Arka.daılar arasında ilgi ile karııla • 

nan bu fikir üzerinde incelemelere .de • 

vam edildi. Muhtelif sigorta th·ketlerin-1 
den müteaddit teklifler alındı. Meclis, 
gerek sigorta primleri ve gerekse temin 
ettikleri menfaatler itibarile en elve • 
riıle olan iki teklif üzerinde durdu, ve 
yüksek tarifeli olan veya her avukabn 
ayrı ayrı mukavele jmı;a ebnesİ gibi ba
zı formaliteleri icap ettiren diğer tek -
liflerin kabiliyeti tatbikiyesi obnadığı 

kanaatine vardı. Baronun bünyesine en 
uygun gelen teklif üzerinde sigorta 
ıirireti ile tekrar bazı müzakerata giri • 
,erek 60 yaırndan evvel sigortaya baı
lamıı olan meslekdatlann 60 yaıından 
sonra da sigortaya kabul edilmeleri hu
susunu temin etti. 

Bu aiıortalardan birincisinin akdi İ· 
çin aıgıari 100 avukatın iıtiraki meırut 
bulunmaktadrr. 100 liralık bil' re'ıülmaJ 
için, senede verilmesi icar eden primler, 
her yaş için bir kaç kurut artmak •u • 
retile bir buçuk ita iki lira arasında bu. 

bunmaktadır.Bu primlerle tirket vekat ve 
daimi maluliyet tehlikelerini temin et • 
mektedir. Mecliı, asgari had 500 lira ol
mak üzere her arkadaıın dilediği mik • 
dar üzerinden sigorta olmasını dnha fay 
dalı bulmaktadır. 

ikinci teklif, matbuat cemiyetinin 
kendi üyeleri için kabul ve tatbik etti • 
ii tarife esasına dayamnaktadD'. Bu te
kil, asgari 50 avukatın iştirak etmesini 

icap ettirmektedir. Beher yüz lira için, 
40 yaıına kadar olan avukatların ver -
melen icap eden prim, evvelki tarifeden 
biraz dzıha yüksektir. Yani vaaati 2,5 ile 
3,5 lira arasındadır. Şirket bu prim mu 
kabilinde ölüm ve daimi maluliyet teh • 
ilkelerini temin etmekle beraber bunJa . 
ra ilaveten, muayyen bir müddetin hi . 
tamında sigortalı berhayat kaldığı tak· 
dirde temin edilen re'sülmali kendisine 
tamamen tediye etmektedir. 

Bu tarifede 40 yaıına kadar olan a • 
vukatlara tatbik edilecek primlerin mu· 
tedil ve hatta diğer tarifeden az farklı 
buluntnası itibarile baro, ya§lan müsait 
olan arkadaşlarm, teminah daha ceniı 
olan bu tekli kabul ve tatbik etmelerini 
tavsiyeye ~ayan görmdctedir. 

Binaenaleyh meclisiniz, yukarıda ana 

hatları gösterilmiı olan iki şekilden her 
biri için ayn ayn birer kollektif muka• 
vele yaparak arkadaşlann iştirakine al"
zebnek için kendisine mezuniyet ve ıa. 
lahiyet verilmesini istemektedir. Bu su· 
retle arkadaşlar, bu iki umumi muka • 
veleden kendi şahsi vaziyetlerine han · 
giıini daha uygun buluyorlarsa. o 01IJ -

laaveleye iltihak etmek imki.nmı bul · 
muı olacaklardır-,, 

Baro genel heyeti, inzibat meclisinin 
bu hususta istediği mezuniyet ve sa -
tahiyeti vcrmiıtir. 

_Gezintiler~ 

Genç için biı· 
emek 

"Erganun,, ela na•mını, "Ru" 
hurdan,, da neırini tattığımı~ 

Mehmet Behçet YO%a1, son gii,,.. 
lercle "Genç şairlerimiz ve eıer/e
ri,, adile yeni bir kitap çaktırdı. 
Değer hükümlerinde ıuıırlu bir 
kıskançlık, titiz bir dikkallP Jo. 
lu olduğunu bildiğim bu arkada
ftn eserini okudum. ilk yaprak
ta yarım sahifeye sığdırdmu. gü
zel bir düşünüı var Genç adonr 
la genç §aİri kalın, kabartma 
çizgilerle biribirirulen ayırıyor. 
Gergin yüzlü, ıt:rt baldır 1 r tıe 

parlak gözlü deİikanlının genç(;... 
ği etinde, fakat şiirin yal'' r 
serindedir. Ak ıakallı11 bir yanar 
dağ, Duglas bıyıklı11 ve Ramon 
Novaro perçemliıi de donmuş bir 
bataklık olabilir, elemek İ•tiyor. 

Bu tarif. tarihin verimlerine 
uygundur. Doğu ve batının en 
kaynak e•erleriJ sahiplennirı r 
lınlarını elem aapanı alt üıt ediP. 
derin çizgilerle buruıhuduktan 
ıonra doğdular. Asırları ~kla

rı alhnda basamak yapan bu e

serleri yaratanlar ıolma% bir 
gençlik çelengile hala to.se Janr 
yorlar. Evet, tasnilde Behret'irt 
hakkı var. Ruh, gövde ribi m
manın esiri kalmıyor. 

Genç ıairi vitrine kovan, 
onları yG§larına göre 11ralıyan e· · 
ıerlerine gö:z nuru döken arfam, 
bence iyi bir iı yapmıftn. F n.kat 
bu iyi İfİ yapan adam eğer Belr 

Boğazlar Komisyonunun Raporu 
Karadenizde en çok deniz kuvvetine malik buhınan 

Sovyet Rusyanın harp gemileri 

Boğazlardan geçen ticaret gemileri azalıyor 

çet gibi iyiyi, güzeli derin t/eri11 
'ezen, anlıyan olur•a, bu ;vi1ik 
fedakarlığa kadar yükselir elin
ele okunacak her türlü ve ge.,çek
ten yüksek eıerler bulunan arka-

l
ı J a.ıımın bu ince emeğini candan 
selamlarım. 

Otuz iıim, ve bundan biı kaç 
kere daha laz.la e•erle baJ başa 
yQ§amak, onları yıllara ayırarak 

bir edebiyat takvimi yapmak, 

Boğ·azlar komisyonu 1935 yılma 
ait olan raporunu ne~retruiştir. Bu ra
por iki kısımdır. Bundan başka bir de 
vesikalar kısmı vardır. Birinci kısım
da, komisyonun 1935 yılındaki çalı§ -
malarından, · Karadenizde bulunan ve 
Boğazlardan geçen harp gemilerinden 
İstanbul limanı nizamnamesinden. 
tahlis işlerinden, BoğazlardaJci ticart 
hareketlerden bahsediliyor. 

İkinci kısımda, gemilerin ve tay • 
yarelerin Boğazlardan geçmelerine 
dair malfımat, transit olarak geçen, 
TUrkiyeye gelen harp gemileri, tran • 
sit olarak geçen ticaret gemileri, Bo
ğazlara uğrıyan vapurlar yazılıdır. 

Raporun bildirdiğine göre Karade
nizde en çok deniz kuvvetine malik 
bulunan Sovyet Rusyanın 1936 yılı 
ilkinde harp gemileri ~undan ibaret 
bulunuyordu: Bir zırhlı, iki kruvazör 
dört torpito muhribi, on yedi denizaltı 
gemisi, iki karakol gemisi, iki torpil 
tarama gemisi, yirmi dokuz sahil mu
hafaza motörli, beş yardımcı gemi, 
bir mektep gemisi. Bunlardan başka 
tamirde bulunan bir kruvazör, bir tor
pito muhribi. dört sahil muhafaza ge
misi vardır. Rusya Karadenizde talim 

tayyareleri de dahil olmak Uzere yüz f 
yetmiş iki uçağa maliktir. 

1935 yılında İngilizlerin iki harp 
gemisi Akdenizden Karadenize geç -
n\iş, sonra dönmüşttir. Holandanın ve 
Fransanm birer mektep gemisi, Rus
yanm bir kruvazörü, Fransanm bir 
torpito muhribi, İtalyanın iki, Roman 
yanın iki mektep gemisi, gene Roman 
yanın iki torpitosu, Yunaniştanm bir 
kruvazörü, altı torpito muhribi, üç 
denizaltı, bir yadımcı gemisi, Yunan. 
lılann dokuz, Romanyalılarm ü~ de -
niz tayyaresi Boğru;lardan geçmiştir. 

Boğazlardan geçen ticaret gemile • 
rinin istatistik hülasası şudur; 

ARABA VAPURU HALiÇTE 
iŞE YARAMIYACAK 

Unkapanı köprüsUnde işliyecek o
lan araba vapurlarının bütün bir gün 
içinde 200 araba geçirebilecekleri an -
!aşılmıştır. Halbuki belediye ve ara -
bacılar cemiyeti köprüden bir günde 
geçen araba. miktarını saymış ve 2400 
arabanın geçtiğini tesbit etmiştir. Bu
nun için Unkapanı köprüsü yapılın • 
caya kadar arabalar Karaköy köprü· 
sünden geçeceklerdir. 

I 

1932 de Boğazlardan yedi bin beş 
yüz dokuz gemi geçmiş, altı bin ikiyüz 
yirmi beşi transit olmuş, bin iki yü~ 
seksen döı·dü lstanbulda iş yapmıştır. 

1933 de geçen gemi miktarı yedi 
bin üç yüz otuz bir, transit, beş bin 
sekiz yüz on, l!'tanbuda iş yapan bin 
beş yüz yirmi birdir. 

1934 te geçen gemi altı bin altı yüz 
on iki, transit geçen dört bin dokuz 
yüz kır!< beş, iş yapan bin altı yüz: 
altm13 yedidir. 

1935 te beş bin altı yüz elli yedi 
gemi geçmiştir. Bunlardan dört bin 
altısı transit geçmi§, bin altı yüz elli 
biri iş yapmıştır. 

YAGCILARIN iSTEDiK' fRI 
KABUL EDİLMEDİ 

lç yağlarının belediyece boyanma
sına karar verilmesi üzerine yağcıla -
rm belediyeye baş vurarak bu yağla
rın sıhhate muzır olmadığını ve bo -
yanmamasını istiyeceklerini yazmış -
tık. Yağcılar diln mUraca.atte bulun . 
muşJardır. Belediye bu hususta Şehir 
meclisinden bir karar çıktığı için ya 
pacak bir şey olmadığı ce..vabmı ver -
miştir. 

tahıiyetlerin en güzel parçalarını 
seçmek kolayca bafarılacak is de
ğildir. Bu noktada Behçet. \'Ol 

gösterecek bQfka bir iz ele hattr
lıyamıyorum. Onun eıeri, bu vOI• 
da atdmq galiba ilk adımdır. 

Semra, bu kitabın · bCJ§ko bir 
değerli taralı da gençliğin imre,.. 
eliği, özendiği yabancı ekolleri 
anlatmasıdır. Delikanldarın fitr-ı 
lerincle dadaist, ıürrealiıt koku
lar duydukça, onların aııllann~ 
garpte cloğuılarını, ba yolda ün 
almıf sanatkarlarını ela sıralamq. 
Ôyle ki bu küçük paragrallmda i•· 
tiyen çok f ey bulabilir. 

Röneıanı fikriyatını, sanatini ---;:-----:-:-:~----------,,..-----.---~--;'."'--------------~--
ue ınucuır cereyanları kültür mü· Yazı.sız hi'lt.8.qe : 

Seçilen örneklerde Belıçeti• 
payı ııar mı bilmem. Fakat ka
dife eldivenler altında tırnalılan• 
na ıaklama!nnt pe/ı iyi bilen bd 
ke•kin zekalı clo•tı yorpnlrığu
nun mükafatını ela almlf göriinü
vor. Çiinkü oJ lıürıüde, maıa 

ba,ıncla, iş pqinde her feyclen 
önce bir ıanatkardır oe o taralı· 
nı tatmin etmiyen meselelere ka
rıımağa pek güç katlanır. Kurda· 
ğu ı§ık renkli ağlar içindeki ger 
lillere ince bir güliifle bakmağa 
doyamaz. Fakat bu eıerind~ ga
liba öyle değil. ilk yaprakta be
ni ku~kulanclırmıırtı. Ama sonra
ları değer hükümlerine geçme~ 

ten çekinmediğin; görünce ben J.e 
inanır gibi oldum. 

tlaf aannda clritnavt, ve tayyare 
ribi kullanacağız. Orijinal bir 
'1iinya güreıine ıahip olmak için 
'tternfeket içindeki miraılar kafi 
telnnyor. 

Satiri Ertem 
......__---~----~----~-------

EMINUNU KAYMAKAMLiGl 
it'· Siverek kaymakamı olan Bay Ra-
t. ~yerine Eminönü kaymakamlığma 

Yin edUen Bay Ag1h dünden itiba -
l-tn yeni vazifesine başlamı~rr. 

l 

Kim ne derıe deıin, gençlik 
bütün ekliklikleri, lurçınlıklarile 
beraber böyle bir dikkate ltiyılı
tır. Cömert bir dürtiif, çok kere 
8ert bak"lardo.n oe acı ıözlerclerı 
ziyade İfe yarar. 

S. Gezgl11 
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Ankaradan Afyon ve /spartaya: 4 [ KISA HABERLl!R 1 • Polis Haberleri mJ -
Af yon Karahisar 

• İzmir panayırında mal teşhir ede • 
cekler ve ziyaretçiler için hazırlanan 

yüzde elli tenzilltlı tarüenin tatbiki ka
bul edilmiştir. Bu tarife panayırın açı
lışından on beş gün evvel başlıyarak 
kapanışından bir ay sonraya kadar de
vam edecektir. 

Ahırkapıda bir .cinayet 
Afyonda Kurtuluş Anıtı açılına tö

reni yapıldıktan sonra şehirden yarım 
saat kadar wzakta ve Büyük Afyon 
kalesinin dibinde belediyenin yeni yap
tığı "Aert mezarlık,, a gittik. Vaktile 
Afyormn mezarlıkları şehir için hiç 
hoş göriihniyecek bir manzara teşkil 
ediyordu. Bu mezarlıklar şehrin içe
risine kadar girmiş olduğundan eğri 
taşlat"!, yıkık duvarları. harap hali ile 
hayaı.ta olan insanlar arasına bir ne
vi ölüm havası neşrediyordu. 

Afyoııun değerli belediye reisi Bay 
Hilseyin Tiryaki daha. yeni belediye 
kanunu çıkmazdan evvel bu güzel A
nadohı beldesini bu hazin manza
radan kurtarmak istemiş, bu maksat
la asıt mezarlığı tesis etmiştir. Bu su
retle bir kere yeni ölüler artık şehir
den dışarıya gömülmeğe başlanmış -
tır. ~nra yeni mezarlığa gerçekten 
nizam ve intizam verilmiştir. Burada 
Afyonlu her bir aile için üçer mezar
dan ibuet yerler ayrılmıştır. Her bir 
parçayı bir aile on lira ile altmış lira 
arumda bir bedel mukabilinde bele -
diyeden satın alabilir. Fakirler ve kim 
sesizler için parasız aynca yerler de 
aynlmıştll". Mezarlığın içinde yer yer 
yollar ~ılmış, mezarlığın bekçiliği 

için ınamurlar konmuştur. Asri me -
zarlığıil ortasında hava şehitleri için 
bir anıt vardır. Onun için burasına 
(Şehitlik) adı veriliyor. Trenle Afyon 
hattından geçenler bu asri mezarlığı 
Büyük Afyon kalesile hat arasmda 
görüyorlar. 

Afyon şehrine adını veren Büyük 
'laştepeye yerliler (Zindan kayası) di
yorlar. İki yüz yirmi metre yüksekli
ğinde olduğu söylenen bu büyük ka -
yanın üstilne Kaya Mahallesi mevki -
inden bir yolla çıkılabiliyor. Fakat bu 
yol beş on metre yilkseldikten l!IOnra. 

kayboluyor. Ondan sonra kayanın böğ 
riindcki bazan keskin, hazan kaypak 
•. a"lar üzerinden tutunarak zıkzak bir 

irettc tırmanmak lazım geliyor. Ga
lilıa yukarıya çıkmak böyle zor ve teh
l"l•cli olduğu iljin olmalı ki kayanın a.1-
tmda t am Y,Olun üstünde duran bir 
•vden t;ıkan genç bir kız, yahut bir 

çocuk yolculara sesleniyor: 
- Efendi amca, selamet parası! 
Diyor. Böylece yukarıya c;ıkanlar 

be§er onar kuruş vererek buradan ge
çiyor. Fakat kayanın üsrtine se1A.metle 
çıkabilmek için burada beş, on kuruş 
vermek de kifi değil. Mutlaka. yerli -
lerden ve Kaya Mahallesi ahalisinden 
bir kişiyi kılavuz almak lazım. Yerli
l"r kayanın tepesine kadar yirmi, yir
mi beş dakikada çıkabilirlerse de ya-

E! - ' 

hancılar yarım saatten daha fazla bir 
zamanda bu dik ve pek gözleri karar
tıcı yokuşu tırmanmak mecburiyetin -
dedir. YokU§U tırmanırken kılavuzluk 
yapan Abdurrahman izahat veriyor: 

- işte §Ura.sı kalenin zindanıdır 
Şuradaki duvarları yıkık olan yerde 
zindan bekçilerinin bekleme yeridir 
Epeyce zama" oldu, buraya Almanlar 
geldi, bu bekleme yerinin altını kaz -
mışlar, içinden demir bir kapak çık -
mış, bu kapağı ~amamışlar, kim.bilir 
belki de cıçm.ı.Jlardır. Biz öyle duyduk. 
Altı ay evvel de kayanın öbür tara/ınt 
kazarlarken bir adam boyunda büyü.·; 
bir küp çıkardılar. Bunu alıp götür -
diller. Bu kayanın bir çok yerlerindt 
sık sık define çıkanlır. Şurada, bu -
rada gömülü e~ki paralar bultmur. 
Yabancılar idmansız oldukları için 
kayaya çıkmakta zorluk çekerler. Fa
kat bu adama faydal.ı.dır. !Manda 
dalak varsa eritir. Karında su varsa 
kaybolur.,, 

Büyük Afyon kayasının üstü geni~ 
bir sahadır. Burası bir kaç bin kişi 
alabilir. Etrafı Selçukiler devrinde bir 
kale duvarile çevrilmi§tir. Yukarıya 

çıkılınca içeriye bir kırık taş kapıdan 
girilir. Kapının sağında oyma nöbet
çi bekleme yeri, ondan sonra bir dtiz
ltik gelir. Bu düzlük Afyonun içeri.si
ne ve istasyona bakar. Bu düzlükten 
sola beş ayak merdivenle çıkılır, Us -
tünde etrafı kalenin parmaklık biçi
m.indeki muhafaza duvarile çevrilmi§ 
ikinci bir düzlUk vardır. Bunun içeri
sinde yerlilerin (Zindan) dediği derin, 
kaya içerisine oyma bir kuyu görU -
lür. Bu' kuyu insan hapsetmek için de
ğil, buğday depo etmek içindir. Gene 
bu düzlükte aynca bir su deposu var
dır. Bunlardan başka burada vaktile 
bir cami hara~i bulunuyormuş. An
laşılıyor ki eski zamanlarda Af.yon 
ahali.si bir taarruza uğrayınca topla
narak kaya.om üstündeki kale i~risi
ne giriyorlar, kale duvarlarmda.ki ma.z 
gal deliklerinden kendilerini müdafaa 
ediyorlarmış. Osmanlı devrinde kale 
uzun zaman muhafaza. edilmiş. Bura
da (Dizdar) denilen bir kumandan ve 
onun emrinde iki yüz tiğ ve tebar bu
lunuyormuş. 

Af.yon belediyesi kalenin Ustiine 
elektrik tertibatı yapmış. Şehirden 

buraya cereyan veriliyor. Tören gece
si (Hoş geldiniz) ibaresi şeklinde bir 
elektrik yazı kalenin ilstünden etrafı 

aydınlattı. 

A!IM US 
( .A. r ka.n var) 

• Yiyecek bedelinden borçlu olan 
mahkümlann bu bedeli vcrmeğe vazi • 
yetleri müsait olmadığı takdirde yapı -
lacak muamele tesbit olunmuıtur. Mah 
kumlar mahkılmiyetlerini bitirdikten 
sonra tahliye edilmiyecekler ve beher 
bir lira ve küsuru borç için bir gün ha
pis kalacaklardır. Ancak hapis günü o
tuz günü geçmiyecektir. 

• Şirketi Hayriyenin umumt heyet 
toplantısı yapılmıı ve 62 bin küsur li -
ra kar basıl olduğu anlaşrlmııtır. Hiı -
darlara hisse baıma 160 kuruş isabet 
etmektedir. 

• inhisarlar umum müdürlüğü trenle 
sigara kağıdı kaçakçılğı yapıldığını göz 
önüne almış, ve bunun önüne geçilme -
sini Bakanlıktan istemi1tir. 

• Cemal Hüsnüden açılan Bem el • 
çiliğimize Viyana sefiri Cevadın tayini 
muhtemeldir. 

• Adapazan Türk Ticaret bankası se
nelik toplantısını Ankarada yapmıştır. 

Banka bu sene zararsız çrktığı gibi bir 
mikdar da kir etmittir. 

• Oç senedenberi Türk - tran bu • 
dutlarında pkavette bulunan Halil Hay 
çetesinin imha edildiği bildirilmektedir. 

• Oniversite rektörlilğll Oniversite u
mumi kapısının yanına bir gilneş saati 
yaptırmaya karar vermittir. Bu saati 
fnkılip müzesi direktörü Ziya Akbulut 
hazırlamııtır. 

YOLLAR ŞUBESi MODURU -
Evvelki akıam Ankaraya giden vali ve 
belediye reisi Bay Muhittin Ostilndağ 
ile birlikte belediye yollar ıubesi mü • 
düril Bay Galip de Ankaraya gitmittir. 

USKUDAR TRAMVAY ŞiRKE • 
TiNDE - Umumi heyet dün sabah Ôn
da tirketin Oskildardaki merkezinde 
toplanmııtır. Fakat çokluk olmadığın • 
dan toplantı on bet giln sonraya bıra -
kılmııtır. 

BELEDİYEDE MAAŞ - ViJlyet, 
belediye memurlarrnın niaa.n ınaqlari 
bugUn verilecektir. ücretli olanlar dü.ri 
aylıklarmı almışlardır. • 

Çoban Mehmet'le 
şakalaşırken bagıldr! 

Bir paçavra deposunda 
bir ihtiyar sopa ile 

bekçilik eden 
öldürüldü 

Kıımkapıdaki yangın ve Ötüm • 

şakalaşırken bayılan 
Çoban Mehmet'le 

adam. · 
Ahırkapı sahillerinde bir paçavra de

poıunda bekçilik eden ihtiyar bir adam 
öldürülmüıtür: 

Evvelki gece onda Gül Mehmet is
minde bir paçarva tüccarı Eminönü 
merkezine giderek yanında çalıp.n Se. 
lim isminde bir bekçinin öldürüldüğü
nü haber vermiştir. Cinayetin itlendi
ği yer, Ahırkapıda deni.ı kenarında Bi• 
zans zamanından kalma bir möh z. ı Jır 

lçi çok ıenit olan bu mahzende b.n.er
ce kilo paçavra, hurda eıya doludur 
Gül Mehmetle Mustafa isminde birisi 
burasını ortaklama tutmaktadırlar. E1· 
li bet yatında Selim Hoca isminde bi • 
risi de gündüzleri paçavralan istif et -
mekte, gece de bekçilik yapmaktadır. 

Evvelki giln saat sekize doğru Gül 
Mehmet depoya &idince Selimin öldü • 
rüldüğünü anlamıı, doğruca Eminönü 
merkezine giderek cinayeti haber ver- , 
miştir. Bunun üzerine zabıta memurla
" hemen vak'a yerine gitm=ı!er, bir 
yandan da nöbetçi bulunan müddeiu • 
mi Bay Cevdeti haberdar etmişlerdir. 

Biraz sonra Bay Cevdet de cinayetin it
lcndiği yere gitmiıtir. Bir lamba yakı • 
tarak içeri girilmiı, büyük mahzenin 
sağ tarafındaki paçarva istifleri arasın
da bekçi Selim Hocanın cesedi bulun -
muıtur. Yüzükoyun yere yuvarlanmıı 
bulunan ihtiyann sağ elinde sigarası 

bulunmaktadır. Yüzü, gözü kan içinde
dir. Bumu yamyassı olmuştur. Batına 
indirilen bir sopa ile öldürüldüğü an • 
latılmıttır. Sopa da bir kaç adım ileri· 
de bulunmuıtur. Zabıta hemen civar -
daki mahsenlerde yatan sensc:rılert ve 
paçavracılardan bazılannı yakalamıı. 

nezaret altına almıştır. 
Tahkikata dUn aabah da erkenden 

baılanınıt. mahzen sahiplerinden ö:en 
adam hakkında etraflı malumat alınmı~ 
tır. 

Selim Ho~anın senelerce burad~ bek-
çilik yaptığı ve sorıra yevmiye 

Cinayetin yapıldığı paravrw 
deposunun kapıaı 

sinin azlıfından şikayet ederek ayrıl 1 
mışsa da ölmüştür. Komiserin 

dığr söylenmittir. Selim Hoca bir bu -
Cerrahpaşa hastanesine kaldın'mI'·t r. 

çuk ay evvel yine iki ortağa baş vur • Cenaze merasimi bugün ö ~l Uıd~ 
muş, eski işine alınmıştır. Şrhrrm'nin 

yapılacaktır. Cenaze namazı Fa ih ca • 
de oturan bir ailesi ite km ve oğlu var .. . • 

d F k k d
. · Ü dil 1 . . 't mıınde kılınacak, Ed.rnekapı rreza rlı 

ır. a at en ısı g n z en evıne gı -
l 

· d h d k • kt . ğına gömü1ecektir. Arkadaşları ve met" 
mekte gece crı e ma ıen e a ma a• . " .. i1' 
d S 1

. TJ • • h 1 d lekdaşları arasmd., çok sevılen Munır 
ır. e ım nocanın cıvar ma · en er e .. . .. . .. . . ·r 

·ı t f d .. 1 ... "trlU olümu herkesı çok muteessır ttm•ştı • yatan senıerı er ara ın an o u u • 

Belediye 
kooperatifi 

l "' Kadıköy Su 
Şirketinde 

Salmatomrukta ATcıbey mahallesin
de oturan ve Cibalide tütün fabı ikasın
da çalıpn Nedim iıminde bir genç fab
rika kapıcısı mefbur güretçi Çoban 
Mehmetle pkataıırken Nedim yere düş 
müt. bayılmrıtır. Etraftan y~iıenler ta 
rafından Nedime su verilmitse de ayd
mamrı, fabrika doktoru da ilk miida • 
vatı yapmı" Nedimi evine göndermit
tir. Evine giden Nedim orada da ayıla
maymca hasta arabasile Cerrahpata bas 
tanesine kaldrnlmıt. ayıltılmiı, tekrar 
evine gönden1mittir· 

ğü muhakkak görülmektedir. lfü çuval 
iyi paçavranın ortada olmaması r'a buna 
kuvvetle ihtimal vermektedir. Bu,-,un -
ta beraber Zabıta Selim Hoerın her -
hangi bir sebepten dolayı da cin•yetc 
kurban gitmesi ihtimalini gözönilne a• 
tarak tahkikata ehemmiyetle devam et· 
mektedir. 

Yakalanan hırsızlar 
Aaliqeye veriıdiler 
Göztepede bazı dükkanları soya" 

iki hırsızın yakalandığını dün y zm 1 • 
tık. Hırsızların çaldıkları eıyala. t .. rn•· 
men meydana çıkarılmış ve ikisi de dıJ11 

müddeiumumiliğe teslim edilm;ılerdif• 
Hırsızlıkların devamı yüzünden rab t' 
lan kaçan Göztepeliler alakadar zabıcl 
şeflerine teşel kür etmişlerdir. 

Senelik toplantı&ını 
dün yaptı 

Belediye memurları kooperatifi se -
!lelik toplantısını dün yapnuıtır. İdare 
heyeti raporu okunduktan 10nra billn • 
ço tetkik edilerek tasdik olunmuıtur. 

Yeni idare heyetine belediye ıirketler 

komiseri Bay İsmail Hakkı, masraf 
milmeyyizi Bay Necati, muhasebe tet -
kik t•fi Bay Zeki, muhasebe memur • 
lanndan Bay Sami seçilmi§tir. Mura -

kıpliğe de varidat mildilril Orhan, Ka
dıköy kaymakamı Bay İhsan seçilmit -
tir. ~eratif bir sene zarfında 450 li
ra kar etmittir. Bu karın dağıtılmama-

sına karar verilmiıtir. Azalardan buı • 
lan kooperatifçilik mevzuu etrafında 

konferanslar verilmesini istemiılerdir. 

Bu ist~k kabul edilmigtir. Belediye ko
operatifinin günden güne memurlara 
faydalı olduğu da tükranla anxlnu§ • 

tır. Kooperatif bir sene zarfında azala
ra em bin liralık kredi açmııtır. 

VAPURCULUK ŞiRKETiNDE 
Vapurculuk şirketi hissedarları 

dün Liman ha.nmda senelik toplantı -
larmı yapmışlar, kAr ve zarar billn -
çosunu w 11MteJfk raporu okumu!'lar -

dır. ~rkettn 935 yılında 26 bin lira 
kazandıfmı bildiren bilanço aynen ka
bul edilmi§tir. 

Geçen seneki kar hisse
darlara dağıtılmıyacalc 

Kadıköy su tirketi, hissedarlar umu. 
mt heyeti dün sabah toplanmıştır. O -

kunan rapora göre ıirketin 7882 abo • 
nesi vardır. Abonelere senede bir mil
yon on bin metre miklbı su vermiştir. 
Bundan başka Tesml dairelere 162019, 
çeımelere 56217 metre mikabı bedava 

su vermiıtir. Şirket ıeçen sene 19974 
lira kir etmiıtir. Bu mikdar evvelki se
neye nazaran yüzde kırk noksandır. Bu 

Kız kardeşini qaralagan 
kunduracı 

Galtada Pamıakkapı sokatında otu
ran Fofo ismindeki kadın kardeti İs • 
piro ile kavga etmittir. bpiro fazla kı
zınca kunduracı bıçatuu çekmit, kıı: 
kardeıini sol kalçasxndan yaralamııt r. 
Fofo hastaneye ka1dınlmııtır. 

HAVUZA DUŞTU - lstinye dilğ • 
me fabrikasında çabtan amele Hasan 
havusa dütmUJ, yaralanmıt. hastane -
ye kaldınlmııtır. 

paranın hissedarlara dağıtılıruyarak a- -----------------

mortisman hesabına geçirilmesi karar • ···············~ 
laımıı~r. 

Mahzen sahiplerinden Gül M~hmeı 

demittiı' ki: 
-" Evvelki sün saat bire kadar Se

lim Hoca ile benber çahıtık. Ben aon • 
ra Kaıanpa99d .. ki evime gittim. Aktam 
saat yedi baçuia doiru döndüm. Ml'lh
zene yaklaıınca kapıyı açık "1•ldum. 
"Selim Hoca!" diye seslendim. Ses ve -
ren olmadı. içeri sirinee ver'e ölüıü -
nü ltuldum. Sonra polise b~be" •er -

diın.,, 

Kumkaordaki qarıeın 
oe ölüm 

TELEFON ABONELERi 
Evvelki ıece saat onda Kumk • pıda 

Nişanca mahallesinde Nazif sokağında 

Ç 1 ki ız numarah Mukaddesin evinden yan• 
Telef on işletme idaresi abonelere ) p a ar gın çıkmıı. itfaiye yetitin~eve kadar 

bir kolaylık olmak üzere abone ve tahta olan bu evle yanındaki H l'me -
tesisat bedellerini taksite bağlamayı nin evi tamamen yanmı,tır. Yangın. 
muvafık görmüştür. Bu taksitler altı Mukaddesin alt katta bıraktığı mangal-
ay zarfmda ödenecektir. Bundan baş-ı N d• ? l dan kıvılcım sıçraması vüzilnden cık • 
ka yeni elemanlar yetiştirmek ürere e ır • il mı§tır. ltfaiyen=n gayreti sayes'n ~c van 
on kişilik bir ırtajiyer kadrosu yap - gın genişlemeden ıöndürUlmüş• ü-. Van 
mıya da karar verilmiştir. Fazla is - Pın esna~rndı bir de ölüm 01mu"t•ır. 

tekli ~ıktığı takdirde müsabaka açı - Yakınd, 1 Kumkapı merkeı:i birinci komiseri R.,v 
lacaktır. Oğrenecelniniz. ! Milnir yan~ını haber atınca lcar:tkrı'd · rı 

Diğer ta.raftan telefon memurları çrkm'!. hrı:h koşar"k van'1ft T,.rl .. f' ~ft . 
uzun müddet hizmetlerine mukabil 1 """i"tir. K=>lbi t'""'' ohn koml .. ·r Mii -'r 

' şirketten istihkakları olan tazminatın , dum11na d::ı f';rln-:f' hU11blitUrı t k · -"" s 

temini için yeniden te§ebb~se giril -ı~···········••mtl'[ bfrar sonra frrıal::osmrs. civarda bir tve 
mişlerdir. • alınarak kendisine ilk müdavat yapıl -

ARABA 1 LE TRAMVAY - Ha9' • 
' nın idaresindeki 325 sayıb yük a ab• 
9 sına a rkadan gelen vatman Cemalin 68 

numaralı tramvayı çarpmıı. arab oı" 
beygirleri yaralanmış, arabanın b zı Y~ 
teri kırılmııtır. 

BiR DAYAK tDDIASI - Betilı ; 
taşta oturan Vorgi zabıtaya mU aca' . . ·ıı" ederek Sen Benuva mektebinin bırt 

• . k. gii" 
sınıfında okuyan oğlu Fotıyı ı ' -1' 
evvel tarih hocası Hankoinin fena b ti 
de dövdüğünü iddia etmittir. Zab 

tahkikat yapmaktadır. . d' 
BiR KAZA - Eyüpte Bah11rıye • 

yeni açılan kontrplak fabrikasınd3 • • 
meJe Hüseyin kütükleri pişirme kat• I' 
nına dü§milş, ayakları yanmıştır ttUS 
yin Etfal hastanesine kaldırılm ıtır· ,, 

KAYBOLANLAR BULUNDU tf 
Kurtuluşta Kolman çivit fabrikaSJ SS: .... 

• 1-W 
hasebecisi Suat1a arkadaşı tsmetın .

1
. 

dikleri bir yelkenli !lanı'alla Bak ıcdJ_. 
eten balık tutmak üzerf' denize aç•1 ._.-

· ·1erıı• 
lannı ve üç p.ünden heri de ken< 1 

1 
• 

den hir h11ber •lmamad·ltını dürı V' • 
• • 

"''"t•k Fvv ~lki g"C'e her iki genrt~ tif• 
itelerine l[ ı • c1anvaclan tel"raf g 1'11'\. 

h• t 0ıdo Bunlar Mudanyı> da ve sı oat e 
!arını bildirmişlerdir. 
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Oniki yaşında bir çocuk 

1 

-iiiiiilıVealzelos•aa Glrlf'te 
berl;01~~~8 -:u~~~~. -;o ~~:ap;~:as: ::.ıvapılaa cenaze to .. reni bir kaplanla boğuştu 115 pllk. 20,•0 aözler. 21, prkılar 22 radyo tJ 
orkeııtruı. 22,30 sözler 22,•15 konaerUı deva 

Seferih: · 'da meraklı bir macera 
mı 24, konser. nakli. B •• •• 

V ARŞOVA - 19, Oda musikim. 19,5ti skeç u tun Girit baştanbaşa siyah tüllere 
bürünmüştü. Herkes r~lıyordu 

SP.f P.rihisarın Be) ler köyü civarm-( 
da heyecanlı hır kapla.n a\•ı ohlıı . Bıı 

kn) 'len yirmi kişilik bir kafile cuma 
ııihtü hlr ~ürek avı tertip eıferPk Çor. 
lı.k kayası mevkiine gPlmiş bulunu. 
rnrlardı, Sürek mevsiminin ilk haf. 
IJt 1:. n olduğu için harvanların J'eri. 
ni aramakla avcıların mPŞ~•ıl bulun. 
dukları hir sırada on iki yaşındaki 
küçük f hrahim, büylik bir kap1anın 
herine dnseru geldiğini llOrf'rek hay
vana hir el ateş etmiştir. 

Gözlerini kan bürüyen kaplan ı:o. 

cuğun üzerine atılarak ayağrıu yara. 
ladıiı bir snada çocuğun feryadını 
ve tabanca sesini işitenler yardıma 

koşuyorlar. Kaplan gürUltüyü ışı

tinee çocuğu bırakarak bir çalılık a. 
ramna saklanmıştır. 

Hadise yerine ilk defa yeti en 
on sekiz yaşındaki Ömer, kaplanın 

kaçtığını sandıiından, miidafaasrz 
duruyordu. · Çalılar arasından kahpe 

l zmitte tetkikat qapan 
megvecilik mütehassısı 

bmlt, (ÖZel) - Bir haftadanbe. 
ri şehrimizde \'e mülhakatta tetki
katta bulunan Ankara Ziraat En~ti. 
tüati Meyvecilik ve sebzecilik Profe. 
sörü Dr. Gleisbe~ Ankaraya dönmüş
tür. ProCesör, Kocaeli bölgesinde 
yaptığı incelemeleri bir rapor halin. 
de VekAlete verecektir. 

Vali B. HAmit Oskayla mıntaka. 
mı:ıı gezen Dr. Gleisberg, lzmit mey
,., ,.e sebze yetiştirme hususunda çok 
ehemmiyetli bir yer olarak buJmu~. 
tur. Bilhassa turfanda sebze yeti~. 
tirmektekf Kocaelinin parlak yarrnı. 
nıt işuet eden Profesör, burada mey. 
, .e ve sebze enstitüsü açmanın büyük 
Caydalanna lpret etmiştir. 

hir drlı~la m r•ydana çıkan kaplan. 
Ümeri altına aldığı gibi başından ağır 
yaralıyor. Bu ırada Omerle kaplan 
ara.ı.ıında kanlı iJir pençeleşme haşla. 
mı~ hulunuyordu. 

Ömer. kaplanın altında bulundu
~u bir o;ıırada tabancasile kaplanın 

karnına ateş ederek yaralamış ve 
hayrnn can acısı ile ka!mağa başla. 
mı)tır. 

Kaplanın ka~tığını gören ~ürekçi. 
!erden Kara Mustafa hayvanın arka· 
srndan bir el ateş edince kaplan re. 
ri dönerek büyük bir saldırrşla Kara 

21 hafit musiki. (plAkl. 21 ,5~ sözler 22 Şo 

pen konseri 22,40 edebiyat 23,05 danı. 24, 

sözler. 24,015 pllk. 

lılOSKOVA - 19,115 konaeri 20: Mikrofon 

tiyatrosu. 21,HI teatival emiıyoou. 22 yaban 

Cl dlllerle De§riyat. 

BERLtN - 19 ıarkılar. (10pran tenor) 

20,45 Aktüalite 21,15 milli oe§riyat. 23 ha 

berter. 23,30 rece muııiklıl ve dans. 

BUDAPEŞTE - 18,30 radyo salon orkes 

trasr. 20 Türk muııikl.t terakki ediyor" adlı 

konferans. ve yeni TUrk muııikl.ııl eserlerm 

den pa.rvalar. 20,30 konsearvtuvardan nakil 

(Erkel, Llst, Çaykovald, Mozart). 22,20 kan 

oık ne~yat 24,15 caz. 

Mustafanın çizmesini ve ayağının bir r--------------... 
par~asınr koparıyor. 

Bu sırada yetişen diğer avcılar 

kaplanın üzerine yaylım ateş ederek 
hayvanı öldürüyorlar. 

Kaplanın yaraladığı sürek~iler 

lzmir m~mleket hastahanesine getiri. 
lerek tedavi altına alınmışlardır. 

lanın sınırı yüzünden 
edilmiştir. 

çıkbfı tesbit 

BallJa madeninde 
feci bir kaza 

Balya madeninde bir ustanın ö1ü
mi1e neticelenen feci bir kaza ol. 
muştuı·. 

Şirkette ~alışmakta olan bu usta 
elektrik motörlerinden birinin arıza 
göstermesi üzerine cereyanı kesme. 
den motörii tamire başlamıştır. 

u~ta bu sırada kendini motöre 
kaptırmr ve feci surette ölmti§tiir. 

Zavallı ustanın, büyüğü on iki l'&

~larında olmak ih:ere altı çocuğu ka. 
rr.sı, annesi, bir kız kardeşi vardır .. 

Hadise üzerinde tahkikata haş. 
lanmrştır. 

BORSA 
3t. 3 • 936 

llb:alarmda Jlldn: ltanıtll olanlar, be 
tlDde muamele sörealerdlr. Bakamlaı 
aat 12 de kapanlt •bl ft,yatlanım. 

PARALAR 
• Loae!ra 1128 • Yl)'Ula ı:ı•. -
• N..,,-orJr llifl - •Kadrtd 17 -
•Paıü 167 - •BerllD gg., _ 

•ldıbo lM- •Varwova u-
• BrO.Uel 88- •Budapeıte 28 -
• Atln.a l!4 - *BOkret lH -
•Cenevre :>lö,- • Belgrad M -
•Sof7a 'U.- •Yolrohama ~ -
•Amaterdam ss.- •AJtm ~-. .,., ~- •Banıaaot ~-
• Stokhotm S'l -

ÇEKLER 
• Loadra 628.~ • Viyana i24~ 
•Nnyork U.79bt.> • Kadrfd öai 
•Paıü Ul08 •BerUD t~l 
•KUAno LO.o6 •Vaqon Ui 
•BrOkHJ ~70 •Bud&pefte ~.6170 

• Atln.a tı88666 • BQkret IOS.3970 
•Cenewe UHbO • Belfr&d :W9280 
•&oıya 64.,8117 •Yokobama 2.7~ 

• Amırterdam 1.1719 •K091tOTa 1001 00 
•Praf 19,tı • Sto"khotıi\ "111')8 

ESHAM 
Profesörün bu gezisi köylü i~in -------------- it Baku 10S> l'NmftJ' v.oo 

de istifadeli olmuştur. 
Profesör, şimdiye kadar doğru 

olarak sandan bir çok zirai yanlı<: 

tellkki n bilgileri defiştirmiş, bun. 
lann fenni olanlarını e~iciye göst~r. 

mit ve bu hareket köylü arasında hü. 
yük bir sevinç uyandırmı~br. 

Şehrimizdeki ,·il ayet fidan Jığın ı 
da gezen Profesör buradaki aşı u.'lul. 
)eri hakkında etfldler yapmıştır. 

Dr. Glei.9bergln Vekilete vereceği 
rapor, her halde lzmit için bUyük 
bir eıhemmiyeti haiz olacaktır. 

Köglln sınırı gilzünden 
gal}lım ate~i 

Balyanm lşıklar çiftliği sahiple
rinden Halil Cabir oflu Hasan, Meh. 
met otlu küçük Muharrem, Erge_ 
me k8yünden Akbıyık oğlu Hüseyin 
oğlu Sfnanı ağır surette yaralamış· 
lardır. 

Vaka şöyle olmu~tur: 
Ergeme köyitnden Sinan. yanına 

bir ka~ yevm yect çiftçi alarak tarta. 
~ına fahşmağa gitmh,,tir. ı~filer, 

çiftliğe ınnır olan tarlada hep bera. 
her çalışmağa başlamışlardır. Epice 
zaman sonra nasıl oldu i:-e tarla<la
kiltr birdenbire ~ilfıh ate<ci altında 

katmışlardır. t~cller hu atesin he 

altı yiiE metre kadar uzaktan b;r kaç 
ki'J tarafından açıldığmı fark etmi . 
ler •f' bu kur;;::uu yağmuru altındıt 
daha fazla a,yakta durmanın tehlikeli 
olduğunu anlıyarak )'ere yatmrt-lar. 
dır. Fakat hıı ~ıra da Sinn n. vücod u
nun muhteHt yerlerinden aiır qurt'1 
te Yaralanmı,.tır. 

Vaks jandarma~·a aksetmi,. QU<'

lıılar yakalanmak üzere takihata l>a 
lanmı;;::trr. 

Hunlardan fla1il sehlı-de car:;- ı d ıı 

dolaşırken yapılan bir ihhar ü1erinı> 

y11kAlanmııı:tır. Diğer ı:;uçlular da 11 . 

ranmaktadır. 

~uch1ların hepsinin ma,·zer kol . 
Jandıklan anlasıılmaktadır. 

Ağrr yarah olan Sinan mem. 
leket hastahane.~ine yatırılm1<:tır. Bu 
kanlı nkanın çiftliğe bitişik olan tar. 

I;KONOMi 
Tel-Aviv • • 

sergısı ----Paviyonumuzu açmak 
üzere ofis hoık•n.ının 
qitmesi muhtemel 

Tel - Aviv sergisine gönderilecek et
ya nümuneleri tamamile hazırlanmıştır. 

•Anadolu l&IUO 
Reji U2~ 

Şlr. B&yr11 lMXX> 
* Merkez Bank 88 7ö 

u.m,.m. . 00 
PoDomoDtı 8.00 

ıatlkrazl•r 

• ltsa T.Bor. J lflt i7b 

••• D 21.,90 

• •• m2uo 
tsttk.Dahllt 900 
lllrgea1 teuk. WS.00 
ım • il lOOO 
11.J:nunuo 116. 

Çimento L0.00 
Onyoa Del U,00 
ŞarJr Del. ~00 

Balya 000 
~ m. ecza } 00 
Teletaa ) 00 

T•hvlller 
Elektrılıı w.oo 
Tramvay St,70 
Rdttnn 1'-~ 

*.Anadolu ı 4910 
•AQcso1u n •1.10 

Anadolu m oooı 
*lltım...J A '8.., 

Bu cşyalann sergiye gönderilmesi için l .. ....__. ___________ ...J 

Türkofis umum mUdürü Bay M~cdet'in r--------m'!"-------
Ankaradan gelmesi beklenmektedir. Ha Zahire şotışı 
her aldığımıza göre Bay Mecdet per • ır---------------1 
şembe günü febrimize gelecek, burada 
hazırlanan eşyaları gördükten sonra ha 
zırlıklar bitirilecektir. Türkofis ba§ka • 
m da sergideki Türk paviyonunu aç • 
mak ü zere Tel • Aviv'e gidecektir. 

]aponga1J11 af gon 
Japonyadan yapılan bir müracaatla 

200 sandık afyon ahnmak iatenmi§tir. 
Alakadarlar istenen afyonu hazırlama -
ğa başlamışlardır. 200 undık afyon ya• 
kında Japonyaya sevkedilecektir. 

Sanayi Birliği 
f eshediıecek mi? 

b&anbal &leaı'et "' uJdre '°nıumda dön 
muamele ıörea (kilo) maddeler: 

Ki- P. fCt. P. 
Nev'i: ... ICD oc>lr 

Bufday (yumu,ak) 7,20 7.30 

" (ıert) 6,15 6,24 
., (lmrlca) 6,15 7,15 

Arpa 3,38 4,2,S 
Çavdar 5,16 
Mı_.( ..... ) 4,35 4,36 
Yapak ( Anadol) 50,20 51 
Peynir (bpr) 45 49 
Çakal den.i çifti 180 

Dünkü akşam gazetelerinden birinde.._ _____________ _. 

ticaret odası tarafından Sanayi Birliği. 
nin feshi için Bakanlrğa müracaat edil-!-'-----... ----.----·' 

Takvim 
Çarpınba p~ 

diği yazılmakta idi. Ticaret odasında 

yaptğımız araştırmalarda alakadar bir 
zat böyle bir müracaatın doğru olma • 
dığmı söylemiı ve: 

-" Ticaret oda11 Sanayi birliiinin 
feahini iatemeğe hiç bir ıuretle kendi • 
"ini salahiyetli bulamaz . ., 

Demi~t ir. 

· Diğer taraftan Sanayi Birliği rcısı, 

bazı sanayicilerin birlikten çekilmek i.. 

{ 

UtlD dof\JfU 
GQıı babfl 
Babalı nam .. 
ôl'la D&JDUI 

Ddndl DamlUD 

Akp.m namazı 

Yataı namuı 

lmaa1c 
'ftJm geçen ıttnıert 

Nisan 2 Nisan 
Muharem Muharem 

6.45 644 
18,33 18,34 

5,30 530 
12 18 1220 
15,52 15,53 
18,33 18.34 
1959 19.59 
4,03 4,02 

91 92 
cin ticaret odasına müracaat ettikleri .._ _____ _. ___ ..... ___ -: 

Ydm kalan ıtlnlert 274 ~13 

havadisini de yalanlamaktadır 0 -l ıı re· 
isi §Unları söylemektedir: 

-" Birliğinm. lüzum ve fllideaine ka
ni olduğumuz ıanayia1erin bir ara~ 
gelerek meydana ptirdikleri mMleki 1 

----------------------------
bir lefekktM: ',.. HerW,nzi bir ua bir • 
liiin faiclee~ kan otduiu anda bir. 
likten çekiln~lcte ı_.,..ttir.,, 

Girit, (Hususi) - Cuma sabahı! 
saat 7,30 da cenazeyi ta§lyan "Kon. 
duriyotis., ile "Psara,, harp ıemileri 
Girit adasının Hanya limanına ıtr. 
miştfr. Yarım saat sonra halk ve 
hükumet mümuslllerini taşıyan 

"Spetse,. harp gemisi de Glrfde var. 
mışhr. Cenaze merasimine lttirak 
etmek üzere Atinadan gelen liberalle
rin reisi B. SofuHs ve Madamı, Han. 
ya belediye reisi ne beraber VPnfze. 
losun cesedini taşıyan tabuta •elim 
vermek flzere geminin ön taraflanna 
çıkmışlardır. 

B. Sofulis, Venizelosun ail~ile 
karşılaştığı zaman göz yaşlannı tu. 
tamamış ve Venizelosun iki oğlunu 
ağhyarak öpmüştür. 

Bundan sonra ölünün önünde du. 
rarak krsa bir nutuk söylemiş ve ta
butu bağıra bağıra ağhyarak Öı>müş
tür. Bu dakika pek heyecanlı bir 
dakika olmuştur. 

BANYA ŞEHRiNiN MATE.ttl 
Merasime iştirak etmek üzere 88. 

at dokuzda harp gemilerinden kara. 
ya a.cıker krtalan çıkmıştır. 

Bütün Hanya şehri siyah bir ma
tem içinde gömülmilş gibidir. Her 
pencere ve kapılara da siyah "krepler., 
ile mor renkli matem koı·delAlan a. 
sılmıştır. Resmi daireler, mektep. 
ler, ve evlerin çoğunun önünde Sİ· 
yah kreplerle çevrilmiş Veınizelosun 

re."lim leri vardır. 
Tekmil Girit adıu1nnın köylerin. 

Klltlr itleri 

ikinci yazılı 9oklamalara 
bugün başlanıyor 

Bütün liselerde bugünden itibaren 
ikinci yazılı yoklamalara başlanmış -
tır. Yoklamaların sorguları Bakanlık 

tarafından gönderilmiştir. İmtihan 

on gün kadar sürecektir . 
fl..,K OKUL BiNALARI - ilk t ed

rısat ispekterleri dün kültür direktör
lüğünde bir toplantı yaparak ilk okul
ların bina durumu etraf mda görüş • 
müşlerdir. Şehrimizde kira ile tutlan 
bir çok binaların okul olmıya elverişli 
olmadıfı görülerek önümüzdeki ders 
yılı başında bu binalann kiralanma . 
masına karar verilmigtir. Bazı bina -
larm da kira bedelleri indirilecektir. 

MVMEYYIZLER SEÇiLiYOR -
Orta okul ve lise direktörleri bugün 
kültür direktörlüğünde bir toplantı 

yaparak askeri okullara gonderilecek 
mUmeyyizleri seçeceklerdir. 

iSTANBULDA YAPILACAK YENi 
MAUYE TEŞKii ATI 

lstanbulda yapıİacak yeni maliye 
teşkilitı için tahakkuk müdürleri dün 
bq murakıp Raşid'ln başkanlığında 

topla.nacaklardı. Buna ait hazırlık bi
tirilemediği için toplantı bqka güne 
kalmıştır. Tahakkuk müdürleri kendi 
mmtakalannda kaç şubeye ihtiyaç 
olduğunu tesbit ederek bir rapor ha -
zırlıyacaklardır. 

Yeni teşkilat hazirandan itibaren 
tatbik edilecek, bazı Şubelerin lağvile 
açıkta kalacak memurlar tqraya ta • 
yin edileceklerdir. 

DLCOLERIN MUAYENESi BUGÜN .. 
BAŞLIYOR 

Bütün ölçülerin senelik muayene
lerine bugünden itibaren b~şla.nacak· 
tır. Ölçü sahipleri bulundukları mın -
takalardaki ayar memurluklarına baş 
vurarak ölçülerini muayene ettirecek
ler ve damgalattıracaklardır. 

den binlerce halk, bllytlk öltiyt llOll 

seli.mı vermek üzere, Hanya'J& sel .. 
mitlerdir. Bir çok k&yler de terk • 
dilmif gibi hiç bir insana teudif e. 
dilmlyor. Aynı zamanda da Atfna
dan ıelen otuz bin kf§idea f ula in• 
san Hanyaya batka bir feYkallcleltk 
vermektedirler. 

Herkett saklantlmaz dftececlt af. 
lıyarak Venfzelosan ruhi t.tlrahatf 
için dua etmektedirler. Bir çok n. 
lerde büyük mumlar yanmakta •• 
herkes elinde de bir mum tutmakta• 
dır. 

Böyle umumi ve uklamhnuı ka
bil olmıyan samimi bir matemin kar
şısında en hissiz adamın bile vözle
rinden yaşlar gelmektedir. 

Kilisenin etrafındaki sokaklarda 
toplanan halk o kadar çok olıauşt11r 
ki bir çok kadınlann bayıldıfl trarlll· 
müştür. 

Herkesin kolunda (E) harfi 
"Elefterios,. yazılı siyah bir kordelt 
vardır • 

Ceset, harp gemisinden kil1811' 
nakledileceği zaman yolun etrafmd• 
ve sahilde eski demokrat reütleria, 11-
beral mebaslann çotu. eski Fraftflf 
muharibler birliği mUmeelfllertı 
resmi elbisesini ta ryan belediye •"' 
lisf. efzonlar, 14 üneti alay tfradfı 
jandarma tar ve polisler srra1an1111fı 
baştan asağı siyah etbiM i~ind• ._ 
Girit bakiresi tarafından eenaae ,., 
çerken ıtUller atılmııtır. 

ŞARK DEMIRYOUARININ SATill 
AUIMASI isi . .., . ., 

' . . 
• f ,, • ' 

Şark demıryollannın seneıik tof 
lantısına Pariaten gelip iftfrlk etJtO 
delegelerin çok durmadan Parlse d60' 
düğünü yazmı§tık. Öğrendiğimize 16' 
re, toplantıya hükumet namına. ıeti~ 
etmiş olan mün&kalit mUdUrü JJlf 
Rifat da Ankaraya dönmek emrini ,t 
mıştır. 

Satın alma iljinde ıirket delepl• ' 
rile hUBusi görüşmelerin müsait neti' 
celer verdiği şayidir. 

YENi GUMRUK MUOURO 
Yeni gUmıiik direktörü Bay Mu'' 

tafa Nuri bugün yeni vui.feaine bd ' 
lıyacaktır. Bu vazifeyi yapmakta o»' 
müf ettiıt Ali Kemal, itleri dün d.,,r/' 
miştir. Bay MuaWa Nuri fUJllln ~ 
lemişt.ir: ,.J 

"- Buraya if taHmatnamel~· 
yapmak üzere gelmiftim. MünMl ~ 
lunan ba.J müdürlük vazi/eaim de 411 
re etmek emrini aldım. ,, 

iu.ouı ltlld"9ni 

.Sehir1i"gatrosı 

""""'"'"' 

Bu akşam -1 
20 ~ 

FAUS1 

!!/;;/!!il rür~~~:~ 
~~~~~~----~~-__....,.-
Fransız ti g at r o s, un Jd 

RALK OPERETi 

Bu akp.m aaat 
20,45 de 

TARLA KUŞU 
Ayrıca Zozo Daim 
aın prkrlan cuma r 

teai matinede 

FLORYA 
819 

Gişe gündüz açıktır. ı ı ' 1 11~. 
Fiatlar: 35-S0- 60-75-100-

Loca: 400-300-500. ~ 

23 Nisan 
iıL.-~ıl· 

Çocuk Haltaının botla,....,-

~ıun damgalatttmnak için es -
nafa iki ay mühlet verilmiştir. Bu 
mUddet zarfmda damgalattırmıyanlar 
ıronradan yapılacak kontrol nettice -
sinde cezalandınlacaklardır. 11

----------------
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Güneş lekeleri bu! FJindinin sorguları 
<V.,vanı ı iıteüleJ 

Devlet Demıryolları ve Limanları iıtetme 
Umum iaı11esı ilin/arı 

Arz Üzerindeki hadiselerle güneıteki ı.t ~;!:~:: AJıemetne Zeitunı caze-

1 k 1 d •• b ti B. Flandiıı'in pazar jÜDkÜ llUtkUD· e e er arasın a munase e er dallOrdujubirçokmeaelelerebi&cevap 

Muhaınnıen bedeli 391 600 lira olan 40000 ton yerli ma,._IS!!ll 
kömürü 10 - 4 - 938 cuma rünü saat 15 de lrapah sarf -U.. 
Ankarada idare binaaında ıatın alınacaktır. 

verecek değiliz. Bu cevap bugün glJn-
Wrtl,....jGll gaetaintlM: 

1 
rl fl•ali kaybemekwtr. Fecri derilecektir. B. Flandin'in kullandığı 

p._ Mr llaber almdıkp bunan ıh .. aU kunetiat Od milli antırıyor. lisanı protellto etmek lbımdır. Nutuk 

Bu ite ııirmek iıtiyenlerin 19,414 liralık muvakkat temi•t 
kanunun tayın ettiii veıikalar• ve tekliflerini aynı gün saat 14 e 

......... ..... ilkelerine fa•at eden. B• amaacla Yolkaalardu eok '9hse. itlmatlulık tohumu ekmekte ve Av -
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lizımdır . 

ler, -raML ..... "1'11 elabUlr •11 dWpr. HM •hl ~ rü•t otuz rupack ulualar arumda carl olan ger- Şartnameler 19,IO lira mukalai llnde Ankara " Ha1dvpqa v 
nelerinden alınabilir. ( UI08) G.... S.elel'I n t. •lbette W11I• bet 11ıda bUylk taf1ular drUIU- giııllfi muhafazaya ve hatta artırmı

ola_. " .. •Pb-et 19.W 11lıu U· )"81'. Rl•d okna ... dakl llklonlar ya çalı§Dlaktadır. Almanyanuı feda -
ttar ""'*tir. Çtakl ....... fa. ilt JllMf lekılerl arasında milna.tte. klrlıkta buluıunası hakkmdaki mutat 1 
.11,..., ... , .... ...,., • ...,. n1a. bet ...... ,..... söz bizinı tçin biç bir zaman memıek• lstanbul Belediye•i ilan lan 
ea.. ... ... ra da qlh talllll art. ....., Hı,..ı. mı .. 1"a leke. timizin bir kısnn hlkimlyettnden vu '--~---------------------' 
rn a .__.___..._ dl-rlar ltrlı ~ .. --. U.•lwet" keyftye- geçmesi manasını tazammun etmez. S ı·1c h 

'Y .,.._.,_...... ,.,, • ..,...~, , u .... kal b kta · . b'l ~ene ı .mu ammen kirası 1881ira olan Gedik pafada Tiya 
1tft ,.rlnulanberl ltntnen h11 leke. tf aranulakf ntshetf w.Mt etmiştir. ~ annm u no YI ıyıce 1 me-

lere 1nı kUçük reller nuıl izafe e. Bu k191ındaa olu lUnder, izüm, si lbımdır. • cadeıinde tO, 24 yeni numaralı beı oclalı ev 937 veya 938 
dnebiltr?. Bnlar stn.,te nkaa p. meyve ve aeblelere ı-.ıırtn telir et. mayısı sopuna kadar kiraya Yerılmek üzere açık artbrman ••~I 
1• •ltblf at.et fırtnlalannnt •· tilfai drmQflerdlr. 1

1

1 r-__________ _._..., ___ •
1

1, muttur. Şartnameai levazım müdürlütünde ı&ülür. Arttırma 

Y9rdaiw Y•••lf ••ddeler tipiala- Nebatata olan ba t..ir, haYTan p girmek iıtiyenler 12 lira 60 kurutluk muvtıkkat teminat mak&as --.::--
elen huri olmaktadır. 1825 de bir lar ve insanlar Uıeri•cle. 7& YUitıll;I a r a s 1 z il ya mek\qbUe beraMı 9 - 4 - 936 pertembe IU•ü aaat 15 de d•i 
lltm, hu faaliyetin vuaU olarak on veya vasıtasız olsun görllmez mi?. !! encümende bulunmalıdır. (8.) (1581) 
bfr 111c1a bir tekrar ettifinl atsta. Hatta 111' H doktor 1[artoa. ailneş D k t ' 
ınlftlr. ım de hqb ilimler bna lekeleri ile llutalddar mfktan ara_· 'ı o o r . 
•~ • 1llnlen •lnkkep olmak isen .... •l--bet bwlantu11 söy 
otas 191 pbrmıflarclır. ll1or. 1 

,, GaJri menkul • • tbıuw i1inr f Çikolataabtı " ~ T 
lıtanllul üçüncü icra memurluian • Limitet ~ 

elan: . Lekelerin tesirine gelince, bunun 1'789 yılına kadar ytlbelen devir 1 tfer gün neşrettiği-
an a.n.•ı pek "8Jlk ol .... '8P· lerl• tarUalwl tetkik edfJerek harple- Tamamı 2062 lira kıymeti muham • 
'helerl ftl' .. r. ~nkl kllut l~•dı ria. ll:panlana ıtln•şin faaliyeti za. mİz kupon/arz meneU Galatada Perwembe pazan cad • 
balat .... • •Mil• ........ tu- •••... nlh n m:rltlıt ba hayat t J desinde eski 39 yeni 37 No. lu dilkkl • 
............ ~. Her .. MI' b1Ulın•n .UkGaetfne t.eudlf ettlfi op ayınız I • DJD otuz ild hiuede dört hiaaeai ile ay . 
'Jl1cla ""',.,.na •lbaUlll Rın1e. anlaştlrnıfll"· 1ı KURUN okuyucularma nnl biı 'l ni mahalde ve tamamı 3230 Ura kıy. 
- ... -..----------~11!!!"9!!'._!1!!!911!1l11~'!'!1!!!9!!'!!!1!!!!!!!!!1!111!!!!!11!!!!!!9l!B!IB!!!!I hizmette bulunuyor: Paraau: mua • ' meti muhammeneli eski 27, 29 ve yeni 

,.... 25, 27 No. lu gayri menkulün dahi otuz 

KURUN hekimleri lstanbul ve u. ·, iki hialedı aeldz lıi8eeal illa tarihinden 
kUdar aflar birer 11 itibaren otuz ıün m6cldttle açık arttır-

tar mda haftada . sün · ı maya konu1mu•tur. Birinci aMk an -
KURUN okuyuculanm puaua mu • s s· 

(Od"""' 1 fırda) IMlddt blmt bau 1171 .. lfUr ki, ki- ayene etmeye hazırdırlar. Bundan la. tırma 30. 4 -03d tarihine tesadüf eden 
..... lamaı buaa tawı.ıe ara9 açık ' tifade etmek a .. in 1ad-· KURUN ı · perıembe ıilnü saat 14, 15 arauncüı da-

- BskUerf bir kalem r•Hm... - ~ .. _ · ed la k kı b 
Yeanentea kimleri befeniyoram?.. ol .. q Olsaflll... eMrlerl•••• ha okuyucuıu olmak ve nqrettiii. ' ır e yapı ca ve ymeti mıı amme-
llrde C&hit Sıtkı, Ziya Oslua, Ya. raretle baluıedecekmlfl... miz kuponlan keaip biriktirmek 1 nesinin yilrde yetmif bqini bulmadılt 

Bizde samimi, bitaraf tenkit ya. kilidir. Yedi kupon bı'r defa muaye. j takdirde on beı gün daha uzatılarak tar Nabi (onu ea kanetll tarafı d h · 
.... tflrdfr), Ce•det Kudret, NA_ prlmadrtı kafalara bir buat halin-~ ne için yetecektir. Kuponlarımızı be- ı ikinci arttırması a i 18-5-935 tan· 
- gn. • ... S il H llt Zi de yerllfllllf n1•nayor. Hbeytn men kesip biriktiriniz. , j bine taadUf eden puartcai cilnD ayni 
--. ... me- ,.. ırn e, a • Calalt, ..,. __ .. .. .. _.... da "Ff mahal•• aaatte --1·caktır. lsteklile • 1au pek belendlfl Mehmet Selim -uv- nr "--ıa . MUAYENE YERLERi VE GUN. 

1
, ,,-...-

1,Je u yazıyorlar ki!. Ne yazıkf.. kir hareketleri,, adı bir yam JUIDll- j LERI :: riD kıymeti muhammenelerinln yüzde 
ti. Et1eel sin Babtlllde tanmmıc: yedi buçufu nlabetlnde pey akçesi ve-

llf..arde: Kaaa Bula.li (dul 1 lmnbul ...,_ mua-e .....ı -· • ıı -nv __ ._ __ .....____ _,__. -
LIL Mr "edip., le fcarşr1attnn: ~ ,,_. ı-· •v ya nnuı -- .....nuuu Yel'IDINSU ... 
.. •lyelerinl bir araya topbyaeak o· RUN idarehaneaidir. iatanbul tara • 
1.._ a. ..._._11 - Okudu•. dedi. romawunr htı l zımchr. 
'\1111 aitabıaı Mblnnzlrkla .,_ yorum), fında oturan okuyucul&nmıa, Anka. 9-tt Fatk•tn hiklyelerini pek helen. ğenmif •.. Hüseyin ('ahitle ne zamıtn : Haklan tapu daireleri ile sabit ol • 
dirn, Salııalaattln Alf'nln Anadolu1a danberi tan""'8111?!. ra caddesinde Kurun idarehanesi 1a· mıyan ipotekli alacaklılar ile diler a • 

--,. ........ t-4.._. ..... ~ .. r.ib~--·-·~~~···,~ ~ ~~~~:tıe"XbE;mJ)Jı:pon~~ llkad&r.._. v• hdfak laaklaıı aüiple ... 
~rkan romanının baş1angıcını iyi bul- E~ ÇOK REGEN IC/ rinin bu ha'tamu " bu...tyle fab ft 
rnadıın. Nahit ~ırrıyı beğendiğimi. ' J D 7 ESER/ yedisini :g6tterdi•leri takdirde k4Jl• masarife dair olan idditlannı ilin tari-

En "Ok L.-,;.-dl.ıı:.;nı'z -·r1'nı1 dilerine bir ıreaika verilecek ve bu •e- iti ı rfmda bir kitabının kritiğini yaparken yaz. - 1< U.:&w•ı 151 - • hinden ibaren ,trm ren n ... 
•uşhm. haqisi? sika}'I alanlar pazartesi günleri 5i· rakı mlabit~erile birlikte dairembe 

Sıraıu gelmişken şunu da ~6yle. - Her yazı 1UU adam da ı-a h. leden eonra saat 14 den yirmiye b· bildirmeleri lbımdu. 
1hn: Genç neslin bir tek kusuru ba öyle düşUnllyor: Uzun cahşma dar lriltGpbınealn tlattlnc!e KURUN Abi takdirde tapu aicillerile sabit 
Yar; hirfbiı1mizi pek az okuyor. pek ve didinmelerden aonra bittrdifim e idarehanesinde doktorumuza kencl . olmıyanlann satıt bedelinin payla!ma -

4'erime "'tşte nihayet muvaffak nf !erini muayene ettirebileceklerdir. 
Utanıyoruz... Ve işin garibi birfhi- MUAYENE BAŞLADI undan ha~ kalacaldan n daha futa 
l'fmlzl rekllm etmesini df' bilmiyoruz! dum! .• , diyorum; i~mden taar1 gu. ,, ma10mat alniak iltiyenlerin bu lfe dair 
Cuım, ağabeylerimizden ibret al. rurun, ıe.tnd• hrsfl• Jmn-.. yenf Evvelki rOaden itibaren muay~e 933-1956 No. lu d01ya ine ve tafaitıt 
-a. bir mnzaa bqbyon•. I bqlamıı. KUJtUJıf okuyuculanndan -- fa!!. k L verileeeti gibi milddeti kanunfyeU Z&f• iatiyenler pJere .eııdilerini muaye-

an11 r .. P .... K iSTiYOR• ,. ..... sUrınl-r, "en '"Ok muvaffalf fında daireye ası1acak olan açık arttır• 
CTD n ınn ' 'Jı'VA J"" " ne ettirmiflerdir. Doktorumuz iatiyen-

oldum f., dedllf• f91r dlsilllt llaakr ma prtnamesinf okuyabf1ec:ek1erl IUn 

Şirketlmlrin s lrhuaumü 936 _. 
binde içtima eden umumi heyeti tara 
fmdan lttihu .. kabaJ edilen ... -. 
göre; hiaaedarlardan NIJdfor Etnıop•t~ 
we Apoetol Btnopulos tlrketten amllllifr 
lan Ye bu ıuretle OTUZ BIND 
ALTMIŞ BtN lira sermayelerinin 
rili ıuretile aermayei firketin tıa 
YETMtŞ BtN liradan bU TOZ 
BtN liraya tenkisi brarlqmaftu. 

Çikolatacıı. '" .,_....__ T 
Limked $İltrıell 

S....>'•: 270.000 T • ._ 
P. Dabu Kosbıntfn lılelopat,e 

U.adic:lar ikiMi -· ...... Ut ••• 

find•: 
tatanbulcüı Topbprda, Topka,. 

desinde 1 No lu evde Sabahate. 
Pederini& HUaeyiD tarafmdu a1ept 

bini%e ikame olunan kat'ı nafaka dna• 
anda: ikametgahınız meçhul bulun4" • 
tu mObatlr tarafından ııanderllen .... 
lllat nhnndald mqruhattan ını. ...... 
•• mahkemece illnen teblilat k,_ 
karar nrilmif oldu&undan muh•lrıı•ı 
ce (15) cun müddetle ilhen tebllllt 
icruma karar verthnlf olc!ufandan ... 
hakeme gOnU olan 20 ~ 035 tarllllaa 
mtiaadif puarteei pnfl uat 14 .. 0.
kildar ikinc:i sulh hukuk mıhklmnla • ._._:- Sanat hayatıaızcla ne yapmak maldnelerinia mırdaneleri altında 1 !erin tan.ı,onuna 4la bakacaktır. olunur. 

- .. ,..nnınaz? İstanbul tarafmda ikinci muayenr 
döa•et• başlarkea içi•d• prfp bir. j de hazır bulunmanı~ teblilat IMRV 

htanhu1 I. d icra memurlupnclan: na kaim olmak tbere llln o&anar. (Y, - "Goak vurdn romanımda "Ce. önilmtbcWd panrteai gUnüdiir. - ıaltklik, bir perfşartbk dllJ"l)'Onnt 9rltn .U Maana adını ._ __ • bir mahar- ı OSa.v.,ARDA -.. _,.,,_ Ve, daha mftrekkebl kanmadan. , tbrahiıne birinci derecede ipotekli No. 14810) 
rlr ftrdır. o. Anado1'""' -zmak UakUdar için muayene yerimiz Os.. 

•J.. J- canımdan cok sevdiflm eser. •hlm-
..... O. köylünln atırabmr 1azmak. den dltflror, bir hey eTllt olaftrf. küdarda Ahmediyede ecane yannı 
,_,....., ıöetermek ister. Cemil vor ... ll'ltaplarnn beya•• ..trtı ril' dalti 20 nuıurah evdir. ttlktldulı , 

olup paraya çevrilmeaine karar verDm -------------
ve tamemına (3300) lira kıymet lıtanllul 3 üncü İcra ............. • 
takdir edilen Gedikpatada Mimar Hay- daa: 

llaalll on milyondan fazla k6y1UnOn l>fle, lçlrndekf "muvaffak olmak., fh okuyuçulanmıı: mı cumartem gilnlt 
Tlrk edebiyatına girmedlfine kani. tiraaınıa tatmin edilmiş olacafın; ~ rl 3f1eden aonra 14 ten yirmiye ka • 
tir. Ba, .... &. yukan, benim dti-"n. , dar Jedl kapollla biruırt. ba adresr ...,...... "'"' •nmryoT'um. 
ee1eri•dlr ftte... Ben de bir m•le- 1 giderlerse KURUN doktorunu ken . 
ket romanı yazmak lstiyora191, Oyle Bananla beraber, dlrt kitabım clD•rlnl muayen.,e amade bulacak-
\lr -.1tkıt romanı ki, acılan, ta. içinde bllu.a 10aancuu•n hAll lardrr. 
•lan. ••lıri. icletlerf, tellkkf. tesiri altındanm. "Geee konuttu., 
lert. melktrelerlle ba koca yıfını e- da hakikatleri elda'tu clbi abetttre. 
~atnnra eokabilCJfn .• Harplerden bllmek İ(in. en sflfJI bir hayatın 
•e fnldllplardan '-'Onrakl kövlilyft fdne gfrınlstlm: hattl lta •farda PG. 
ltalrftd ben lliile, dOR dofrn •e tu füı nuaretlwtelerhld• Mm.. aer. 
'-••• bir l'lrtlşle l'l&terebflsin.. .seriler, hırsızlarla omuz omua. bfr 

Jl'Hn bir Jreee mi8afir Mle edll•iştlm 
Pakat. •. Bazan da betbinleşmiyor Belld rnk emek Terdlil• iti• e1acak, 

t.ftltnt Babıllf, aksi ada vermf. 
"- dipsiz bir kayudur. Yeal ~ıkan 
llel ~k tı11er, bu tmmaz ınuhit i~in-
41e MINı uduız ıeff P gider.. Gtin· 
4elfk arazetelerln kÖ(lelerine paet se. 
'"' "tideha .. eberf)·a biriblrlerfne· 
~kle ••aldtlrler. f rlerfnden 
lııurlan da, yeni yetişen şairlere 
-. 1na ...... kendi ma•ıffakl,etatz. 
-....mden dolan bir sinir •lbfıti 
~dı - Satqıp dururlar 

Bizi• edebiyatm biiviik hir derdi 
tardır: MUnekkft yoklntln Gerçi 
'-lrlt hat1rlr altında yazılar yazan 
.... imzalar slrtllmlyer delil.. Oy. 
le •ftnekkitfor ki, dmıtların1n kfta. 
ı..., - ule ba dMt. mUnekkitlin ·v.. 
21 nsthtt p7.etede f'lurQıt - nknm11. 
~lt "8'1ne t'Jkarrrlar. ~ .. ,·medJT.Je. 
l'lnfnktnl ,. ymn dfbinf' batrnr1ar. 

tok yakından tanıdığım bir mu. 

onu hıllA heienfyoram ..• 

Oelriidar Wrinei sulh halculr mahire. 
-.i •ın: 

UıkUdarda lolak Sinan mahaHeıin . 
de Çmar nddeefftcle çrlcmH yağhane 
solralmdı N. ı dl miltmn ukandil 
Htl1eyin. 

Nurettin tarafmdan aJeyhinise ika -
me edilen meslrOr 5 ı numarah banenin 
izalei ,oyu danamın cari muhakem~ 
ıinde yıprtan teblifata ratmen ikamet 
glhmı~ meçhu1 bulundulü milbuir 
tarafından •erilen fe!'hten anlqılm'! ve 
illnen tebHtat ifuata brar verllmlcı 
otdufunda" muhakeme crGnO o1an 16-
4-936 tıri-.i"e mütıı.dif penembe cü -
ntl uat 1 l de Uslriidu ıulh birin i hu
kuk mahkemesine ~clmenir: lüıumu be 
yan olunur. (V. No. 14811) 1 

KUPONLAR 

Kuponlann netrl deTam edecek · 
tir. JC.upoıı biriktirmek için tarih aı· 
rauna riayet etmeye zaruret yoktur 
Tarih arraa ne olursa olsun 1edi Jru. 
pon c8fteren her okuyucu bir kert 
muayene edilmek hakktnı lruanmrs 
denıektir. Bu itibarla kupon biriktir
memit olan okuyucularmm istedik 
leri cünden itibaren kupon biriktirr
bilirler. 

Beyotlu vt KadıkCSy okuyucuları
ınu için temin etmek Uzere bulundu 
tumus muayene yerlerini, muayene 
cUnlerilc beraber yakında itan ede . 
cetlz. 

Parasız 1 
Mua1Jene kuponu 

1
. 

J Bu kupondan yedisini birik
! tiren okuyucumuz KURUN dok 
i toruna kendini panıu muaye · 1 
1 •• nr rttirebilir. 
: : 
~..................... • ••..•••••••••••••••• ! 

rettin mahallesinde KUlhan ve MUıllm 
~okaftnda cslri (3) yeni (5) •• (25) 
numaralarla mürakkam maabahçe kl
l?ir hanenin yansı açık arttırmaya va • 
,.edilmi9tir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya itti -
rak edecek müşterilerin kıymeti mu -
lıammenenln q;. 7 .5 nlıbetindc pey ak • 
cesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu hamil olmalan icap eder. 

Mahcuz ve paraya çrnllmftlae .. • 
rar verilen Portmanto. koalol. -
li dolap, ot minder, ot patak, ... W 
saire açık arttırma auretilı 15 4 il 
tarihine müaadif çaf18mba ,Unl aut 
16,30 da Aynahçeımedr 25 No. h lla
ne önünde aatılacafmdan bilip olanla • 
rm mahallinde burr bulunacak ınerau
runa müracaatları il1n olunur. (V. Ne. 
14809) 

Müterakim vergf. tanrifat: tenYiriye -------------
ve vakıf bor91an borçluya aittir. Arttır
ma sartnamesi l 0-4-36 tarihine mil -
sadif c:uma ~ünii dairede mahalli mah• 
susuna .tik edilecektir. 'Rfrfnci arttır· 
ması 5-mavıı-936 tarihine mUsadlf 
salr rünfi dairrıııizde aaat t 4 den 16 va 
kadar icra edneeek. blrincl arttırmada 
bedel. kıymeti m.uhammenenin er,. 7.5 ini 

Doktor 

Hüseyin Usman 
!abdı Ha.elci hutaneai cllılailiye 

mGtebuaı• 
UleU L6tilf apartnnaaı 1Ut 4 

kadar telefon: 12459 
,. 

bulduğu ta.kdfrde Uıte bıraktlrr. Akl" -------------
takdirde aon arttırmanın ttahhildü ba. 
ki kalmak Gr.~reo arttırma on bet ~n dıt 
ha temdit r~i1rrek 20 Mavıa 936 tari • 
hme miiaadif c:arnmba günll saat 14 
dl!n t 5 va ka,.a,. dalrrde vaoıtacak tlrin
ci arttırma neti-·esinde en cok arttıra • 
nm Ütıtilnde kalacakbr. 2004 No. lu icra 
ve mı. kanununun t 26 cı maddesine 
tevfikan hıııklarr tapu alci1lcrUe sabit 01-
'lıtvan ipotekli ııılacaklarla diğer allb
ıiaranın Vf' irtifak hakla sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masarife 

l dair olan iddialarını ilin tarihinden iti.-

haren (20) gün zarfında ewala m• • 
bitelerile birlikte dairtmiae bilclirmele
ri lbmıdır. Ani takdirde haklan tapa 
aicillerile sabit olmryanlar 1&tq bede • 
linin paylatnıaamdan hariç kalırlar. 111 
terakim verci. tenviriye Ye tauitiycche 
ibaret olan belediye rüsumu " Waf 
lcareal bedeli mU.ayededen tendi oha• 
nur. Daha fazla malOmat almak UtfJee
lerin 3512602 No. tu clol,ada n-naıit 

evrak ve mahallen hacia •e ta'tdir ~ 
met raporunu ıöriip anhyacülara .. 
olunur. (V. No. 14815) 



ABONE ŞARTLARI 

1 Iemleketmrlzde 
Yabancı yerlere 
Posta birliğine l 
girmJyen yerlere S 

Yıllık 6 aylık S2S5 
750 420 

1350 725 400 

180 950 500 

110 

uo 
180 

Türkfyen.ln her posta merkezinde KURUN'a a.bone yazılır. 

• 

YAZI VE YONETIM YERİ: 

İstanbul, Ankara Caddesi, (VA.KIT yurdu) 

jldare: 
lYazt i§leri: 2141.S 

Telefon 
24370 

Telgraf adresi: KUR°ID'ı İstanbul 

Posta kutusu No. 46 
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ve 

Tra·ş Bıçakları 
Tüırk U u 

De tt 
-qozKURT, bıçağı: Heı ~ l ane .... ı.ıJ'dl r . . 

O URT ra Cil goru'lmemıt yenuucıete mahktır. 
- uına.ralısı1ıert, 2- Numaralısı yumutak sakallar içindir. 

Tıraı olacağınız günler bıçakların kenarında doğrudan doğru
ya gün isimlerile gösterilmişt!r. 

T!J AŞ '81 ~ trat bıçağının yavrusu-
ur. enuz bıi llaç a ı olan ou yüksek bıçağı bütün münev-

verlerimizin kullanmağa batladıklarını iftiharla öğreniyoruz. 

Piyasada mevcut bin bir çeşit isimleri ve kimin malı 
olduğu anlaşılmayan yabancı markalı bıçaklara artık 

ihtiyaç kalmadı 
işte • 

sıze· 
Kesenize göre fiatlarda ve cildinize lilÖrP- BOZIÇURT VE HALK 
ıraı bıcaklarını diın ediyoru • 

TAŞRADA: TOPTAN SATIŞ YERLERİMİZ HALK BIÇAGI •. Tanesi 100 para. 10 tanesi 15 kuruştur 
HA K 'henuz bir yatında olmakla beraber yurdumu· 

ANKARA: Yeni hal Mahmut Nedim. 
ADANA: Arıcı oğlu Ömer Srtkı. 
ANTALYA: Haydar Rüştü Eroğlu. 
AMASY: Nuri Bilgi ve mahdumları. 

ESKiŞEHiR: Abdülaziz Bera bit aderler. 
SAMSUN: Hoca z. Fehmi ve feriki Şaban. 
KIRKLARELi: Bakkal lama il Şükrü. 

zun er 'kötesinde; köylüsünden en yüksek sınıfına kadar en 
çok kullanılan bir bıçaktır. 
Sebebi de ucuzdur ve yüksek çel;kten yapılmıştır. 

TiRE: Şen Yılmaz bakkaliyesi Mehmet Salih. ~ .. KENDJ=:; Ambalajı ise şanh bavr:ı· 
gımzdır. 'furdumuzda ilk defa o'larak bir ÖZ Türk ticaret· 
hanesi tarafmdarj Ö7 Türkçe isimli HALK BIÇAGI çıkarıl Sahip ve depoları: (tstanbul: Marpuççularda FEHMi Ardal ve Mehmet Trigratlı. 

(lzmir: Sulu han civarı No.6 ,, ,, ,, ŞUBEMiZ mıştır. iP. 1121 

Usküdar - Kadıköy ve havalisi 
Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketi 
Hissedarlar umumi heyetinin toplantısını teminen 31 Mart 1936 

günü Nafia Şirket ve Müesseseleri bat müfettişi: ile tirket murakıbı 
ve İdare Meclisi azası Şirketin Bağlarbaşındaki ldare Merkezinde 

tesbit olunan saatte bulunduğu halde Ticaret kanununun 366 ve Şir

ket esM mukavelenamesinin 60 ıncı maddeleri mucibince bulunması 
gereken nisabın olmadığı anlatıldığından adı geçen kanunun 377 ve 

Şiırket esas mukavelenamesinin 60 ıncı maddelerine tevfikan hisse
darlar umumi heyetinin 18 nisan 1936 günü evvelce ilan edilen nız

namede yazılı . işler görüıülmek üz ere Şirketin O sküdarda Bağlarba
ımdaki idare Merkezinde saat on da toplanacağı ilan olunur. 

Ankara belediye reisliğinden: 
A - Satın alınacak şey Otobüs Direktörlüğü için 50 - 70 ton ben· 

iin olup tahmin bedeli 25375 liradır. 

B - Şartnamesi 127 kuru§ mu kabilinde Direktörlük levazımın
dan almabilir. 

C - ihalesi kapalı zarf usulile 3 - 4 - 936 cuma günü saat 15 
Cle Direktörlük binasında yapılacaktır. 

O - Muvakkat teminat miktarı 1904 liradır. 
E - isteklilerin, kanunun emrettiği bütün şeraiti haiz olma lan 

icap eder. 
F - Kapalı zarflar 3 - 4 - 936 günü saat on dört buçuğa ka· 

«far komisyona tevdi edilmiş olmalıdır. (589) (1411) 

Türk Hava Ku~umu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zenııln etti 

6. cı keşide 11 Nisan 936 dadır. 

Büyük ikramiye 200.000 Liradır 
Bazı kimseler tarafından piya ngo bilet numaralarını havi cet· 

veller tertip edilerek ihtiva ettiii bütün numaralarda iştiraki tazam· 
mun etmek üzere ıabf yapıldıiı ve alakadarlara bilet verilmeyip 
,.Jnız ba eelveller verildiği itilil mektedir. 

Bu Suretle yapılan satışlarda Direktörlüğümüzün aJakası olma 
mjmı l&ym halkımıza bildiririz. 

A 

Ademi iktidar 
Ve Bel gevşekli~l

ne karşı . 

HORMOBiN 
TafsilAt: Galata P. K. 1255 Homıobin 

P. No. 111 

~şak P elediyesinden: 
.. ---ı- --ı 

1 - Ketif bedeli 8251 lira 81 kuruş olan Uşakta yaptırıla<'tt'J 
on bini::len fazla n~fuslu teh•rlere mahsus ve yapı nlzcı.mnam~!' rtl 

uygun fenni bir mezbaha kapalı zarf usulile eksiltme.>. konulmuştur• 
2 - Bu işe ait şartname \•e evrak şunlardır: 
A - Ek!'iltme şartnamesi, 
B - Mukavele prc.jesi 
C - Fenni ,artname 
F - Ketif cetveli. 
3 - lstiyenler bu fartnamtt ve evrnk1arı bedebi, ~lar~k 'J~a.1' 

Belediyesinden alabilirler 
4 - Eksiltme 11 - 4 - 935 tarihinde cumar•e~i günü satıl 

14 de U,ak Be~ediyes• Enciinıeıı Oaiı esinde yap•!araktr.-
5 ._ isteklilerin bıt t"ksHtmeye iştirak ed~bilme!eri için 61 f2 Hr• 

89 kurut muvakkat teminatla bu gibj :şbri yaphkl:.'\rını gösterit 
tasdikli fenni ehliyetnameleriai teklif mektt!plarile birHktt" vere
cektir. 

6 - Bu eksiltnıey~ 1ştirak edecekler:n 2000 ·;rnh1r v"'"' ••:o.ptık" 
larına dair bir vesika ile fen memuru cfüter1T'~!.,ri mecburidir 

(1695) 

Uşak Be'ediyes·nden: 
Fenni şartnamesi dairemizde mevcut son sistem ve ıede~ ak-;S"' 

mı her zaman garanti edilebilen iki tonluk bir arazoz sa.tın ahıı3"' 
cakhr. 

isteklilerin 11 - 4 - 936 tarihi.ne kt <iar son tekliflerini UFlı 
Belediyesine bildirmeleri. (1696) 

Beyoğlu birinci sulh hukuk hakim.. --~------------------------- _.., 
Iiğ"inden: 

Nevvare Haydar Rifat ile Kabataş 

Ömer Avni mahallesinde Karayalı so • 
kağmda eski yeni 4, 6 No. lı evde otu -

Gemlik C. H. P. · ilçe yönkurul 
b·aşkan ığından: 

ran Halise ve Hamdi arasındaki izatei 1 - Yapdacak it; GemHkte Atatürk heykeli yanında 5770 li-' 
§Üyu davasından dolayı müddciayehle • ra 80 kurut · keşifli C. H. Partisi konağıdır. 
re ilanen vaki tebliğata rağmen mahke- Ş , 

2 - artname, keşifname. pi lan ve r~simler , Bursa 11 ve Ge"1 meye gelmcdiK!erinden gryap karan ı 
verilmiş ve keşif yapılıp rapor okun _ lik ilçe Parti baıkanııklarnia v e Galatada Minerva hanında 3 
mut ve tapudan kayıt gelmi!I ve bun ~ sayıda mimar8ay Abdullah Ziyaya müracaatla görü)~bilir. 
dan bahisle muameleli gıyap kararının 3 - lı; açık eksÜtme iledir. Ve eksiltme Nisanın 16 rncı pet' 
iki ay milddetle ilanen tebliğine ve mu• şembe günü saat 15 de Gemlik Urayında yapılacakur. 
hakemenin 4-6-936 tarihine müsa - 4 - l\1uvakkat teminat akçesi 432 lira 81 kuruştur. 
dif perşembe günü saat 14 e bırakılma~ 5 1 kl'I · k b ~-- ste ı er o gün temınat a çesinden a<?ka hnsusi ş~rt1' 
sına karar verilmis olduğundan kanu • 
nt müddet zarfında itiraz etmedikleri mede kendilerinden istenilen fenni ve mali ehliyetnameleri gösLer-
ve mahkeme gününde hazrr bulunma _ mek mecburiyetindedirler. 
drklan takdirde bilcUmle nk'ayr ikrar 6 - Yapıya lazım kı,m, kireç, taş ve tuğla Partice temin ohJJI' 
ve kabul etmis sa~·ıl;ıcaklanna ch;r ;s • muştur. (1615) 
bu muameleli ~vapk~nn gau~ ik ~ · ~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lan olunur. (V. No. 14812) 1 Sa.hibı: ASlM Ua - VaJut Matba.uu Neljnyat DiJektörü: Refik A. Sevenci.J 


