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' Parasız t 
Muayene kupona 

Bu kupondan yedisini birik• 
tiren okuyucumuz KURUN dok 
toruna kendini parasız muaye . 

ne ettirebilir. 
(Taf sil4t iç saytfalanmızda) 

··-······-·········-·-.. ·---···-······==·· 

ltalyaya sulh için son bir müracaat 
Cenevre Adisababa'nın· 

alınmasını bekliqor 
ltalya üç esaslı nokta 
iizerinde israr ediyor 
Habeşistan hala zecri tedbirlerin 

şiddetlendirilmesini istiyor 

Italyada 
Ekonomik durum 

Cenevre, 20 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti konseyi bugün saat 10,30 da 
toplanacaktır. Bu toplantı esnasında 
B. De Madariaga, 13 lerin barış te
şebbüsünün akim kaldığına dair olan 
raporunu okuyacaktır. 

(İkincide- Son haberlerimi7.d~) 

Adisababa halecan içinde! 
Şehir boşalıyor •• Haydutlar yağmaya hazırlanıyorlar 

}'olu abloka için kuvvet bulunamıqor 
ltalyanlar harekatın en müşkül noktasına geldiler 

1 
talya ekonomi bayatta korporu. Bu rapora nazaran, muhasematın • 
yon aiıtemini kabul etti. Soma süratle tadill ve vaziyetin nihai bir 
doğu Afrikaıında bir harbe pdi. hal şekline bağlanması ümidinin şim. 

'Bu harp Milletler Cemiyeti pakbna mu· dilik terkedilmesi lazım gelr-.:-ktedir. 
ıu.tefet ıekllncle oldufundan kırk bu Konseyin, vaziyeti, mesela Adis. 
kadar devlet ttalyaya kartı ekonomik Ababanın işgali ve Fran."ız seçimle
zec:ri bıdlNrler tatbikine bafladı. Bu hi· rinin neticesi gibi aralıkta vuku bul-

. cliMler dolaynile halyada ekonomik ha. ması muhtemel hadiselerin ianesile 
nba basüııkü vaziyeti tetkike değer tetkik edebilmek üzere 11 mayıs ta
lııir ..-.na tetkil ediyor. Fransızca rihine kadar tehir edilmesi ihtimali 
(l'Oeafte) sueteainin (Sergio Ala) im vardır. 
zuU. (Fatizm fena bir ittir) '-fbiı aJ. Fransız - Inglliz delegasyon lan, 
tında BllfNltİiİ bir mımble iN menaa B. Edenle B. Paul Boncpurun bugün Habeş mkerlerl :ıelıirU ,,_..,.,. 
'--«tiii için qağıya kıoyuycwat llllletllır c..ıb'etl ~vaki o- A"tlf'l/OTlar. 

~~~-~~~~~-b~~~~ ~~-<~---------------~~-----------
proleta~, klSylü. aıağı halk tabaka ........ ......_.. .., ..... ıar. müamatı, lfl• nereye varaeatım .G.ençlerle başba•a 
için iyi bir ter olmadığını artık Fransız dır. tayin · edemeiilklerinden, · hadisata • V 
efktn umumiyesi anlanıağa baılamıt - Cenene, 20 (A.'A.) - Ba\'88 ajan- fntlZar etmektedirler. Halk, telif ~-~·~···-····· ....... ___ ................... . 

tır. ttalyada igçi ilcreti Roma Uzerine 81 bildiriyor: B. Alolal, ba sabah, 1 Ye 'korku içindedir. Şehirde mutat ''Devı·relı·m dag.__ ları 
yUıilyilı tarihi ile 1934 ıenesi arasında komeye, ltalya - Babef antqmaz_ 

(8on1': Sa. 6 Sa. U '(Sonu. Sa. G SU. 3) (So.nu 'Sa. 2 Set 1) 

11 -~:!~1!'::-dakl "Bir llltldf ilr •• ,. .... gösterelim varlığımızı!,, 
..En çirkinimiz bile 'aynaya ba
kar da kendimize bayılırız!,, 

ttWzih. bir hakikat., baflık'' '•"en- •·aı••gaıı derıua nuk(ubunda " .... alelade nw- • .. 
habeTata ıxmncaya kadar Arapça N 

Tllrkçedir. ibareaindeld "Anı11ra N 1 • ı • k b • • • b k ı • f 
Tllrk~., •ozleri sehven ganl"'lffır. ngı iZ a ınesını e ıyor. .., • k b• h • ı k • • f 
Dofrum "Anıpça ve Framızca.. dır. "O mıyece )f atıp 0 ma JStlyOrUm.;, 
:z:ı:eri': bu llanlıtlıktan dolayı "Baldvin, in beyanatı açık bir itiraftır!,, Bir çok mecmualarda §iirler 116 ki-

Bir Arap emiri yeni bir 
devlet kurmak istiyor 

l 
Londra, 20 (A.A.) - Başbakan tap haUnde btr roma" ne§Tetmi§ olan 

Baldvinln Vorcesterde alyledltf nat- 116 toplanttlardaki heyecanlı hitabel.e
ku pazar gazeteleri aynen neşretmek. riZ6 dikkat' çekfm Meliha Auni Sijzen, 
te ve bilhas8a bu nutkun Alman yaya anketimize fU cevaplan veriyor: 
alt olan kıaımlanna ehemmiyetle ip- - Hececiler kendilerinden sonra 
ret eylemektedirler. Mamafih, gaze- yeni bir nesil yetişmediğini söylUyor
teler her ttlr1U tefsirden l~tinap edi- lar ve eeetleri nerede diye soruyorlar, 
yarlar. ne dersiniz? 

Zecri tedbirlere aleyhtar bulunan 
gazeteler, nutkun ltalyan - Habeş 
ihtilafı ve Milletler Cemiyetinin banş 
teşebbüsleri etrafındaki kısmı üzerin
de durmakta ve lngilterenin zecri 
tedbirler siyasetinin kati olarak akim 
kaldığı neticesini çıkarmaktadır . 

Sunday Dispatch diyor ki: 

- Onlar öyle söylilyorlarsa, bunlar 
da "Biz vanz siz yoksunuz,, diyorlar. 
Dünyada kendini beğenmiyen insan 
var mı zaten? En çirkinimiz bile ay
naya bakar da kendimize bayıhnz. 

Onlar, arkalannı taşlamasınlar! 

etrafa bu kadar yüksekten bakmasın
lar! Şunu iyi bilsinler ki küçükleri ye
tiştireriler Ustadlar ve büyük san':ıtk:ir 
tardır. Hakiki san'atklr kendini dev 
aynasmda görmez. ' Sonu Sa. 6 Sil. 1) 

.. 

Bayan Meliha Auni "Baldvinln zecri tedbirler mese
lesindeki beyanatı açık bir itiraftır. 
Vihökftme~~~ukhdtab~amUd- ~-~----~~--~~-----~~--~---

hi5 bir siyaset kasırgasına tutula- ı • ıt • F 
ca~•tır. Eden Cenevreden döner dön- ngı erenın ransaya 
mez kendisi ve onunla beraber de bil. 

tün kabine her halde slgaya ~eklle- •• t d • w • ı t 
cek Ye muhafazakarbrdan zecri ted. gos er ıgı .neza <e 
birlerin lilzumsuzluğuna n batti za-
rarlı oldufuna kani bulunanlar, df. 
fer taraftan hükftmeti petrol ambar. 
gosunu elde etmemekle tahtie eden 
zecri tedbircller şiddetle hUcum ede
ceklerdir . ., 

Observer gazetesinde askeri vazi
yeti tetkik eden B. Garvin diyor ki: 

"ltalyanların muvaffakiyeti, Ha
beş imparatorhıiunun aonu demektir. 
Ve bu da, zeerl tedbir alyasetlnln au-
7& d~flllinl ifade eder,. 

iki devlet biribirine teminatta bulunda 
Paris, 20 (A.A.) - Marsel Pays, 

Exelsiyor gazetesiJtde, Cenevrede 
cuma günü mevcut vaziyet hakkında 
mfitalea yürüterek eliyor ki: 

"Franaız - İngiliz delegasyonbrı 
mahfeli B. Edenle B. Paul Boncour 
arumda h1LS1lle selen anlatmayı, 

Milletler Cemlretl l~n tehlikeli bir 

hale gelen vaziyeti karıştırmamak L 
zere yapılmış, karşılıklı kiiçük mil. 
saadekar!ıkların dostane teatfai te
li.kki etmektedirler.,. 

Paris, 20 (A.A.) - Exelsiyor ga. 
zetesinin Cenevreden aldiı bir ba"4 
re göre. Milletler Cemiyeti azum-

.(Lfıtfeu sayfayı çeviriniz). 
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Italyaya son bir •• muracaat 
Paul Boncour diyor ki: 

''Avrupada harp olmaması için Habeşistanda 
sulh olması lazımdir ! ,, 

Baron Aloisi soruyor: "ltalyagı Cenevrege niçin çağırdınız?,, 
Cenevre, 20 (A.A.) - Milletleri 

Cemiyeti konseyi, hususi celsesin
de Jtalyan - Habeş anlaşmazhğma 
ait bir karar projesi kabul etmiştir .. 
Bu proje, Cenevre saati ile gece ya
rısı toplanacak olan umumi içtimada 
konseyin tas,ibine arzedilecekttr. j 

Projenin metni şudur: 
"13 ler komitesinin raporuna itti. 

Jl peyda eden konsey, muhasemab., 
Milletler Cemiyeti çerçevesi fçlqde 
Ye pakt ruhuna muvafık bir tekilde 
derhal kesilerek sulhun yeniden tesl. 
af için komite tarafından iki tarafa 
yapılan müracaatı tasvip eyler. 

Konsey, Habeş hUkGmetinln 15 
mart tarihU cevabmda, pakt abklmı
na hürmet kaydile mtlzakerelerln a
çılmasına muvafakat etmiş oldaju ve 
13 ler komitesi tekliflnln Te baılan.a.. 

cak mtizakerelerf n Milletlerler Cemi
yetinin çerçevesi dahUinde ve pakt ru
huna muvafık bir tarzda cereyan ey
liyeceğlnl kaydetmlı bulundufuna 
milşahede eyler. 

Konsey, aynı Amanda ltalyan 
httktlmetlnln de 8 mart tarihli ceva
bında, anlaşmazlığın halU için mu. 
zakereler açılmasına prensip itibarile 
muvafakat ettitfnl mUşahede eyler. 

Konsey, komite başkanı ile Mil. 
Jetler Cemiyeti genel sekreterinin 
verdikleri malQmata r8re, 13 ler 
komitesinin Hd taraf8'yapttft teklif 
mucibince uzlaşma teşebb~ünün bir 
netice vermedifenden dolayı teessü
rünll izhar eder. Konsey, bu vazı. 
yette muhasemata niyabet erilmedi. 
ğinden Te harbin, pakta tam suret
te muhalif şerait ve bu vaziyette 
pakttakf ahk1lmm fcra51 için lüzumlu 

vaziyetler teşkil eylemiyen ahval al., 
tında devam eylemekte olduğundan 

dolayı da teessürünü bildirir. 
Konsey, bütün milletlerin iş bir

liğini Jüzumlu kılan bugünkü şerait 

altında ltalyanın Habeşistanla olan 
anlaşmazlığının halli için MiJletler 
Cemiyetinin kendi mUessislerinden 
ve konseyin daimi azalarından birin
den bekliyebileceği bir ruhtan ilham 
alm881 için bir kerre daha ltalyaya 
mflracaat eyler. 

Konsey kararma, harp kanldJ
ne alt muhalif beynelmilel mukavele
Jerdekl teahhUtlerfnl mahasnnlara 
bildirmek üzere aynca bir fıkra da 
lllve olunacaktır. 

HABEŞ MUZAKEREYE GIRMEME

CE KARAR VERMiŞTi 

Cenevre, 20 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti k;>nseyinin İtalyan - Habef an. 
Iaımazlığı hakkındaki aleni celıeainde, 
İtalyan delegeıi Habeı delegeaine ce -
vap vererek !talyan hilklımetinin ken -
diıini Cenevreye bir uzlapa tarzına te. 
veaW için gfSndcrdlfinl MSylcmit ve dc
miıtir ki: 

Buna mukabil Habeş deleseaf, Habef 
hülriimetinin, heyeti manıbhuuı Ce • 
nevreye daha vanmdan, miiakentJ• ıi 
ripnemek kararım tellNt ebnit olduiu. 
nu huPn hir kere daha kaydetmİ§tir. 
Bu terait altında konseyden ltalyan he 
yeti murahhasaaını ne ıuretle buraya 
ce!beıttiğini IOrmalı mecburiyetindeyim. 
ltalyan h•umetinin, Avrupadaki mü -
zaheretini "'1 iıe tabi tutmak auretile 
bir nevi pazarlık yapmaya çalıtbit lıak
lancLıki Habeı idcHaıı doğnı defildiı-. 

Cene\Te, 20 (A.A.) - Milletler 

Cemiyeti konseyinin B. Edenden son. 
ra söz alan Fransız bakanı Paul 
Boncour, nikbin olacak bir vaziyet 
bulunmadığını tasrih ettikten sonra 
ezcümle demiştir ki: 

• - ltalyan - Habeş anlaşmazlı
ğında uzlaştırma gayretlerine sonu. 
na kadar devam olunmalıdır. Eğer 

harbe mani olunamadıysa her halde 
harbin az zaman sürmesi için çalışıl. 
malıdır.,, 

B. Paul Boncour, pz harbi hak
kında B. Edenin hattı hareketini ve 
bu mesele lzerln.de beynelmilel kml 
haç markezl komitesinin izahatını 

kısmen tuvip etml§ ve aizUne şöyle 
dnam ebnlttlr: 

•- Harbi lnsanfieştlrmek kAff 
defildlr. BUtiln m111etlerin müşte. 
rek pyretl1rile buna yok etmelidir. 
Avrupada sulhun tehdit edilmemesi 
için Rabeşlstanda sulh yapılması lA
zımdır. İtalya, yeniden Avrupada 
sulhun fdamesine yardım etmelidir. 
EDENiN SOZLERI: MVZAKERE 

AKIM KALDI. 
Cenevre, 20 (A.A.) - Milletler 

Cemiyeti kon.4'eyinin celsesi tekrar a
çddıtı zaman B. Eden 86z alarak, uz. 
lqtırma mUzakerelerfnln akim kaldı. 
tını s&ylemlş Te lnglllz htiktlmetlnfn 
hlll da ve daf nu& beynelmilel banşın 
muhaf aZ881 için en iyi vasıtanın Mil
Jetler Cemiyeti oldufQ kanaatinde 
bulunduğunu, ekonomik ve flnan
sel rıecrt tedbirlerin ldamesl icap e. 
decetlnl ve İngiliz hilk6metinin lü
zumlu görülecek tedbirleri ve cemi
yetin difer azasile birlikte karar al. 
tına almıya dalma amade bulunduğu
nu bildirmiştir. 

ltalyaa askerleri · yarı yölda 
imparatoriçe şehri terketmiyor ! 
(Vatuanı 1 incide) J 

hayat tamamen durmuştur. Şehir 
halkı vaziyetin daha beter olmasından 
kork11yor. 

Babef ordasandan drtllerle ko. 
71111 plmektedir ve Deaye yolu millte
dlerlfı doladur. 

Cepheden relen bir kaç kip tepe
lerde ha7datlann puu kurdafunu 

dan biri. İtalyan - Habeş ihtilAfın. 
da Fransa ne lnglltere arasında ha. 
aıl oldutu bildirilen mukarenetln, ln
sflterenln Fransaya karşı gösterdiği 
bir nezaket eserinden başka bir şey 
olmachlmı n vaziyetin katlyen değiş. 
medltfnl beyan etmiştir. 

Ayıu pzetenin Cenevre muhabi. 
rlne gire, B. Eden, Fran.sadan p 
teminatı almrıtır: 

1 - Fransa hl~ bir veçhlle Mi11et
ler Cemiyetinden çekiJmlyecektir. 

2 - Fransa, Milletler Cemiyeti 
paktına sadık kalacak ve zecri tedbir
leri tatbika devam edecektir. 

3 - lnglltereye, Almanya ilt' mü. 
ıakerede bulunmak ve Alman - Fran
sız tek1iflerfni tetkik ve hatta icabın. 
da bir lngi1fz planı hazırlamak için 
vakit bırakmak Uzere Ren mes~lesi. 
nfn tetkikinin tehirine Fransa muva
fakat eylemektedir. 

Diğer taraftan Paul Boncour da 
Edenden şu teminatı almıştır: 

1 - ltalyaya karşı tatbik edilmek. 
te olan zecıi tedbirler şiddetlendlril. 
miyecektir. 

2 - Inglltere, Habeş ve Ren me
Mlelerfle aynı zamanda meşgul ola. 
aktrP. 

1 - ltal~ - Rabef meselesi 

hUkOmet, İtalyanlar gelmeden evveli 
Adis Ababayı terkettiği takdirde şeh. 
re inerek yağma etmeğe hazırlandık. 
lannı haber vermektedirler. 

Adls Ababaya müntehi olan yolu 
abloka etmek Uzere bir kuvvet teşki
li için nevmf da ne gayretler sarf edil
mektedir. 

KöprU1erf berhava etmek ve dağ. 
larda inhidamlar husule getirmek U
midile, Desye yolundan İtalyanların 
bulundukları istikamete doğru alel
acele infl1ak maddeleri gönderilmek
tedir. 

ITALYANL"tR EN MUŞKUL VA
ZiYETTE BULUNUYORLAR 

Adis Ababa, 20 (A.A.) Jlenilz te
yit edilmiyen haberlere göre, ltal
yanlar, Adis Ababanm şimali şarkl
slnde ve Desyeden payitahta giden 
yolun ı:;o kilometre ötesinde klin An
kober~ \'asıl olmuşlardır. 

Bu takdirde JtaJyanlar, harekA
tın en güç safhasında bulunmakta
dırlar. 

Londra, 20 (A.A.)- Royter bildiri
yor: 

Desye - Adisababa yolunda yUrU
mekte olan İtalyan ileri kollarmm 
yolu yanla.mı§ olduklan sanılmakta
dır. 

müstemleke kadrosu içinde hal ve tes. 
viyc edilmek üzere Jngiltere ve Fran
sa sıkı bir tarzda teşriki mesai ede. 
ceklerdir. 

Paul Boncour ile Edenin dün 
müşterek bir beyanat ve bugünkü va. 
zfyetl değiştirmiyen bazı karar su
retlerJ hazırlamıı olduJdan söylen. 
mektedir. 

Ogadende geçen hafta Ru Nul
bu ordusunun sağ cenahına karşı ka
zandığı muvaffakiyetten sonra Grazl
ani Hamra yaklaşmaktadır. Sanıldı
ğına göre, Nuibu ordusunun geri ka
lan kumu, çekilmek mecburiyetinde 
bulunacaktır. 

Eritre menbalarmdan verilen bazı 
haberlere göre, İmparator yolunu ta
kibetmekte olan İtalyan ileri kollan, 
Adiaababanm 150 kilometre §imalinde 
Makfud ve Abovsa mevkileri hizasm
da bulunmaktadır. Abovsa, Havaş neh
rine dökUlen Robi ırmağı üzerinde ka
fndir. Diğer bazı haberlere göre de, 
40 kilometre kadar cenupta kfıin An
kobarda İtalyan ileri karakollan eline 
dUşmügtUr. 

iMPARATOR ŞEHiRDE KALACAK 
Bazı müıavirlerinin tavsiyelerine 

ratmen imparatoriçe Manon Adisaba _ 
bayı terkederek yabancı memleketlere 
ııfmmak teklifini reddeylemi§tir. İm -

paratoriçe, her zamanki gibi mutat itle
riyle meuuı olmaktadır. 

Yunanistan 
Bir senelik askeri 

tedbir alıyor 
Atina, 20 (KURUN) - Bugiln 

fırka liderleri Başvekil Metaksanın 

reisliği alhnda toplanmış ve mil1i 
müdafaa meselelerini görüşmüşler. 

dir. Uzun sUren müzakerelerden 
sonra Yunanistanın 1937 senesi yaz 
mevsimine kadar her tilrlü müdafaa 
tedbirleri almasma karar verilmiştir. 

Diğer taraftan kabinenin •eclls.. 

,~NKARADAN 

lmlill llyatları niçin 
dlştlyor7 

Mali'ye Jiekili bu lıususta mülıim 
bir beyanatta bulundu 

Ankara, 20 {Telefonla) - Nuri 
Conker'in başkanlığında toplan:ın Ka
mutayda Maliye Vekili . Fuat A~ralı, 
Berç TUrkerin şif aht bir sual takriri
ne cevap vermiş vedemiştir ki: 

"Afyon aaylavı Berç Türker ver
miş olduğu sual takrlrinde halkın na
kit ve gayri menkul olarak iki neviı 
teşkil eden servetinden nakte ait kıs
mının korunması için mevduatı koru-' 
ma ve banka kanunlan gibi kanuni 
himaye tedbirleri alındığını ileri sü
rerek gayri menkul kısmın korunması 
için neler dügünülmekte olduğunu sor
maktadır. 

Arkadaşlar, bence emlak fiyatlan
nın düşiiklüğü iktiaadt kanunların te
siratındandır. 8-10 senelik iktisadi 
hareketler tetkik ve tahlil olunursa 
bu hakikat tamamiyle tebarüz eder. 
Harbi umumiden sonra bütün eşya fi
yatlarında yükseklik görüldüğü gibi 
diyebiliriz ki o zamanda kolayca ser
vet edinmiş olan sermayederlar gayri 
menkul işlerinde, bunların iratlarm
d:ı.n intifa etmeği sermaye için en teh
likesiz bir plasman olarak düştlnmiiş
ler ve hummalı bir faaliyetle gayri 
menkul inpatına girişmi§lerdir. O za
manlarda hakikaten yUzde 10 ili. 13 
belki daha fazla da irat Umit ediliyor
du. Kolay ticaret yüksek kazanç, iyi 
yaşama ihtiyacı eehirlerde nurusun 
tekfi.sUfll gibi daha bir çok lmiller 
bu iratlarm, karların yükselmesine 
hadim oluyordu. Ondan sonra dünya
yı saran iktisadi buhranın bUtUn eşya 
fiyatlannda bir suktıt yarattığı sıra
da elbette ki emllk iratlan ve binne
tice kıymetleri de eski halin! mulıat'&
za edemezdi. DUştıklUğUn asıl lmili, 
müessiri budur. Şunu bilmünasebe söy 
lemeliyim, :zaten bu buhran bize mün
hasır değildi. Hemen hemen umumi 
·idi. A vrupada, Amerikada da vardı. 

Emllk bankası için getirttiğimiz 
mUtehassıatan aldığımız malfunata 
göre Fransada emllk kıymetinde yüz
de 50-75 kadar bir dUşUklUk vardır. 
HUk(imet cephesinden alınacak ted
birlere gelince: Bunda geç kalınmış 
değildir. Bir taraftan Emlak banka
ımdan sekiz senede ödenmek Uzere 
almmı§ borçlar 15 seneye çıkarılmış
tır. Apartıman ve akar için krediler 
kesilmiştir. Emlak bankası sermaye
sinin sırf meskenlere hasn kararlar al
tına alındığı gibi, devlet tarafından 
satılan enılAkten dolayı borçlu olan
ların taksitleri de bilf aiz 20 seneye 
uzatılmıgtır. Bunlar haricinde adeta 
ferdt teşebbUsata müdahale mahiye
tinde sayılacak tedbirler a1mağa ne 
imkan vardir, ne de mahal vardır. Bu 
bahis tasarruf mevduatı hakkında dev 
letin almakta olduğu tedbirlerle mahi
yeten çok farklıdır. Tasarruf mevdua
tında devlet, vatanda§larm tuarnıf
larmm emniyetini tetkik ve mUrakaba 
altına alarak bankalarda takip etmek 
lüzum ve zaruretindedir. Bunu nazarı 
dikkate alarak emniyet ve muhafaza 
tedbirlerini buna dair kanunlarla koy
muştur. An.ettiğim gibi ferdt teşebbU
sata mtıdabaleye mahal vemılyecek 
derecede tedbirler almml§tır. 

Emllk bankumm faizleri indire
ceği hakkında gazetelerde nepiyata 
tesadUf ediyoruz. Emllk bankam yüz
de 7,5 Eytama faiz vermektedir. Hal
buld evvelce yüzde 9,5 idi. Binaenaleyh 
falzlettn daha fazla tenziline lmkln 
görlllmemektedir. lkrazat faizleri yüz
de 12 den yüzde 9,5 a kadar indiril· 
mi§tir. LAzım gelen tedbirler icap ve 
imkln dairesinde alınmıştır. 

Maliye vekilinden sonra söz alan 
.Berç TUrker ezcllınle guıılan aöylemJe-l 
tir: 

"Bugün Ttirkiyede esaslı bir "Kredi 
Fonsiye,, bank881 yoktur. Sermayesi
nin kDmu lzamı gayri menkul emval
den ibaret olan Emllk bankam i8e 

te itimat reyi alacalı ihtimali glttik-ı 
çe kuvvetle~ek.lefit. 

elindeki mütedavil sermaye ile kend~ 
sinden beklenen hizmeti yapamıyor• 

Ziraat bankasının ara.Zi sahiplerin• 
gösterdiği kolaylıkların benzerini ~ 
lftk bankasından beklemek hakkımı.
dır. 

''Servetini gayri menkul mallara 
yatıran halkımızın vaziyeti f ecıdir• 
Emlak bankası hem sernıayesinia az. 
lığından ve hem de galiba iktisadi va-ı 
ziyetimize uymıyan şerait dahilinde 
işlediğinden muhtaç olanlara yardılll 
etmek §Öyle dursun ödtlnç para al.mif 
olanları mUşkUl vaziyete sokuyor• 
Borçluların uzun vadelerle borçlarınl 
ödemelerine razı olmuyor. Hlpotck r 
dilmi§ gayri menkul mallan haraç m• 
zat satılığa çıkanyor. Bir mUrabahacl 
ortaya çıkmazsa gülünç bir fiyatla ma 
lı tef evvüz ediyor. Ayni muameleyi 
Emniyet sandığı da yapıyor. 

"TefevvUz kelimesinin burada ma
nası zorla öldürülen emvalin "nAşl 

mağfiret nasına,, konmaktır. Bu slSı
lerimden bankaların kanunsuz iş yap
tıklannı söylemek istediğim anlaşıl'" 
masm. Böyle bir şey aklımdan geç
mez. Ben yalnız munsif ane hareket 
etmediklerine işaret ediyorum. Eğer 

2280 numaralı kanun ahkimı çok sert 
ve çok çetinse maddelerini daha ınO· 
llyim olarak tadil edelim. Arzettiğiııl 
sebeplerden başka engeller varsa, me
sel!, kazanç vergisinin gayri safi va· 
ridat üzerinden almınası bir takılll 

emlA.kin kiracı bulamaması emlAk ki)' 
metlerinin düşmesinde Amil oluyorsa 
buna karşı tedbir almınalıdır. tstaıı· 
bul ve lzmirde en işlek yerl~e, ~ .. 
lt!nlar VP hiirolar lrı:ıp11h dm·"~':''" 'i:\'"' 
kat icar edilmiyen bu eınllkten de 
vergi alınıyor.,, 

Berç Türker Emlak bankasının va· 
zlyetini tetkik etmekte olan FranSIS 
mUtehassrsmın yalnız başına bir iş glS 
remiyeceğini, alakadar veklletleriıl 
mUmessillerile banka memurlarmdall 
mürekkep bir encümen teşkilinin fay• 
dalı olacağını söylemiş ve sözlerini f1I 
ciimlelerlc bitirmiştir: 

"Çok muhterem ismet lnönU bil• 
kfuneti bUyUk brf zeki ve meh:ı.retle 
her mUşkUlU hallediyor. Binaenaleyh 

mevzuu bahsolan emlak mUşkUllerinl de 
çok yakın bir zamanda bertaraf ede
ceğine sarsılmaz ümidim ve imanJJXl 
vardır . ., _ -t 
HOKüMET B'OTON TEDBiR~ 

ALIYOR 
Maliye Vekili tekrar söz al~ 

mütehassısın vereceği rapor UzerlJl' 
icap eden şeyin yapılmasında kusut' 
gösterilmiyeccğini söyldikten soıır
şöyle demiştir: 

''Bir vatanda§ herhangi bir IJ\lret· 
le bankadan para alıyor. Sonra bOt'
cunu vermiyor ve bu yQ.zden ~ 
oluyor. Binaenaleyh bankanın flP" 
çoktur, onu indirelim neticesine vat" 
mak zannederim ki mantığa muvaf~ 
olmaz. Yanlış hesap elbette ki zarart' 
m sahibine getirecektir. Mahaza, btl
ldbnet cephesinden almacak tedblrı: 
ne ise hepai almımttır. Ve ..ımmak 
zeredir.,, • all 

Maliye Vekilinin bu izahatı .-.· 
görlllerek Evkaf Umum mUdUrluıtl 
bUtçealntn milza.keresine geçildi ~ 
bUtçe Jtabul edildi. 

Bu mUnuebetle söz alan Hakki JO
lıç oğlu Diyanet i§leri btltçesiDe tr 
mu ederek demi§tir ki: _ _.s 

''Df~et leleri tetldlltmm U(P-
dava edecek değilim. Yalnız, b1s ~ 
bir hayat ve tqkillt vUcude get~ 
ıizdir ki bunun esası Wkllktfr. ~ 
olan bir teekllltta din ve vlcd&D-': 
rine taaııruc eden bir m==~ 
mi btltçede yer almasmı 
Htlkillnet bir mahzur g&mtıyorl& _. 
net i§leri bUtçesinl doğnıdan do!:&
Evkafa bağlıyalnn. Bu IUl'etle JJlt" 
lerlmlzi muhafaza etm.lt olurus. 
nun için bir takrir veriyonım.!' ....... 111 

.Kamutay Kılıç oğlunun u.ıcrır--:. -
Diyanet işleri bütçesinin tetkiki IJfW' 
amda aörUtillmeaini kabw etti, 



Her gün bir röportaj 
•............. _ ....................... ·-··········----···-·-··-···-

Acı.şeyler 
Şişhane faciasından sonra 

dün şunları dinledik: 

İstanbullulara: 1 
- 26 Mart günü size ne hatırlatır? 

Diye sorulsa acaba ne cevap verirler? 
Bilmiyorum. Fakat çoğu Şişhane tram 
vay faciasını hatırlamaz sanıyorum. 

••• 
Dün bir tesadüf beni facia kur-

banlarından ilcisi ile k:ı.rş11a.ştırdı. Bi
ri genç üniversiteli Abd a". diğeri, 
hlla yatağında inliyen mc...'uı. b.r yu
l'&nm bayanı: Kadriye .. 

B. Abdullah anlattı: 
"- Uç ay sonra hukuk"Un aon aını

fına gircccldim. Çok çal14ıyor, ders
lerimi hazırlıyordum. Ailem beni A-
1ttr.;r1 •IJ]/a gonırı..r~ı,;t.7rn. Dv'l\,t.,, affn ve-

rccc7:, yurduma faydalı 07.acak şekil
de yctişeccldim. 

Şimdi korkuyorum. Okuyamıyo
rum. Okuduğumu hemen unutuyorum. 
Tıbbı adlide muayene ettiler, tanınmış 
Binir doktorlarına gittim. Bana: 

- iyi havalı, tramvay bıtlunmıyan 
Yere git, istirahat et! diyorlar. Tram
vaydan korkuyorum. O geceki manza
ra gö::ilmün önünden gitmiyor. Me
deni bir şehirden kouıılmamı da haz
medemiyorum. Bu yıl derslere droam 
edemedim. Bu 7ıcılim devam ederse 
mahvoldıım demektir. 

Sordum: 
- Dava açmıyacnk mt~nız1. 
- Elbette açacağım. ıo bin lira 

Polla hab•rlerl · 

Paranız gazoz 
Sabıkalılardan Çamur Şevket Ciba

lide Nizamettin'in kahvesinde gazoz 
lçmit, parasını vermemiştir. Kahveci 
önünü kesince kızmış, masalan devir
Dıi§, camlan kırmış, yakalanmıştır. 

Genç ünirersileli B . . 4 bdullnlı 

ı························ .............................. .. 
.. l ramu:ıqdan korku-
qo1 u7l. Bu ha im de
vam eaer se mahvol-

dum aemeklir,, 
......................................................... ! 

tazminat istiyeceğim. Fakat bu be
nim hayahmı kurtaracak mı1.. Bil
mem. Annem de yara7anmı§tı. Onun 
da kolu sakatlandı.,, 

Bayan Kadriye yatıyor: 
"- Bir hafta önce hastahaneden 

çıktım .. Bir gazete iyileştiğimi yazmış. 
Hastahaneden iyileftiğim için değil, 

sinirlerime hdkim olamadığım, bir da
kika uyuyamadığım için çıktım. Çık

madan iki gün önce b~mdan iki cam 
parçası daha çıkardılar. Arka kemik
lerim kınk, ba§ımın bir tarafı parça
lanmt§, bir kulağım sağır ..• Sağ kolum 
sakattır. Bir haf ta ağzımdan kan gel
,,.ıg, öı&fla d-"4wmwtlor •• At1<1ğa lotN
kıp iki adım atamıyorum. 

On iki yerimde yara ~ar... Dok
tor tedaviye geliyor. Çocuklanma ba
kamıyorum. Doktor: 

- Batan hayatında kendini iyi 
muhafaza etmelisin .• Ciğerlerinden da
ima zarar görmeye ma1ıkümaun! .. Di
yor. Sinirlerim çok bozukttlr. Hôld 
kendiJM gelemedim. Kocam dava aç
mak ilzere... Fakat ben hayatımdan 
oldum.,, 

• • • 
Şi~hane f aciasmın kurbanları el

bette bu kadar değildir. Onlar da ken
di ıztıraplarile başbaşa yaşıyorlar. 
Onlar çekiyorlar, biz unutuyoruz. 

N. 

Muhtelit mahkemede 
TUrk • Fransız muhtelit hakem 

mahkemesi dün iki celse yapmış, Bav
er Marşal bankası davasmı tetkik et
miştir. Bu dava karara kalmıştır. 
Mahkeme bu hafta içinde şimdiye ka
dar baktığı davalar hakkında kararı
nı verecektir. 

Otomobil carpması Ekmek narin 

3 - KURUN 21 NiSAN 1936 

~o~u munıe~e! Fakültelerde 
yenilikler 

Hızlı 
vapurlar 

Mübaşır Salalıaddi- .. .. . • 
Rektöı ün başkanlılında • t ., . / Buqukadauıarın ısiekl~rı . ne ceza ıs enı ıgor · d d. toplantılar devam edıgor yerın e ır 

Üniversite fakültelerinde bazı ısla- Ödeme emır,eri tebliğ Adaları güzelliştirıne cemiyeti eV• 
hat yapılmakta olduğunu evvelce yaz- f velki gün son toplantısını yapmış, ida
mıştık. Bu ıslahat fakfilteıerin ders, ediJmediği halde istinka re heyetinin raporu okunmuştur. Ra-

tahsil müddeti, ve imtihan eekllleri zabıtları tutu:muşl por tasvip edildikten sonra Adalıların. 
\ize.rinde yapılmaktadır. İatanbul ağır ceza hakyeri, Yeniköy istekleri görüşülmüştür. Bazı azalar 

üniversite rektörü Bay Cemil Bil- adalarda dükkanların akşamlan daha 
ıulh hakyeri mübatiri Salihaddin aley-

imtihanla meşgul olmalarını bildir- hindeki sahte iatinkif zabıtı tanzimi da- geç kapanmalarmı istemişlerdir. 
ve profesörleri toplanarak bu işleri Toplantıda bulunan vali ve bcl~diye 

vaıını, dün ıon safhasına getirmiştir. Ü 
incelemektedir. Hukuk fakültesinin reisi Muhittin stündağ bu dileklerin. 

Dünkü duruımada, genel aavaman • 
imtihan şekille.:! etrafmda yapılacak belediyede daimi encümende tetkik &-

yar Ahmet Muhlis Tümay, esasa dair v . 
degvişmeleri tesbit için ayrılan komis- dilebilecct,rini söyle.ınıştir. 

mütalea11m bildirmiştir. Suçhl müba - B"· ··k ı 1 d ı dah ür t-yon çalışmasına devam etmektedir. uyu ada ı ar, a a ara as a 
Dil okullarında yapılan değişmeler şir Salihaddinin, imam Salihle Şabana li vapurlar işletilmesini, tarif elcrin 

Kültür Bakanlığına bildirilmiştir. Ya- ait ödeme emirlerini kendilerine tebliğ biraz daha int&irilmesini, BüyUkad:ıda 
kında fen ve edebiyat fakülte profe- etmediği halde tebliğ etmiş de bunlar bif çiçek bahçesi yapılmasını da iste
sörleri de rektörün başkanlığı altmda imzadan istinkaf etıııiş gibi şerhler or- mişlerdir. 
toplanarak fakülte illerini inceliyecek taya koyduğu sabit olduğunu ileri sür - Adalara bu yaz su vermek için be.. 
lerdir. müı, istinkaf hadisesini teyit edici ol - lediye Sular iearesince yeniden ince-

Bay Cemil Bilsel dün edebiyat fa- mak üzere polis Saimin bu ödeme emir- lemeler yapılmaktadır . 
fakın ı · terinden birisine imza atmasının, müba. a..:~kali , .. kUltesine giderek biltUn te enn Diğer taraftan 'l!"uı u p.Liljmm 

derslerinde bulunmuş doçentlerin ve şir tarafından tebliğ ve istinkifın vaki da k~bine i119aatı başlamıştır. Denm 
profesörlerin dres verme durumlarını olduğu yolundaki ikna edici mahiyette mevsiminden evvel kabineler bitecek• 
tetkik etmiştir. Rektör bilhassa ede- sözlerin sonucu olduğuna işaret etmiş, tir. Büyük gazinonun inşası ancak yas 
blyat rakilltesi doçentlerinin ders ver· diğer ödeme e~rindeki mahalle mümes- ortalarma doğru bitecektir. Plij h&ııı 
me vaziyetile yakından alakadar ol- sili Hulkinin imzasına gelince, bunun sılatı bu seneye mahsus olmak Uzere 
muştur. Bu fakUltelerde yapıla<'ak ıs- milbaşir tarafından taklit edilmiş bu - Adalan Güzelleştirme cemiyetine ve
lahatın kat'i hatları yirmi Uç nisan lunduğunu söylemiş, tahkikatın başlıya_ rilccektir. 
bayramından sonra belli olacaktır. cağım kestiren mübaıirin, o aralık dos-

b • ı · ., • yadan bu ödeme emrini alıp, yerine 
öğretmen/er ır ıgı Mehmet ismine yazılı başka bir vesika 
Öğretmenler birliğinin hesap ve koyduğunu da anlatmıştır. 

üye işleri üzerinde İlbaylık tarafından Genel aavamanyar Ahmet Muhlis 
tetkikat yapılmaktadır. Tümay, vaziyeti etraflı surette gözden 

Söylendiğine göre birliğin Halkc- geçirerek, sonuç itibarile suçun tama -
vine .iltihakı yeniden mevzuu bahse- mile sübut bulduğunu belirtmiş, ceza 
dilmiye başlanmıştır. Durum son gUn- istemiştir. 
terde anlaşılacaktır. Müdafaa da yapılmış, duruşma ka • 

VEDA ÇAYI - Tıb fakültesinin rar için başka bir güne bırakılmıştır. 
son sınıf talebesi profesörler ve arka
da§larına .25 nisanda Vaksim ..salonla
rmda bir veda çayı tertip e~tir. 

KONGREDEN DÖNÜŞ - Atinada 
toplanan arsıuksal tıb kongresine 
iştirak etmek üzere giden doktorları
mız bugUn şehrimize döneceklenlir. 

İMTİHAN NET1CELERt - Lise
lerde yapılan ikinci yazılı yoklama
nın neticeleri almmıya başlamıştır. 

Talebenin muvaffakiyet derecesi di
ğer imtihanlara nazaran yüzde seksen 
nisbetinde görülmUştUr. 

Açık Söz 
Etem !Zzet ~ıU~ dt1n bu lslııtle 

bir gündelik gazete çıkarmağa başla
mıştır. Yeni arkadaşımızı kutlularız. 

13 ONCO ALFONSUN OGLU 
Yeni evlendiği kansile balayını ge. 

çirmekte olan eski İspanya kralı on Uçün 
cil Alfonsun küçük oğlu prens Alfons 
dö Burbon şehrimizden geçerek Atina
ya gitmittir. 

DON GELEN SEYYAHLAR 

Dün ıehrimi.le Uç seyyah vapuru gel 
miş ve toptan muhtelif milletlere men
ıup bin kadar ıeyyah getirmiştir. ''Mol. 
davya" isimli vapur 350 İngiliz seyya
hı, ''Atlantiı" 450 İngiliz seyyahı "Pro-

Çam kesmemeli 
Yüksek mektep talebelerinden ba

zıları Adalarda gezerlerken çam kea
mişlerdir. Çam kesmek yasak oldufu 
için bunlar hakkında zabıt varakası 

tutulmuştur. Beşer lira para cezası 
almacaktır. 

Kızıltopraktaki had"se 
hakkında 

lki gün ewlclki sayımızda Kml
toprakta oturan ıneı\lalla to_pt&,lı~ 
rmdan HUseyin Avni ile Zekeriy.)a .. 
dmda bir genç arasında bir hadise ol• 
duğu yazılmıştı. B. Hüseyin Avni mat 
baamıza gelerek hadisenin gazetelere 
akseden şekilde geçmediğini, bili.kia 
Zekeriyya'mn av köpeğinin kendi ev 
köpeğine hücum ederek boğuşması es
nasında Zekeriyya'nm evveli çifte ile 
sonra tabanca ile köpeğe atea ettlğml 
ve mahalle arasmda silih atmanın 

memnu olduğunu işaret ettiği vakit 
bllakis kendisinin tehdide uğradığım, 
vaziyetin bir çok şahitler tarafından 

görilldüğünU anlattı. Biz hidisenln 
zabıtaya akseden şeklini yazmıştık. 
Hüseyin .Avni'nin sözlerini de kaydedl-

OKULLARDA MOSAMERELER
Kiiltür Bakanlığı bütün okullara 

bir tamim göndererek okullarda veda 
ve sınıf mUsamerelerinin nisan ayın
da verilmesini ve mayısta. talebenin 
imtihan la me3gul olmalarını bildir
mi§tir. 

:!!! 

vidana" vapuru 200 kadar Fransız ıey- _Y_0 ruz. ____________ _ 

Pr. BAKSTER 
Sultanahmetteki saray bakiyelerini 

açan İakoç profeaörU Bakster dün ıeh -
rimize gelerek Pera Palas oteline in • 
mittir. Bugünden itibaren bu ıeneki fa
ailiyctinc başlıyacaktır. 

Ayasofya mozayıklarını açan Ame -
rikalı mütehassıs Bay Vitmor da bir 
kaç güne kadar şehrimize gelecektir. 

yahı getirmittir. 
TOTONYA KLOBONDE - Bitle

rin 46 ıncı yıldönUmU olması dolayısi
le dün Totonya klllbUnde şehrimizrle
ki Almanlar bir toplantı yaparak bu 
hadiseyi kuUulamışlardır. 

B. HAYNRtH -.Kopenhag müze
ler lspekteri Bay Haynrih şehrimiz.e 
gelerek müzeler nıUdürü Bay Azizle 
temas etmiştir. 

1 Gelenler, Gidenler 1 
KAM ERER 

Tokyoya tayin edilen Fransız bUytli 
elçisi Bay Kamerer dün refikasile biıı
liktc Parise gitmiıtir. 

lstanbuldaki birçok sefir ve konıoloe
lar, Fransız sefaret ve konsolosluk er " 

Beşikte.ota tramvay caddesinden Belediye narh komisyonu dün top- ---------------------------------------------
geçen Sabri'ye 4895 numaralı şoförün lanmış, ekmek ve francala fiyatlarmı 

kanı kendisini uğurlamışlardır. 

otomobili çarpmış, başından ağır su- aynen ipka etmiştir. 
rette yaralamıştır. Sabri hastahane- --------------
Ye kaldınlınıştır. 

Horlamak qüzünden 
Tophanede Hamit ağanın kahvesin

de yatan Hacı ile Ekrem horlamak 
)tlzttnden kavga etmişlerdir. Hacı Ek
rem'den tokat yiyince bıçağını çekmiş 
Ekrem'i iki yerinden yaralamıştır. 
Yaralı hutahaneye kaldırılmış, suçlu 
Yakalanmıştır. 

Kabakla esrar 
Jrlruzağada Külhan sokağında 10 

ll1Jmarah ev dUn Emniyet müdürlUğü 
kaçakçı ıubesi memurlan tara· 
fmdan basıluu3, evin sahibi Kör 
Osman ile kardeşi Ali ve Ahmet ka
bakla esrar içerken yakalanmışlar
dır. 

KALP DURMASI - Kum.kapıda 
oturan 61 yaşında SUnbül, Suriye pa
lajmda çamaşır yıkarken kalp dur
!rıasmdan ölmüştür. 

HAMAMLAR OTEL DEGtLDlR
l.i~pennWa oturan Eyüp fazla 8&r-

hoş olmuş, Beyoğlunda Çukur hama-, 
ma gitmiş, içenle yatmak istemiştir. 
Hamamcı buna razı olmayınca kavga 
çıkmış, Eyilp dayak yemiştir. 

KUMAR OYNARI<EN - Galata
da Serçe sokağında Halidin kahvesin
de Tahsin, Hilleyin ve Makbule kumar 
oynarken yakalanmışlardır. 

OTOMOBİL ALTINDA - Sırasel
vilerde 97 numaralı apartımanm ka
pıcısı Hüseyinln yanmda oturan 14 ya 
şmda Ali, lstikl&l caddesinden ~r
ken 1332 numaralı hususi otomobilin 
altında kalarak yaralanmıştır. 

DÜŞÜP YARALANMA - Ferikö
yiinde Civelek sokağında 32 numaralı 
evde oturan Klzım, evinde belAya git
miş, dUşmUş, muhtelif yerlerinden ya
ralanarak hastahaneye kaldırılmıştır. 

DlJV ARDAN DÜŞME - Amııvut
köyilnde oturan 1eklz yaşında Pepo 
Kabatae lisesinin karpsındaki duvar
dan dilpıtla ~. 

Bay - Elleriniz ate§ içinde. Mut'la
ka ilk randevumuzun verdiği heıJecan
dan o'lacak! 
Bayan - Hayır, biraz eııel, kızamığa 
t.tuldupmu aijy1ilyor1ardı! 

Bayan - Kırlangı~ olup elektrik tellerine konabilsem! ... 

Bay - Sakın ha! Ya birinin üzerine Jüıerıeniz !. 
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Suriye ve Filistinde Tavla ,uınıııııuuıııııııu11 ıı ıııı111mııııııı111111ııııı•111111ıııııı1111 11 ııııııııı 11 ıııımııı 1 1111 111 ııı1111111ııııııııı111ııııtıııı11111ıııııı111111ıııınıı111ı11ııı 

İ ltalyan - Habeş harb!;. 
Bir Arap emiri yeni bir 
devlet kurmak istiyor 

Dokuzuncu müsabaka J \Adisab~b~nı~ z~.P~I 
Bu gece Beşiktaşta Deniz\ ' vemetını busbutun 

köşkünde qapılıyor ( 

Habeş muka 
kırabilir mi? 

Eski Irak kralı Faysalın büyük kar
deşi ve İngiliz mandası altındaki Ma
verayi Şerianm emiri Şerif Abdullah da 
!on günlerde kral olmak ve bir Arap 
devletinin reisi olmak isteğini İngilte -
reye bildirdi. 

Fransa ile bir ittifak muahedesi mü. 
zakereleri ve Suriyeye Irakm şimdiki 
vaziyetini vermek için Parise davet olu
nan Arap murahhası heyetinin çalış -
malan bir netice vermemiş ve bu yüz. 
den Suriye içinde yeniden yeniye gale
yanlar baş göstermiştir. 

Büyük tavla mü • -_;_-_=_=== 

sabakamrzın doku -
zuncusu bu gece Be 

Habeş kuvvelleri, meın 1 eketin garbıaa çekilerek 
ıfa yan l arı b 'r sene c'aha uğraşfırabi!ir'~r 

şiktaşta vapur iske. ,.-.ijiiiiliiiiııiıiiiiiillılilill•~,------------.-... ---------~ 
lesinde "Deniz Köş- I 

kü" kıraathanesinde , j Emir Abdullahın Maverayi Şeria, Fi 
listin ve Suriyeden müte§ekkil bir dev
letin başına geçmek istediği ötedenberi 
söyleniyordu. Fakat bu isteklerin ger -
çekleşmesi kolay değildi. Müsevilerin 
ve bilhassa Siyonistlerin Filistini milli 
bir yurt edinmeleri buna mani oluyor 
ve ingltercnin yahudi muhaccretlne kar 
§t gelmemesi Araplar arasında hiddet 
ve asabiyet uyandınyordu. Bu hiddet 
ve asabiyet henüz yatışmamıştır. Onun 
için Filistin Arapları, Londraya bir he
yet göndererek yahudilerin bütün mem 
leketi ele geçirmek için uğraştıklanru 
anlatmağa ve haklarını müdafaa etme
ğe karar vermişlerdir. Arap heyetinin 
bugünlerde hareket etmesi beklenmek
tedir. 

Filistin bu vaziyette olduğu gibi Su
riyenin mukadderatı da buhranlı bir ma 
hiyettedir. 

CJlkemizde I_ 
lzmit'te 

Yeni kağıt 

Halkc:.vindeki konferans, 
Herekede hırsızlık 
İzmit, (Özel) - İzmit kAğrt fabri

liasmm iki gündenberi kağıt çıkarma
ğa. başladığı telgrafla bildirilmişti. 

Vali Bay Hamit Oskay ve fabrika mü
dürü Mehmet Ali KA.ğıtçı'nm da bu-

- lunc!uğu ilk kağıt çıkarma, coşkun ve 
arkası kesilmez bir heyecanm kayna
ğı olmlL~tur. 

Fabrikanın çrkardığı k!ğrt yığın
ları lzmit halkının ellerinde na.dide 

bir büket gibi akşamlara kadar kal

Bu itibarla Emir Abdullah da Filistin 
ve Suriyeden yana pek ümitli değildir. 

Kendisinin hüküm sürdüğü Mavera. 
yi Şeria, yahut Maverayi Erdün ise 
20,000 murabba mil genişliğinde 300000 
nüfuslu dağlık bir ülkedir. Halkın 

çoğu göçebedir. Emirin payitahtı Am· 
man şehridir. Fakat bu şehir de bir köy
den pek farklı değildir. Bütün Mave • 
rayi Şeria buradan idare edilir. 

Emirin 1000 askerden müteşekkil 

askeri kuvveti vardır. Bu kuvvet mira
lay Peake namında bir İngiliz miralayın 

yapılacaktır. Müsa • 
bakaya girecek oyun 
cularm saat sekiz bu 
çukta kıraathane sa. 
lonunda hazır bulun 
maları lazımdır. Be· 
şiktaştan sonra gc -
len semtlerde başka 
mfüıabaka yapılmı • 
yacağı için oyuna 
girmek istiyen oyun 
cularm buraya gel
melerini tavsiye ede-
riz. 

kumandası altındadır. Emirin müşaviri TOPHANEDEKi 
Koks namında bir İngiliz zabitidir. MÜSABAKA 

Amman Romalıların zamanmda Fi- Tophanedeki mü. 
ladelfiye adını alan bir karargahtı. sabakaya perşembe 

Bugün burada bir İngiliz bava ka _ gecesi başlanacak -
rargaru bulunuyor. 1 ....-·~"'·---,_,,. ... ~,__ tır. Çeşmemeydanı 

~ ~ t~. ve Gala tadan müsa -

M ı 
· bakaya iştirak etmek 

a t a '.)},.' 1 isti yen oyunculann 
buradaki müsabaka • 
ya gelmeleri lazım -Mümkün olduğu ka

dar tahkim olunu1Jor 
Londra, 20 (A.A.) - Daily TeJ. 

graph gazetesine göre, lngiliz hüku. 
meti, MaJtanın müdafaasmı müm
kün olduğu kadar arttırmak için 
icap eden tedbirleri almıştır. 

ItaJyan membaJarrndan çıkan ha. 
berJer hilafına olarak salahiyettar 
deniz mahafilinde, Maltanın Akde. 
nizde ticaret yollarının emniyeti için 
zaruri olduğu ve Maltanın münhası
ran hava hücumlarile zaptedilemiye. 
ceği kanaati vardır. 

Geçen son bahardanberl Malta 
miithi°' surette tahkim edilmiştir. 

Çölde yarış 

dır. Müsabaka Top
hane tramvay dura -
ğı karşısında Bay 
Hamitin ''Yeni Tür
kiye" kıraathanesin
de yapılacaktır. 

DtliER MUSA. 
Semt şampiyonla.. BAKALAR 
nndan B. Ali Uçak. Diğer müsabaka-
B.Cemil, B.Mehmet lann günlerini ayn. 

ca illin edeceğiz. 
Müsabakalar Eyüp, Osküdar, Kadı -

köy ve SirlteciC1e1yapılacaktır. Setnt tnU 
sabakalan bu ay içinde bitirilecek ve 
semt §ampiyonlan mayıs haftası içinde 
karşılaşacaklardır. 

mrştrr. 

Evvelce de yazdığım gibi fabrika- Almanııanın Mısır 
da her türlü hazırlıklar nihayet bul- elçisi kaqboldu 

Karşılaşmanın yapılacağı yeri ay -
nca ilan edeceğiz. Karşılaşmalara elli.. 
den fazla oyuncu iştirak edecektir. Bu 
karşılaşma sonunda İstanbul tavla §am 
piyonu seçilecektir. 

(ı°l<IGİliı) 

kenya 

Habeşi.tanda §İmal ve cenup cephelerinde •on vaziyet ve 
Habeılerin çekilebilecekleri yeri gösterir kroki. 

[ince çizgili yerler, İtalyan işgalindeki arazi. kalın çizgili hat Habeş .. 
lerin, Adisababa ve göller garbinde ve Mavi Nil cenubunda kurabilecek
leri yeni cephe.] 

§=~=~=--~;=-~~~: ş imaldeki Habe§ ordulannın bi-1 İmparator, bu suretle arkasını, ta- ~ dbirini müteakip mağlup olma.. mamile Sudana dayayarak siyasi va· .ı 

aı ve en son Desye'ııin İtalyan- ziyetin müsa;t bir tekilde inkiıafrna ~ 
lann eline geçmesi timdilik Adiaa - kadar, haziran ortalarında başlıyacak 
baba ve ıarkında Habeılerin, muvaf. olan şiddetli yağmurlann da yardı -

~ fakiyetli bir surete müdafaaJanna mile, Gaffa mıntakasında müdafuya 
§ imkiin bmıkmamaktadll'. Şimal cep - devam edebilir. 
g hesinin yıkılmaar, c:enuptaki Habeş ltalyanlann da, büyük yağmur 
: d' L ".C'C.•,:"t..J -~ § ordulannın da olduktan yerlerde kal- mevsiminden evvel A 1saENUH1 "an 

~ malannı tehlikeli bir hale sokmuıtur. daha garba ilerlemelerine pek de im-
! Haritaya bakılırsa cenup Habet or. kan yoktur. Alman istihbarat bürosu-
~ dularmm düıtükleri müşkül vaziyet na gelen haberler de, Habeılerin A· 
~ kolayca anlaıdır. Şimalden arkası ke- disababa•yı boıaltarak daha garpta 
~ silen, Harar mmtakasmdaki Ra.s Na- Siddo'ya çekildiklerini göstermekte.. 
~ sibu ordusunun tek başma olduğu dir. 
~ yerde kalınası esarete götüren pek Habeşlerin, ımıkavemeti uzatabi -

muştur. Sümer bank umum müdürü Kahire, 20 (A..A.) - Alman elçisi 
Nurullah Esat da bugün şehrimize ge- von Stohrer, çölün Bahatya kısmın
lerek çıkan ilk kağıtları görmliştür. da yapılan otomobil yarışına iştirak 

~ manasız bir hareket olur. Habet İm- lecek en muvafık surette hareket et- i5i 

Floryada Çarşı ~ paratonı için, yapılacak en makul mekte olduğu anlaşılıyor. Adiıaba • .... 
§ hareket, Harar mmtakasmdaki ye • ba'nm tabliyesi ve menıleketin büyük :::ı 

Floryada. bu sene yirmi dükk.A.ndan ~ gane sağlam Ras Nasibu ordusunu bir kısmının İtalyan işgaline uğra· 
ibaret bir çarşı ile dört bin kadar ka- g vakit kaybetmeden glll"ba, Adi.saba· masile Habe§ mukavemeti tam.amile İzmitliler başka. şehirlerde bulunan etmiş ve yarış esnasında kaybolmuş. 

dost.lcı.rma İzmit fabrikasının kağıtla- tur. 
rile mektup yazıyorlar. B. Stohrerin yanlış bir istikamet~ 

bine yapılacaktır. Belediye bu inşaat ~ ba•ya ve daha garba çekerek, memlc:. lanlmış değildir. Habeı İmparatoru, 
için 60 bin lira ayırmıştır. ff ketin cenubu garbi kısmında, Mavi Mavi Nil ve göller- garbındaki tec::em• 

* Hereke kum~ fabrlkasmda bir saptığı zannolunuyor. Von Stohreri 
bulmak için beş askeri Mısır tayya. 

DOCRU OLMIYAN BİR HABER- ~ Nil ile Adisababa ve göller arasında- mü mmtakasında, Sudan tarikile ala. 
Dünkü gazetelerden biri belediyenin ~ ki mmtakada Habe§ ismini ve mem- cağı silahlarla, yeni bir ordu vücude ... hırs::.:!ık vak'ası olmuştur. . . • . • 

. . . . resı, hudut ıdaresıne aıt otomobıller, 
_F'abrıka;ı~ eski bekçilerınden ~~ deve süvari kollan tarafından ara-

Çubukluda bir hastahane açacağını ~ leketin siyasi mevcudiyetini idameye getirmek imkan ve fırsabnı elde ede· 
Yazıyordu. Bu haber doğru deg~ildir. = _, ~-1. bil' B O E l<'"I'in ...... trr. ır. • . 

mailh, ~tahldıl~ dıkiftobp'l~da.şla.. et deve süvari kolları tarafından araştır. 
meş u a ın e a n !a ı a.resı ara-
fınd::ı.n yakalanarak polise teslim edil rAeçhul bir sebepten 

YILLIK TOPLANTILAR - ltal- '\.111 111111111111 ıııuıı11111ımııı1111 ıııımıııııımıııı 11111ııınıı 1111ıııııııııııııııı111111ıııı1111111111ıını11111nıımıı11111ıııııı11111ııııııı111111ııınıııu 
yan ticaret odasının senelik toplan· -----------------------------

yan~ın 
miştir. tısı dün "Kaza D'!talya,, da yapılmış-

tır. Yapılan tahkikatta, !smail'in şeh
rimizde bir hazır elbiseciye de sekiz 
top kumaş sattığı ve bu halin devam 

I.,ondra, 20 (A.A.) - Harbiye ba- """""".,.11-ııııııııuıııaıııınıııRnıınm•ııı"'""'K",...,. __ 

kanlığmda dün. gece yangın çıkmış, İıt.lnbul 8tlıdi1f"'İ 
fakat hemen bastırılmıştır. Yangının ~ ehirTlua!rosu 
sebebi belli M~ildir. "# :> etmekte olduğu anlaşılarak, ayrıca 

hazır elbiseci hakkında da kanuni ta
kibat başlamıştır. 

•Eminönü Halkevi reisi ve lstikli! A;ı~!:ı;,: . : ;;~~~~ero'~::· 111111
111

111111 

lisesi müdürü Agah SnTI Levent, şeh
rimiz orta mektep !ngilizce muallimi 
bayan Sabiha'mn delaletile şehrimize ,•U:rn bulun k:ınh c-arpı~m:ılarda Yn-

hudilcrtle:l C:o!;uz kişi ü :müş ve on bi-

Bu akşam saat 
20 de 

TOSUN 
Komedi 3 perde 

'ürkçeye çevirer 
S. Moıay 

gelerek Halkevi salonunda "Türk li
sanının sadeliği,, mevzulu değerli bir 
konfero.ns vermiştir. 

Kudüs, Z) (A.A.) - Yafa ve Tel- l ıııı ııı ' 
Avh·de Ar:ıp;arla Yahuc!i'er arasıncia \ ,,,•,•,•illl I 
ri ağır olrn~~• iizere d:J l ; i~ i <k yara- - ---------------
lanmıştır. Polizin tabancalarile de 
fai Arar> ülmil~ \ "C 15 Arap da yara. 

Çanah. kalede !.eggah 'ar lanmışt·r. HALJ< OPERl<;Tl 

Çanakkale, (Özel) - ni.mize kala- Hükumet bu iki şehirde örfi idare 21 Nisan Akşamı A a ' 
balık bir gezgin kafilesi gelmiştir. ilan etmiştir. Bugün mitingler ya- Ankara Yeni ~~ ~~ 
Arnlarmda öğretmenler, Arkeoloğlar. pılacak ve Yahudilere boykot yapıl. sinemada 
profesörler var. İngiliz bilginlerinden m:ısı ,.e umumi grev ilanı kararlaştı. Çarşamba akşn•r 

HALİME 
gün ilimiz Antikiteler müzesini Ye 

Trova kazı yerini gezmişlerdir. Ateş B öce k i eri 
* rumiz genel kurulu kırk günlük ' Nez 1 h ~ Mu h ~ d din 1 

"""""':.: .. ~.='~" :~.:.~.~.~ .. """"'"" ............... "'"'''"'"""""" • 
toplantısmi ve bütçe işlerini bitirerek KON~ZfiVA TUAR ORKESTRASI 
ve encümen üyelerini de seçerek ela- Kız ve erkek bütün ge~?ler b_u ~ Şd: CEMAL REŞİT 
ğılrrq~trr. 1 romanı şevkle, heyecanla o •• nm:ı!.- Solistler : ÖJl.ffiR REFİK 

ı:: • .. 1 tadrrlar. Yazılır,ıı ve tasvirleri pe!c ALİ SEZİN 
. 23 Nısan ve Çocunk ba~amı to- edebi ve pek güzeldir. 

1
1 

rem programı bu yıl Halkevınce rol; ~ F ' L 30 k 

1 
Çarşanba 22 nisan 1936 saat 21 de 

• · ıyaLI urı:ş 
önemli ve zengin olarak hazırianmı~ . SARAY SİNEMASINDA 
Çocu;c haftası ve tören i~in şimdiden Hilmi K:taphanes1 . Program: Grieg ve Betthoven'in pf-
girişimlere b&§lanarak tedbirler alın-J yano ve keman konsertolan SiegEried 
nuştır. tdll (Wagner), Phaeton (Saint - Saens) 

f;KONOMi 
Almanya ile 
haşhaş ticaret'i 
Haşhaş üzerinden son zamanlarda 

Türk ve Alman tacirleri arasında ya
pılan bazı işler tamamen halledilme
miştir. Siyah haşhaşlar için 100 kilo 
başına cif Hamburg 175 Fransız frangı 
istenmiş ve bu fiyat üzerinden bazı 

partiler de yola çıkarılınrşken ilgill 
Alman dairesi şimdilik 160 Fransız 

Frangından fazla fiyata müsaade ede
miyeceğini bildirmiştir. 

PAMUK ÇEIURDEC! 
Almanyada Türkiye menşeli pamuk 

çekirdeği küspelerine istek vardır 

%47-48 muhteviyatlı mallar için 
100 kilo başına cif Hambuı·g 72-74 
Mark, yani 36-37 lira fiyatla alıcı 

bulunduğu bildiriliyor. 
İSTENİLEN D1CER MADDELER 

Son hafta içinde bazı Alman firma 
lan Türkiyeden mal almak istemişler 
ve al.1.kadar malmmlara müracaat et
mişlerdir. lstenen mal pamuk, haşhaş 
küspe, Sofya fasulyası, süng-er, keçi 
ve koyun derisidir. 

Jf· "' ~ 

Alman hükumeti tiftiklerlmizin it· 
hali için yeniden müsaade vermiştir 

Mühim miktarda tiftik ithali mUsaa-

u:I 
mı SPOR ar 1 
ii=·ı 
.. ı -------------

Hakova takımı 
geliyor 

Hakova Maçları Tertip heyetinde,.: 
1 - Viyananm birinci sınıf pro· 

fesyonel futbol takımlarından Hakov• 
22 nisan sabahı saat onu yirmi gcı;e 
Sirkeci garına vasıl olacaktır. .

1 
2 - Hakova takımı ilk maçını rııı 

li bayramımıza tesadüf eden 23 tıis~rı 
günü saat on altı buçukta Taıtsıı1l 
stadında Fener-;,ahçeyle yapacaktır· 

3 - Hakova - Fenerbahçc maçn110 

hakemi Adil Giray'dır. 

4 - Hakova - Fenerbahçe ma.rJ1?; 
dan evvel tertip olunan hususi tıı 
mac:; ayrıca bildiı'ilecektiı. 

Jlıl~ 
5 - Stad balkonundaki yerle> 

maralı dır. 
-~--~~----~--____..-
YENi NEŞRIY AT: 

Jt. DOGUŞ - On beş günlük rnec.rrı; 
adrr, dördüncü sayısı çrkmıştır. t~ır'l ri 
gençlerin yazıları ve folklör tetlciklt 

vardır. ~ 
= jbil' 

desi verildiği için piy.:u:aG.a yen aır· 
canlanma baf'!hyacağı ramın.ııJ{tn •n 

·• ' .. r< 
Ayrıca bir firmıı rı · 1 1·;11ı ,.... ı :ıl· 

Türk yünlerini ithal için müsaade 
mıştır, 
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1Gezintiler1 -
Gömülü ümitler 

1 itaretler 1 ••• Uzaktan •. Yakından... 1 

üç düşman . 
Ulrular •osyetui •on .zaman- Bı·r şampı·yon Parı·s Sergı·sı·nde '1/negöl,, den iki tuker mekta 

lqrtla CIÇlk diifmanlarla karıı kar- bu aldım. O •tÜ damgalt iki asker 

flYa gelmiftir. mektubu. ilk dütüncem, 
11zarJal• 

Ba diifmanlar: Babasını nasıl buldu Dikkat uyandıran bir kedi lanın kim bilir ne derdi ·rJar?,, Je-
l - Kendi•inin mütecanis bir melı oldu. Zarllar kalındı. lhiıi 

kitle halinde hare!:C'te geçememe- de bir günde, bir saatte elime ı:a-
•intlen doğan iktiaarsız.'ı~. müey· rıyordu. Belli ki acele bir §ey ve 

yidaizlik. uzunca bir der:!.. 11 ortatrncf a, 
2 - Frar .. ada sağ cenahtan dikkatimin dağıldığı bir sırada aç-

gelen uluılar :s:ısycte:si dürmanlı- malı i•temedim. Belki laz.ım ~el• 
ğı. 

1 
' cl'ği kadar dikkat edemiyecf'h ~ 

3 - Kara ArJrupa:;ında de[. .. r. nun isteğini bütün gücümle karşı· 
yeni ve fili rJaziyettir. j l?yamıyacaktım. 

- 1 - Matbaadan ayrılıp kalem t!ıı 

Uluslar ıosyctcsi, kurnldt·~a rulclulztan sonra okudum. lt:et r 
günden itibaren, m ütecanis bir ne kaclar yanılmıfım. Bu kalın ' 
aılh kitle•: lı::ıli nde lıare!.ct ede· zarflar, uzun bir derdi değil bir 
memi ... tir Ar:c:J ': li"i vaz :yet. u· 1 müjdeyi getiriyormuf. lçlerintlen . , 
:1ın zaman 1918 galip!erir.in İ§ bir mektup rJe ilıi hikayemsi ne::ir 

baliiini temin etmek olmuıtur. çıktı. '1/negöl,, de bir yazıcı a-
1918 Jenberi uluslar ıoıyeteıi in- Bofilör rJe baba.ı n Pariate HO§ salonunda açıJmıı olan sergiye her mem lıer olan genç adam, gerçekten 

l ·ı leketten bir çok iyi cins kedi ve köpek getirilmektedir. • b d • 
giliz - F ran•ız an Cl§maaının ı a- Boks pmpiyonu Yalan ten Angelman kaybettiği güzel ilıi yazuını ana gön ere-

Şimdiye kadar gelenler arasında, yukarıda resmiııi 
den olarak y.mramı§, müıterelı ve yirmi yildanberi görmediği babasını boks sayesin- yor rJe likir •oruyor. 

~ gördüğünüz kedi dikkati celbetmektedir. 
"menfaatlerin koruyucusu olmuı· de bulmuttur. Kendisi henüz üç buçuk yaıında iken Ona ayn yazmak, bu yepyr 
tur. babası umumi harp dolayısile askere gitmiıti. Ver- Wolvre köyünde kederli bir bayat geçiriyordu. Va- ni •anat ümidinin fimdiye değin 

Habq - ltalya harbine kadar llun'da Almanlarla çarpıttı. Oradan Cezaire ıönderil- lanten'in t(Shreti dünyayı tutmuıtu ama bu küçük kö- oldufu gibi tekrar gömülü kalma 
. . • d b di. 1918 de mütareke yapılınca memleketine döndü. ye spor havadisleri gelmiyordu. Hatta gazetenin bile l malı d lı • B 

Gfaiı yukarı bu rJaz.ıyet ıçın e u- Fakat karısını ve çocuklarını bulamadı. Aradı, ıordu, •ına lıat an eme tı. u ıe-
1 1 l t · /tal girdiği yoktu. Bir gün, memleket dahilinde olan mü- b l d. L! "tu el L l anan u u• ar ıoıye eaı, yan - saba dolaıtı. Bir çok zahmete katlandı. Hiç birini epe ar 111 m num a ırarfı ıyo-

him hldiselerden kısaca bahseden bir küçük gazete 
· Habq harbi ile , yeni bir prenıip Bunun üzerine zavallı baba, lcanaıru, çocuklarını · · · o rum. tesadüfen bu k8ye gırmıştı. rada her nasılsa ıam-
ile ktır'fı karııya geldi. Billaa,.a aramak için köyünden çıktı. Şehir tehir, kasaba ka - piyonun adı da yazılmıttı. ihtiyar için bu küçük iz Bu hikaye,,..i nenrlerin biri 
lngiltere ve lıüçük devlf.tler tara- saba dolaıtı. Bir çok zahmete katlandı. Hiç bir tef klfi geldi. 1'Piçler,, öteki 1'Leylelılerin ada-

, lintlan heni,,..enen uluslar ıoaye- bulmak kabil olamadı. Boks federaıyonu aldığı bir mektubu Valantenin leti,, adındaır. Ancak olgun kil 
tai politika.ı, ulu.Zar ıosyeteıini Karısı, hiç olmazsa kendi hayatı ile oğlu Vatan • menajerine verdi. Mektupta bilhassa ıu sözler vardı : lemlerin verebileceği iki yazı .•• 
laarekete geçirir gibi oldu. /tal- ten'in hayatını kazanabilmek için Liyon tehrine git- "Benim küçüle Tintin'im sensin delil mi? •• Seni Zevkle olnıtlam. Son günlerin 

&.- b!L _Jil ,. d mişti. Orada çah§ıyordu. Küçük kızını Alsastaki akra- yalnız bir defa ıörmüo:.tWıı. Nerelerde idin? Liyonda d b yaya -•ı& tat ur eu en zecn le • s bot patırtılan ara.an a u ne gü-
balannın yanında bıraktı. Az zaman sonra kadın da olı.-x..._ -:..1....;.ı--..1,· Ah -·ı ne kadar uzak! Seni 

birler banan mi.ali idi. Fakat ölünce Valanten yalnız kaldı. Sporu çok sevdiği için ıı:;;;ı: ~;:.oldu;: nuıl keıfedebilir- zel bir •afi. Bunlardan ülkr 
ba if ba ratltletle kaldı. Cemiyet boksör oldu. diın? Spor itleri Wze kadu ıebniyor ki ... .,, de kim bilir daha ne kadar rJar .. 
o.heri bir lrurJrJef göıteremedi.. Şampiyonun babası Verduna yakın F.reanes-en- Bu mektup baba De ofuJun bulutmalannı temin etti. Fakat topların altındaki altın gi• 
ltalya - Habq harbi bütün ıid· bi gömüiü. Her iatidat bir teacr 

defile devam ediyor. Bir çocuk doğar doğmaz Gökün %İgalarını tetkik için dülün bargıım ile kalın tabakalar 
Eler vaziyet hir tartılın .;J&Jıı- dile geldi iki bin dd yüz metre mlk!bı hae- makat ıökUn zıyalarını tetkik et. i~ntlen l11kınp giinqe lıaVUfUr. 

'

na talim etmen ile neticelmen •••"•"' bir dh.. ·-•-ta• '-lo•u ınektl. Balon.dört aaat..aynı yükaek- Kendi lıenıline kalnıfumı tlel.W. ..._..x...a, Şilide Kokembo viliyetinde bir ltaç _, . .. ....., " ~ ~ • l .. 
I~~ ":li...ı. iJ.I.,. iioqelai- gilA önce bir 90CUlt .dllnyaya plniiş ~ pkqp~ 1f.lkjı_fluek d!kuz Bide ÜIJBJf ve oa beş çift fotoğrafi lenler pek adar. Aıt türı iC ~ün 

nin t•vibıne arzetlilecek•e blr'1uıç ve bUttın memleketin doktorlarım hay -bin sekiz ytlz metreye kadar çıkmış- abnmııtır. Bunlar tetkik edildikten yariıhl.,larcı ~olt ak rcutlanama. 
ayılır hayal ümidi gö•leren pren- rete dUfilrmUştilr. Çocuk doğduğu za- tır. Balonda fen akademisi azalan aonra gökUn kendi ziyalarının yalnız Ba tlelilıanlı, "Alı balat,, athnı 
aiplerin ölümü olacaktır. Miiteca- man uzun saçlı idi, ağzında eksile bir ela bulunuyordu. Bu 1'flkselmeden gecelerden başl;a g~n<lüzieri de fa. krıllanmq. içindeki çakıntılar, 0 

11: .. bil kt Bu h.ıı..:ıı; __ · •-tk'k il -------------- allyet gösterip göstermediği anlaşıla-oiu mülıalat vermeie benziyen ~ e yo u. n~yı ~ 1 e buluttan yarın için pek kalıin ayı-
ba vaiyet, ala.Iar •o•yetainin uğraşan doktorlar daha mühim bir vak'a söyllyerek konU§Uyordu. Böyle doğar eaktır. JınlılJar Joiacalına bir müjdr 

karşısmda akıllarmı oynatacak dere- doğmaz dile gelen bir çocuk karfmm- Balonun uçmıya başlamasından 
bir dalta belini doğnıltamamaa ı ceye geldiler. Çocuk mükemmel bir da doktorlar ldlçUk dillerini yutacak- lnlflne kadar altı saat altı dakika S. Gezgin 
İ~n bir nhep .ayılabilir. Kast iJyan şivesUe kelimeleri tamam lardı. reçmi§tfr. (Ltitfe11 Mvfa\'l ('P\7;r ri7l • 

Uli!slar •osyetui fikrinin için- ----------------------------... --........ - ...... --...... - ... .._ ___ .... .._ _____ .......... _ .... 1191! ____ _ 

tle ve bünyuinde Ytıfıyan birinci 1 
tliifman budur. 

-2- cı 
·::·::-·:.::.::.:.·::.::·::-::·::-::· Fraıuatla Nf cenah, ulular 

aoeyetai prennbinin artılı ıloatu 
flefiltlir. BilalıU, harpten önceki===::.;- T et rl k• : 4 ==================================================== 
..,,..,./,ta'fia oldu"- O:bi itti/alılar o..ı.r tinuli bqlanm 1UbnJıa kaldamqlardı, in- pha ........... .....,..._ w sana ne olu7or, yaba? .. manm karııı bu ballmlann arumcla onlarla ....._ 

dönüyor, Ziııı•ıwnmala evJenmeden öace Vi1•nenm 
çalaıb •lence 7erleriade We Ye operet artiatliji et
tiii çailardaki sihi kulaldarmda Kalmamn mmi1d • 
ıini clayank ve eteklerini açuranık dönüJ'orcla. 
Zimmemwun kansı, bir arabk hiribirine kantml 
ıölpler arumcla keneli etrafında dönenleri söriir 
ıibi oldu, aonn en yakın IMr manzarama ıözl.İlll 
birden ...-ıp Jllkar sibi olan tazeliğini babrhclı, .-. 
tun alt kmnaraıına inen küçük merdiffllde hafı eli • 
nerek clüı• sibi c-ldu, kamaranın boıl11ia içinde a.. 
eli.anın, Refiamn Ye ilhanın hiribirlerine k".'lrltanlr 
dönen )'üzlerini tanır 111ıri olclu; görür sibi, difer 
s ibi, tanır aiW olurtcea UJ'UJUP kaldı. 

... • • sama içini fenbhk •e •sinlik cl11yps11 ile dolduran l:yi Wr tiices, pirl8fmekten elden ıelcliii kadar u -
aütemini ihya etmek emelindedir. süzei Wın föderi p,i maYi ~ siiçlü Wr ak ohmhl 
Ul,,.,_ .-yetui lilırine büyük san'at .o.in &rçuile aerpiıtirilmit aamlaak kadu Etnfbıkileria clön6p 1-kbldannı prünce aözü 

Aar.6in nilaayetlentlifi •enelerde aat.aca claiılu be7a halatlara~ nN*'&ttinli,,... laka yan lmnwnda telcJinde: 
_, cenala büyük ve aıleta hayati Yu siinleriade lataallul cöldi ne tathcllrl Daizin, - H...._ Wr,... claidnuı; olur n:r.ı bu? deli, 
6lr plıilfle ehemmiyet HrİYorda. kaı9mn. aiaçlann, ,..nlilin" türlü........., ıöz· ,...-ten aoma ,.11nç oyumalı, yahut ela Y•bp 
Banan ıe6e6i 6ait idi, •ai cenah terden ıönüllere ~b Yeren Wr süsellik aloıı ile u,.....a.ı_ 
119 mııalaedelerini ebetlilqtirmek dolcluiu sünlerde latanllalun üıtinde beyaz ZİlmnenmmD bnsı kocaıile birlikte Türkiyeye . 
,&._-._ tlı"nam:·-ı·m· tlardarm-L bulutlar bol aydmldc içinde ıünkli hir kotupna ile side sele t~87İ çatpat öirenm:ıti, ıöylenilenle • 
,...,_.,. ....... GR biribirlerini konlıyan se•aililere benzer. rin hemen heptİDİ anh;ror, fakat almanca cevap ve -
uasileaini ulular soqetaine yük- Muı, Kacbköyiinden Moda 1uyı1anna doiru - • riyonha; laqm: 
lerniftl. yılan Y•tillikler arum~ Myaz yeai 1apılan ,;;.. - Haklrma ftl', Gbclotclu, eledi, iıte ben ele si • 

F tılıat 6aain Mi cenahın, alu- rek Fener,.oluna doira ma1117orda.. Mocla kOJWlcla zin aözGniid tatanla aicliJOrum. 
lar ..,.ıainin mulealaaaına terk ıöa alan Wr b,_... urch. Suyun içinde babp çı • Gq 1-lm kal•htaa ip.den çıktı, a;rmmık için 
etlecefi maahetleler luılmamqtır.. bn. biribirile oyna.-, yiizen, atlı)'aa kaclmlar " teaba Wr ,... an,anılc ....... alt kamaruına inen 
llaalaedeler bugün lilen 919 dairi erkekler anamda ldlder, padlhotlar, birw ildter ki• kiçik-.UYW Wnalcla, flıbt INr iki ... .....- in-

filik kü~ motörlii ka,.._. Ja,ıcla ensine dotna ... diden ................ Ya seçti, t ... yüzüne dö -
ltayaliyetlerini lıaybetmİflerdir. elden etnıfa serpilen konfeti .-itleri siW abhJor · alp :rulmn pktı, adsa ıiYWlenia Wr bnanna çeki-
0 "'1U.e ulular •osyetuine lala clu. ...... bııhtalum m..m. mt iıtl ~ ltofuna aza. 
fiodrılı patermelıte mana yoktur. Denizin lstincle ·bir ,...... ,........_, ..ıan ,.,... mp Jattı. Çıplak lrolbn iki )'andan halr•l•Mrak '-· 

Vlmlar .-yete.inin ikinci düt· rak süaülen IMtyaz 1elcenli kotralann .......... amt. pnm albacla ~ .Wph aan aaçlar bu be-
mana butlar. usnı.ı. 1a.nhp lmrtalnmıhl. J'U kollama üetiiM istekle ablan hir tatbyanm sür 

- 3 - Tan1111mı Alman hılriralamun Türkiye acentesi, salan sM ....,..... Omazlamu örtmete Yetİfe • 
Kara Aorupa.nntla 919 nuı- ortainun kolunu her ...... .- r.klihizlikle tutup miyea la• lcollu ~ fael elhiaesi ıöiıünü aım • 

alaetlelerinin, baııntla V ena1 çekti: .m bpı,.or, ricadimim WitGn çizsiJerini uıta Wr 
-•....ı....-L .!!--e _,.,,.alanmaa, revd· - Sizin plclifinlz yeri.de ı... .... JGz kat Wi7iiiü ~elinden~ Ye....._ dölriilmit tue 
Wl1mll ._,. r-·~ Ye sahicisi ftl'; iN lHzimlriei bıldit, ,.aha! Wr ... •at eierl ulinde Wirlip cenlaıNlutJOlcln. 
70ftÜf Jevletlerin ailalalannuya Diye ... lenc1L r--... pa.ı ....... ,.. .. ,..tmu Wr laf 
6a,lamalan, Armıpatla .;Jalalı bir Ziıuawwww TirldJeji .....,._ " ...ı,.Ol'da: ...._ siW sözlerini ...,_., 11Y11J'OI' am)'du, JOlı• 
miioaene ucuının dofma.tna ve - Öyle aöyleme:riniz, clecli, Milis w b,..k ._ _,... .,... l'Öl&nenık claha çok .-...t olmaP" 
6a miioaenenin b"r Armıpa sallw yenle nrdır ... llu kadar ıiMI Wr tehri her yer· disleriai indirip lraldıranlr kendisine en çok ıöz ee-

• .problemi ile tlefil, lakat devlet- de bu1111Mzamal km Wr te1D1 ••mele ı..k bza1111111 olac:aimı - dü-
. l.nn 6ir pap laalintle birlepnele- Zimmennanm kamı a içinde yapdıfr JWİn si· ılnüy--. tJama ta unda o ela IMlı Wlmiyor. Yeni 
• ""'warileıtirmelıtedir. zellifini •e ~le bir yerde yapa.-.m mmtlululana yeni alıpmia IJuladılı Tiirtc rakuı. içiliı4ren 1"rez 

Ulııııltır _,.vetai politiluuı bii- anlaayan bu ,i...-n a&ıma dersın sözlerle Wdl. sert ohmılda 1.enılMr, ona tadına cloJU111 olmıyan 
" Vunl Gündoldu. rirültG ile plmefe '-t1-t • Wr hat dönmesi ıetlftyonla. KJatumm ~- ıa· 

Satiri Erte111 ts; Zlrmnermwn w- tma1du ,.. .tslan Yr ldlç6lr laflD e&.fmU ~ ,..._ .... ıl-
(Boıw Ba. 6 Bil. 1). - ıc.... tiJ111ro iı14iiti Wf, ..,... _..'1Dce ~ "' ili ılttlqıe s-i-5,_ ~ PsiHJ'or, Ziıı•••_... 

7 
ilhan muıun alt kamara11ndan tek batma ç k•ıı 

Varal Gündoidunun •• arkaclqlannm fanına J :..:ı. 
lapnk sanki ona soran YU'mlf ıibi: 

- flanmJar içkiden biraz rahatsız oldular, onl:tn 
ptiriip ,.tmbm. 

Decli ama bu söze kulak veren olnn:h. T ea:h:Je
nip toplanan ve örtüıü deiiıtirilen masamn ctr-f na 
sıralanmıt dört erkek hararetli b:r briç partisine dl'l• 
mqlan:b. Vural Güncloğdu, ortağı Ziır.mennan, Gü • 
imin babası, orta yaıb, yalnpklı, ıevim1i bır "
dam olan ımliye •ersi dairesi teflerinden 1-!ü~·- ' n 
Tok, ilkeler arası ba•a yollan anonim t'rlıeti i · re 
mecliai uumclan Sebri Uçar. 

Vural Gündoğdunun uzaktan akrab:ııı ol"'."! <'''t • 
tor Çetiner, Anacloladlıki uzun çalııma 11llann:I·• 
sonra bir aralık latanltula selmit olır.umdan is~i~Pde 
edilerek bu ıezintiJe çağmlmı,b. Bir kaç j'Jhnr fs • 
tanbul dıtında gec:irmi, olan .-e'!'tç adam. Anadolanun 
kendi içine kapeh, alır, m&Dhem •• dlsb nıhuaa 
büriinmüı si1li idi; pek mecbur obradıkça konutm0· 
yor, mıuanın çewesinde e!armu~ mç Oj'IUJ'P.nJU'll 
bakıyor; kiğrtlarrn. cnrızlrırm ve el kol fıal'eket • 
1erlala aramdan prülen cltmizi 19,..ecliyonhl. 

( Arkosı txır) 
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Gençlere a başa 
götilrmediler mi onwı için? Hapse 
tıkmadıl:ır mı bu koca adamı? Fakat 
ne oldu, ne çıktı bu dedikodulardan? 

Dört yüz beş sene evvel toprağa 

verdiğimiz bu koca Türk biltUn yaşı
yanlardan daha diri, da.ha §erefli a
yakta duruyor bugün. Biltün bir mil
letin, daha doğrusu bütün dünyanın 
kalbinde yaşıyor o. Onun eşsiz 

san'at eserleri gözlerimizin önUnde. 

lSTA:NBUL - l'1 1nkı1Ap dersi. Univer 

siteden nakli. Kemal Tengirşenk t:arn!mdıuı. 

18 dans ml181klsl. 19 haberler. 19,1~ Muhtelit 

pll'lklar. 19,80 Çocuk esirgeme kurumu namı 

na konferans.. Halk musikisi. 20,30 atUdyo 
orkestralan. 21,30 son haberler. Saat 22 den 

sonra Anadolu ajansmm gazetelere mahswı 

bavadls aervts1 verllecekUr. 

''Bnden sonra kimse yetişmedi, 

yetişmiyecek,, Bunu onlar söyledilerse, 
onlarde.n sonra birinin yeti§ınesinden 
korkuyorlar gibi geliyor bana. ''Bu işi 
bize bıraksınlar!,, demesinler! Bu ba
badan oğula, toruna bırakılacak bir 
miras işi değildir. Bunu onlardan al
mıyoruz ki onlara bırakalım. Bizde 
<'alışacağız, biz de yazacağız, biz de 
söyliycceğiz. Ynrm doğanlar da yaza
caklar, söyliyecekler. Zaman hangimi
zi ayakta bırakacak bakalım? 

Kalbimizden çalabilirler mi onu?? Si- z-------------·---ıı 

BugUn istersek biribirimizi baş şa
ir, baş edip, baş hatip, baş hikayeci 
diye ilan edelim. Yarm, bu adı bizden 
alıp bizi çamurlara yuvarlamaz mı? 
Ne çıkar ben vnnm, sen yoksun, bu 
şairdir, sen değilsin demekten? Ne lti
zum vnr bu dedikodulara? İki taraf da 
telii.ş etmesin! Hükmü zaman verecek 
dedim ya ... 

Çalışalım, ortadaki eserleri beğen
miyorsak eserlerimizi beğendirmenin 

sırrını keşfedelim! Sözden evvel bunu 
yapalım! Bizi okumuyorlar diye kız
mıyalım. Sonra dilimizi arkaya, Türk 
milletinin yüreğinde ebediyyen yaşı

yacaklarn uzatmak cUr'etinde bulun
mıyalım ! Geceyi güne katalım! Teva
zu içinde çalışalım! İçimizde bir şey 
varsa onu aksettirmesini bilelim! 

Türk milliyetinin en bUyük değer
lerinden biri de nankör olmamaktır. 
Bir kıymet olursak, bir kıymetsek bu 
millet arar, bulur, sayar, sever bizi ... 

lebilirlcr mi bir Namık Kemal adını 

içimizden? Ziy~ Gökalp'ı, bu koca Tür 
kü unutur muyuz?? Samih Rüat ör
nek değil mi bize? Fikret' imiz değer
siz mi bizim? Eşref, Nef'i daha var .. 
Daha neler var bizde. 

"Neden bwıu söylemedi? Neden 
şunu haykırmadı? diyorlar. Bunu söy
liyenler neyi haykırdılar?? Haykın
lacakları neden haykırmıyorlar? 

Onlar, en koyu istibdat, en aman
sız işkence devirlerinde çok şeyler söy 
lediler. 

Şahsımızı beğenmek illetimiz var 
bizim. Öyle yazıcılar biliyorum ki: 
"Bir tek Türk eseri okumam, okumı· 
ya tenezzül etmem, onlardan bir sa
tır 'blsun okumak vakit öldürmektir.,, 
diyor. Okumadan nereden anlamış bu
nu? Buna sadece zllppelik derler. Var-, 
dık, varız, var olacağız! Buna inanı
yorum. Dedikodu, kıskançlık değil ha
kiki tenkidi bekliyoruz. 

NE YAPMAK İSTİYOR? 
- ~an'at hayatınızda ne yapmak 

istiyorsunuz? 
- Ölmiyccek bir hatip olmak isti

BORSA 
20. 4 . 936 

lllzal&nnda yıldır. lfar'etJI o&anla.r, be 
r1.nde muamele görcnlerdlı. Rakamlaı 
Mat ıı de kapanıı •tıı fl.Vatlanıur. 

p ARALAR 
• Loı:ıdra 621 •Viyana J!i,-
•Nevyork 126 - • Madrtd tft -
• Partı 167. - • BerllD 82.-
•MllMO ı~- • Varıova 24'-
• BrUluıel t;4,- • Budapeote l!H-
•AUna ~.-- • BUkref 16.-
• Cenevn ~.- •Belgrad l>2-
• Sotya ~·.- •Yokobama 8' -
• Amaterdam 86.- •AJtm ıı71J -
• P'r&S. 112- *Banknot 289 -
• Stokholm as-

ÇEKLER 
•Londra t>'21i.IJU •Viyana •:lal\8 
•Nevyork 0.7086 • Madrid 68192 
•Parla 1206 • BerllD l.9770 
• Mtl&.ı:ıo 10.0776 * V&rfOva • .2266 
• Brllk.eeJ H990 • Budapeet. i,b486 
• Atlna t888&> * BUkref 1~11670 

•Cenevre Vü • Belgrad lU91l> 
•Sofya ~~4060 • Yokohama 2. 7~00 
• Am.aterdam 1.1719 • Moekova 2l 9S76 

Hakikat zincirlerle bağlanıp, deniz
lerin altına atılsa bir gün gene ortaya. 
çıkar. Kıymetler de böyledir. Onlar 
asla kaybolmaz, elverir ki bir kıymet 
olalım. 

yorum. Bu iş için sesimin çok müsait •-----------------• 
•Prat 19,2JJ •St.okholm Slll:l4 

olduğunu söylüyorlar; heyecanım var; ESHAM 
''Ben varım, ben güzelim, ben dağ

ları devirecek, yepyeni bir dünya ku
racağım!,, bu sözden ne çıkar? Ne süs
lii kelimelerle ne mükemmel, ne tan
tanalı programlar hazırlanır. Maksat 
program dej;ril onun tatbiki ve tamam
lanmış bir halde göz önUne konması
dır. 

çalışıyorum, çalışacağım. Her l!!öyleyi- ı1 &uıkaaı ıo ~ rramvay a.00 
§imden sonra etraftan gelen sesler ba- Anadolu ~4 so * Çimento ıo sa 
na bu yolda yürUmek için kuvvet ve- fteJ! t l~b Unyon Det O 00 
riyor. ftr. Ha)'rf)' lblXXJ Şark Del 000 

Teşvik gençliğin hakkıdır; duydu- •Merkez Bank 6'5 bO Balya JOO 
O. Sigorta .W Şark m. ecza ) 00 

ğumu söylemek, söylerken etrafı coş- Ponomonb :ı,oo Telefon u oo 
turmak, inandığıma inandırmak bir ı----------·----

Devirelim dağlan! Gösterelim var
lığımızı! Kuralım yeni dUnyamızı ki 
inansınlnr bize, gelsinler bizim arka
mızdan ... 

zevktir, bir san'attır. Muvaffak olacak 
mıyım bilmiyorum? Bu hükmU zaman 
verecektir. 

- Eski ve yenilerden beğendikle
riniz? 

- Ben de dostlarımı sıralamış ol
maktan korkuyorum. Bu yüzden isim 

letlkrazıar Tahviller 
• 1933 T.&r. ı ~.80 Etektrllr 00,00 
• • • ,. U 28,80 Tramvay 81, 70 

• ,. ,. m 22 C>2 Rılıbm U,06 
*fıUk.Dahlll ll9 00 • Anadoto l .48 6b 
•Ergeni ı.tik. 9l>,OO Anadolu D 46.~ 

1928 A M ıo oo A.oacıoıu m ıa 20 
• S. !:nurum Ub, * MUme11sU A C>0 60 

B millet rllyayn inanmıyor artık, 
hayalden saray kurmıya tahammUlü
miiz yok. Biz hakikatin gönüllüsilyüz, 
hakiki san'n.t eserleri önünde diz çök
mesini biliriz biz. 

saymıyacağım. Eskilerden de, yeniler- ;::===============~! 
den de seve, seve, kanmadan okuduk-

l ,te Sinan. Onu kıskanmadılar mı? 
"Hiç blr değeri yoktur, yalan söylü
yor.. diye pndişaha kadar dedikodu 

•• 
düşman uç 

larım var. 
- En çok beğendiğiniz eseriniz? 

Yazınız? 

- (Atatürkü ilk görüş) isimli ya
zımı çok seviyorum. Bu yazıyı orta 
mektep sıralarında yazmıştım. Zanne
diyorum ki bu eşsiz Türkü tarü eden 

(Vçüncildcn devam) en güzel yazı budur. Sonra (Gençli-
tün Avrupaya §amil bir sulh esa- ğin sesi) o.dit şiirimi de seviyorum. Bu 
sını ileri sürerken, yeni Avrupa Biiri cumuriyetin onuncu yıldönUmUn
müvazeneaindeki temayül ıöyle de Beyazıt meydanında söylemiştim. 
ifade edilebilir: Orada bulunan binlerce halk coştu, 

bana bunu bir kaç kere tekrarlattılar. 
Almanya §arki Avrupa ile garp Bu şiirimi sevmem bu heyecanın, bu 

Zahire satışı 
lstanbo.1 ticaret n sahi.re boraaamda dlln 
muamele ıörea (ldlo) maddeler: 

Nev'i: 
Kf.. P. 
Enu 

Buğday (yumuıak) 6,30 
6,4 

5,35 
4 

6,20 
15,10 

45,10 
78 

19,15 
37,38 

ôS 

" {sert) 
,, (kızılca) 

Arpa 
Çavdar 
Kuıyemi 
Pamuk Adana 
Tiftik 
Beyaz peynir 
Katar peynir 

5,15 

Z. yaiı E. ek.tra 

Kf. P. 
En çok 

7,5 
6,10 
6,22,5 

48,10 

21,7 AvrupaBt arasında bir lasıla hiz- beeğrunenin neticesidir, belki ... Sonra 
metini görecek, (920) de Lehiı- veremliler arasında dolaşarak, yazdı- ı 
tanın yaptığı gibi. ğmı yazılarımı da severim. Sevdiğim 

Antirevisyonistlerle revizyo- nutuklarımı "Bir ses,, adı altında top- ;:::::::=:=:::=::;====;::::::=;; 
niatler arcuında bir tevazün husu- ladım. On beş gün sonra görüp okuya- Takvim ı s~i~!n rı~=~ 

caksınız. HükmU okuyuculardan din-
le gelecek. /ngiltere eski devir- liyeccğim. Fnkat hep sevdiğim diyo- ======~ .. 8Muharem 29Mubarem 

lcrde olduğu gibi Avrupa kome· rum. Beğendiğim değil! 
rini idare edecek. Bu §ekle gö- -ımıııı"'""'"""'""",.'"'"'w'"""'""'"'""•'"ımınmm"""''-'""""" 
re, aı·tık uluslar sosyetesini ayak
ta tutan iki devlet iş birliğine, 
(Fransız - lngiliz.) imkan taıav
vur edilemez.. Ve artık bu vazi
yetten sonra milletlerin hakkını 
koruyan prensipe Je ihtiyaç kal
maz.. 

Bu Ja uluslar sosyetesinin ü
çüncü dü§manıdır. 

Sadri Ertem 
tMM HHWlllllUllNllMlll 10111t1111ıuwınunnr1U1111111Rl!lllllM111~nSlllfl 

dir. Yaz.ısında hiç acemilik yok. 
Yalçın bir tahkiye, sert ve kor
kuBUz bir mantık adeta çağlıyarak 
akıyor. "Leylek,, meselesi alela
de bir §ey olduğu halde bu halk 
malı onun yazışında birdenbire 
umulmaz bir panltıya kavuşma; .. 
Ak bulut, benden fikir ı;oruyor
du. Büyle yaz.an, bu kadar ya
zabilenin artık kimseden soracağı--------------
ıey kalmamııtır. Çok okumak ve ZA Yl - 1926 senesinde Kasımpaşa 

beşinci hl= mektepten aldığım şahadet. 
kendi kendinden sormak conuncu nameyi .zayi ettim. Yenisini alacağım • 
hoccuı olsun. dan eskisinin hükmü yoktur. (V. No. 

S. Ciezgin 15367) M. Berkman 

GUn doğufo 
Gllıı bat.Jfl 
Sabah namazı 
Oj!le nam8%J 
(kindi namlLZI 
Ak~am namazı 

Yatsı namazı 

lıruıak 

Yılm gc~n gtınlert 

Yılm kalan gtınlcrf 

517 
18,52 
500 

12 13 
15,59 
18,~2 
2028 
~.28 
110 
255 

!i ı 5 
18,53 
50() 

12 J 'i 
15,59 
18.53 
2030 
3.26 
l l J 
2~4 

Adisababanın alın
ması bekleniyor 

(Üsıytını 1 rnrİdP ı 
lığının halli hususunda ltalya hüku. 
metinin üzerinde ısrar etmekte oldu
ğu şu üç esaslı noktayı, mutdil bir 
lisanla izah etmiştir. ı 

1 - Alakadar taraflar ara.."tında 
doğrudan doğruya müzakerat icrası. 

2 - Müzakcratın Cenevre harici 
cereyanı. 

3 - l\luhascmat, ihznr bir sulh 
aktinden sonra tatil edilecektir. 

Duna mukabil Habeş delegesi H. 
Yolde Maryam 16 ıncı maddenin da. 
ha kuvvetli surette tntbikini istemiş. 
tir. 

Konser, saat 10,45 de gizli hir iç
tima yapmış ,.e bugün fevkalade bir 
celse akdine karar ,·ermiştir. 

ltalyada ekonomik 
durum 

(Üst gam 1 incide) 

yüzde kırk beş düşmüştür. Bu sukut ha
lıl da devam etmektedir. İtalyan iş bü. 
rosu İtalyan işçilerinin aldığı ücretin 
bütün A vrupada en aşağı bir derecede 
olduğunu kabul ediyor. 

Mussolini meşhur bir nutkunda şöy
le demişti: "Ben sizden hürriyeti ah -
yorum, fakat onun yerine kuvvet ve re. 
fah vereceğim.,, 

Bakalım, Mussolini'nin verdiği bu 
kuvvet ve refah nedir: 

Mussolinl, bUyük harpten sonra bol
ıevikliğin muvaffak olacağına inandığı 
zamanlarda, demagojik bir çok vaadler. 
de bulunuyordu. İktidar mevkiine ge _ 
çip de bolşeviklik tehlikesi bertaraf ol
duktan sonra iptida büyUk sermayeyi 
fevkatııde himaye eden kanunlar çıkar
dı. Fakat sonra faşizme mahsus olan te. 
zatlarla çok geçmeden İtalyan burjuva
zisini mahva sürükledi, 

:(. • 4 

Bununla beraber rejimden istifade e
denler vardır: Mesela spekülasyoncu 
(Gualino) bunlardandır. Mussolini Fran 

Ademi iktidar 
ve 

Bel gevtekliğini giderir. 
eczaneden arayınıL 

Tafsilat: Galata P. K. 1255 Hormoblıl 
sız küçük sermayelerini ' mahveden bu ----------------

Uıküdar icra memurluğuncllla: adamı bu cinayetten dolayı Franaaya 
Tamamına (3000) lira kıymet tak• teslim etmemek için adalara göndermiş. 

ti. Şimdi Gualino yeniden ikbal mev _ dir olunan Beşiktaşta Abbas ala ma • 
hallesinde yeni çeşme sokağında tiki 11 kiine getirildi. Bunun İtalyan hükQmet 

reisinin finans müşaviridir. Faşizm ida- yeni 48 No. lu bahçeli kuyulu lllapp lllf 
resi kuvveti elinde muhafaza edebilmek nenin tamamı ikinci derece ipet~ *'1• 
için aım derecede etatist oldu. İtalyan layısile açık arttırmaya konmqtall 

Arttırma bedeli pe!tindir. Arttırma- ~ ekonomisinin her §Ubesi birer birer dev. • :ı . , ,,,..._~ 

let idaresine alındı. Fakat kontrol altı- recek müşterilerin muhammen ~ 
na alınan iş §Ubelerine hiç bir menfaat nin yüzde yedi buçuk nisbetbıde ptll 
temin edilmedi. Bu suretle İtalyan eko- akçesini veya milli bir bankanm temi'• 

nat mektubunu hamil olmalan icap t'• nomisinin günden güne zayıflaması, 
der. Müterakim vergi, tanzifat. ten .... kuvvetten düşmesi Mussoliniyi ümitsiz. 

liklere düşürdü. 26 mayıs 1934 de şu ye ve vakıf borçlan borçluya Ye rW' 
itirafta bulundu: ''Biz o kadar aıağı bir mu dellaliye ile evkaf tavizi m~ 
seviyeye düştük ki artık bundan daha aittir. Artırma şartnamesi 10-5-9"' 

tarihinden itibaren daire diva~ aşağıya inmek mümkün değildir.,, Ve ~ 
nutkunda kahramanlık ve vatanperver • talik edilecektir. Birinci artırma 2 
lik bakımından bu sefaleti haklı göster- -936 tarihine müsadif pazartesi ~ 
dikten sonra harbi methederek sözleri. dairemizde saat 14 den 16 ya ka4d 119 
ne nihayet verdi: "Bir kadın için ana- pılacaktır. Müzayede bedeli m•mmtll 
hk ne ise bir erkek için de harp odur.,, kıymetinin yüzde yetmiş beşini...,.
dedi. işte bu tarihtedir ki İtalyan genç- ihale edilir. Aksi takdird~ 'on ~ 
liğinin memnuniyetsizliğne başka bir taahhüdü baki kalmak üzere . ~ 

müddeti 15 gün uzaltılarak ~g3' mecra vermek için Habeş harbine karar 
tarihine müsadif salı günü saat 14 cSe. verildi. i 
16 ya kadar dairede yapılacak ddıi':I 

Fakat bu avantür harp sanayii ile k t .... , _.....l 
arttırma neticesinde en ço ar maau> 

meşgul olan, silah ve mühimmat satan üstünde bırakılacaktır. 
bazı fabrikalara bol kazançlar temin et. 2004 No. ıu icra ve iflas kuawı..
se bile İtalyayı fakirleştirmekte ve bir 126 inci maddesine tevfikan ha)dul-#" 
felakete doğru sürüklemektedir. pu sicilinde sabit olmıyan ipotekli aJt.t 

Jt. ~ Jt. caklılarla diğer alakadarların •e ~ 
ftalyada ekonomik vaziyet o kadar bil- hakkı sahiplerinin bu haklarııu ft !111 • 

yük mUşkülat içindedir ki Mussolini da- susile faiz ve masarife dair olua ıddlf 
ha 1935 ikinciteşrininden, yani harpten tarım ilan tarihinden itibaren 20 sUıt lf'
ve zecri tedbirlerden evvel İtalyan eko. fında evrakı müsbitelerile birlikte da • 
nomisine ait her türlü rakamların neşri- iremize bildirmeleri aksi takdirde .... 
ni yasak etmiştir. Bu cihan tarihinde tarı tapu scillerile sabit olmıyaallır fi" 
misli görlilmemiş bir hadisedir. İtalyan tış bedelinin paylaşmasından ~ lll • 
bankalan, alman blitiln tedbirlere rağ • hdar. Daha lada mallimat al~ 
men, filen en ağır bir vaziyete düş - yenlerin 93511936 dosya n 

M · · k dairemize müracaatla takdiri ıa,mtft müşlerdir. (Kredito arıttımo) ban a-
sı ile diğer bir takım mühim İtalyan porunu görmeleri ilan olunur. fV. 
bankaları bugün yok olmuş bulunuyor- ,-1•5•36•3.;);.. ________ lll!ll!lll!'l~r.k · 
tar. İtalyan bankerlerinin en meşhuru 

olan M. Fertrinelli son zamanlarda ec -
nebi memleketlerdeki servetinin bir kıs. 
mını kurtarmağa çalıştıktan sonra es -
rarengiz bir surette ölmüştür. İtalyanın 
bütün dünyaca tanınmış olan iki büyük 
bankası vardır: Bunlar Kredito İtalyana 
ile Banka Kommerçiyale'dir. Banka 
Kommerçiyale'nin aksiyonları bütün t. 
talyan borsalarında (1,300) liret üze -
rine kote edilmişti. Bu bankalar o ka
dar müşkülata düşmüştür ki nihayet L 
talyan hükumeti bunların aksiyonları -
nın borsalardan kaldırılmasını emret -

miştir. 

Faşizm idaresinin aldığı son ted -
birlerle, bir program dairesinde tatbik 
edilen icraat neticesinde değil, ahvalin 
icabı ile filen, bugün bütün bankalar bir 
gölgeden ibaret kalmıştır. Yeni İtalyan 
bankalar kanunu Fransada öyle bir te
sir uyandırmıştır ki bu hal iflb haline 
gelmiş olan teşebbüslerin idaresi için mü 

racaat edilen bir p15.na benzetilebilir. 
Bu hal ayni zamanda Habeş sergüzeşti 
ile bunu takip edecek hadiselerden do -

layı bütün İtalyan sermayelerinin son 
lnkiye,lerini seferber etmekten başka 

btr sev defildir. 

Bilhassa şunu kaydetmek l~zımdır 

ki İtalyada devlet eli ile büyük serma-

yelerin ve binaenaleyh serına,. ...,-- . .,.j •.. 
terinin bu suretle ezilmesi fapm 
resince böyle arzu edildiğinden 
dir. Bunun tersine olarak faşiala"--.~-· 

ranın, harbin, umumi olarak ~ejlmla"lll'f' 
tün ağırlıklarını küçükler üzedl9a fll!f 
lemek için elinden gelen her llJl 
mıştır. Fakat bütün bu gayretle 
yan sermayesini bir adamın, ~ 
zümrenin idareleri ile değil, ~; ~ 
şizm sisteminin kendi kendirw ~ 
gelen tezatları ile mahvolduğmlıt r..; 
tennekten baıka bir §eye yar~.:i. 

italyada geriye kalan serv 
leri gayet mahdut büyük pi ,,fili,. 
elinde toplanıyor. İtalyan hü~ ... 
dece bunların menfaatlerine h~ ~ 
yor. Fakat bu hal burjuvazi ._a_ll!': 
teselli olamıyor. Bu sınıf her ~
nin fena gittiğini görüyor. 

ftalyada son imtiyazlı zümrtl•~~ 
tık umumi bir sefalet içind.s ·M•llJrJ. 
halk kalabalığından en küçük W' 
fade temin cdemiyeceklcri 
yaklaşmıştır. Artık sermaye 
şeyden eser kalmıyacaktır. Ç~ 
himaye eden faşizm öldürmUş9t 
yan burjuvazisi servetlerin so~591ıflfll!~? 
dilmesinden kurtulmak isin fa.ıı.Ml'-:~l 
etmiştir. İtalya bu sistem ile se:•ll~ 
yalize etmi~ olacaktır.,, 



Şirketi Hayriyeden: 
Nisanın 22 inci çarpmba günü sa.at 13 ten itibaren baıh

yan Hakimiyeti Milliye bayramımız münasebetile; 
O gün cumartesi günlerine mahsus : 

Köprüden ıaat 13,20 de Vaniköyüne kadar 68 
Köprüden saat 13125 de Kavaklara kadar 70 
K§pri;id~n saat 13,27 de Beykoza kadar_ 74_ ·-

Numaralı ıef erlerle 

Köprüde~-ıaat 13,30 da Harem ve Salacağa olan postalar 
fazal olarak yapılacaktır. 

66 numaralı sefer yapılm iyacak, 105 numaralı sefer fazla 
olarak Kandilliye uğrıyacak ve 125 numarah sefer Beyko:.ı.:dan 
itibaren yapılacaktır. 

23 nisan 936 per~embe gününe müsadif bayram günü de 
saat 18,32 de Anc.=l~!u Kavağından ve saat 19,25 de Beykozdan 
Köprüye 297, 299 ve Köprü-den saat 21 110 da Beykoza kadar 
ve 21,15 de Kavaklar.:ı kadar olan 306 ve 308 numaralı 5cfer
ler fazla olarak yapılac~ ktır. 

. • . · • • ' . . ' . . . .... 't 

lsl:-nl:ul 7 ir:ci icra memur ' u~und:ın: 

Emniyet Sandıj-ına 
( ;JOO) lira mukabilinde b'rinci der~cedc ipotekli o!up parayı 

çevr:Ime3ine karar verilen ve tamc.mına (l~SO) lira kıymet takdiı 

edileıı Saraçhanede Dülgerza<le mnh:ıllcsinde eski Başkapı yeni 
l<nraman sokağında eski 32 yeni 59 numardarla murakkam üsfr 
oda · ı bir kfirgir dükkanın tamamı açık arttırmaya vazedi lmiştir. 

Arttırma peşindir. Aıtlırmaya iştirak edecek müşterilerin kıy

rnc~i muhammenin % 7,~ n~~betinde pey akçesi veya milii biı 
bankanın teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Mütera 
kiın vergi, lanz'.fat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir 
Arttırma ıartnamesi 4--5--936 tarihine müsadif pazartesi günf 
dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 25 
- S - 936 tarih'.ne müsadif pazartesi günü dairemizde saat 14 den 
16 ya kadar icra edilecektir. Birinci arthrmada bedel, kıymeti mu· 
hrunmenenin % 75 ini bulduğu takdirde üste bırakılır. Aksi tak
Lirde son arttrıanın teahhüdü baki kalmak üzere arttırma on bet gür. 
daha temd!t edilerek 9 - 6 - 936 tarihine müsadif sah günü saat 
14 den 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde 
t\;-:ı ~ok-arttıranm üstünde bırakrlacakbr. 2004 numaralı icra Te if
las kanununun 126 mcı maddesine tevfikan hakları tapu sicillerilc 
ıahit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alalcacfaramn ve irtifak hak· 
lo sahiplerinin bu hakları~ı ve hususile faiz ve masarife dair olan 
idialarmı ilin tarihinden itibaren 20 gün zarfında evraki müsbitele
rile birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları ta
Pu sicillerile sapit olmıyanlar satı, bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Müterakim vergi, tenvir iye ve tanzifiyeden ibaret olan be
lediye rüsumu ve ve.kıf icaresi ile 20 senelik vakıf icareıi tavizi 
Ledeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak isti
Yenlerin 35/ 1980 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz 
"e takdiri kıymet raporunu görüp anlıyacakları ilan olunur. (2155) 

lstanbul MiJJi Emlak Müdürlüğünden : 
Cinı ve mevkii • Senelik 

kirası 
Betiktaşta eski Kılıç Ali yeni Y ıJ dız mabnlle
ıinin Salkım sokağında eski 6 yeni S No. lı fç o
da bir matbah ve bir çatı arasını muhtevi ah. 
tap ev. 120 

Müddeti 

1 yıl 
Tophanede Topçular cadde::inde 
Üzerinde bir odası bulunan 
dükkln. 

Kı~la altında 
347 / 357 No. lı 

Sultanahmette yanan Adliye bina ıı arıaıının 
bir kısmı. 

120 1 yıl 

10 1 ay 
Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler hizalarındnki müddetier 

Üzerinden açık arttırma usulile ki raya verilecektir. hteklilerin ve 
teraitini öğrenmek istiyenlerin 6 - 5 - 936 çarıamba ıünü sa
at on Clörtte yüzde 7,5 pey akçele rile müracaatları. (M) (2138) 

DOZELTME iLANI 

l.tanhul dördüncü icra memurlu • 
iunclan: 

Kurun gazetesi müdürlüğiine. 

Gazetenizin 19 mart 936 tarihli nüs· 
basının 7 inci sayfasının son sütunun -
da fnfitar eden dairemizin 934/ 2475 No. 
dosyasına ait ve Emniyet Sandığma 
ipotekli gayri menkulün 3 ehlivukuf ta. 
rafından takdir olunan kıymeti (1850) 

bin sekiz yüz elli lira olduğu halde 1880 
lira olarak yazılmış olduğundan tashi
han ilanı için tezkere yazıldı. 

Beliiktaı ikinci sulh hukuk ha.kimli. 
ğinden: 

Bebekte eczane sokağfnda 334 nu . 

maralı evde oturmakta iken 18-2-936 

tarihinde ölen Dileronun gayri menkul 

terekesine mahkememizce el konulmuş; 

tur. Tarihi ilandan itibaren esbabı mat. 

lup ve alakadarların bir ay ve mirasçı· 

lann Uç ay içinde beşikt. ş ikinci sulr 

hukuk mahkemesine mlirac~utları ve iş. 

b-.ı müddet geçtikten sonra terekeden 

bir hak talep olunamıya:ağı ilin olunur 

(V. No. 15352) 

İstanbul ıbeıinci icra memurluğun· -------------mn
.ıan: 

Bir borçtan dolnyı mahcuz ve paraya 

ÇcvrUmeılne karar ve~ilcn otel e§yalan 

24-4--936 tarihine müsadif cuma gil • 

illi saat 9 da Beyoğlunda Mqrutiyet 

caddesinde Halk oteli dahilinde ilk açık 

arttırma ile satılacağından taliplerin 

yukarıda gösterilen gün ve saatte hazır 

bulunacak icra memuruna mOracaat et

meleri ilin olunur. (V. No. 15354) 

Parasız 
Doktor! 
KURUN okuyucuhı.nna yeni biı 

hizmette bulunuyor: Parasız mua 
yene .. 

KURUN hekimleri İstanbul ve Us· 
küdar ve Kadıköy taraflannda hafta 
da birer gün KURUN okuyucularını 
parasız muayene etmeye hazırdırlar. 
Bundan istifade etmek i!jin sadece 
KURUN okuyucusu olmak ve neş· 
rettiğimiz kuponları kesip biriktir· 
mek kafidir. Yedi kupon bir defa mu · 
ayene için yetecektir. 

MUAYENE YERLERi 
İstanbul için muayene yeri Kurur. 

idarehanesidir.Okuyucularımız1 Ankıı 

ra caddesinde Kurun idarehanesi ya 
nında "V AKIT" kütüphanesine mli 
racaatla biriktirdikleri kuponlarda • 
yedisini gösterdikleri takdirde ken· 
dilerine bir vesika verilecek ve bu ve

sikayı alanlar pazartesi günleri öğ 
leden sonra saat 14 den yirmiye ka 
lar kütliphanenin listünde KURU!\' 

•darehane•inde doktorumuza kendi 
erini muayene ettirebileceklerdir. 

OSKODARDA 
Osküdar için muayene yerimiz tls 

<iidarda Ahmediyede eczane yanın 
daki 20 numaralı evdir. Üsküdar! 
:ıkuyucularımız da cumartesi günle 
ri öğleden sonra 14 ten yirmiye ka 

dar yedi kuponla birlikte bu adres 
~ iderlerse KURUN doktorunu ken 
dilerini muayeneye amade bulacak 
ıardır. 

KADIKöYONDE 
Kadıköyünde muayene yeri Mü 

hürdarda, 30 No. 1ı dokto:: Leon'un 
evidir; o civardaki okuyucuJanmı1 

çarşamba günleri saat 14 den 20 yt 
kadar yedi kuponla birlikte bu adre· 
se giderlerse KURUN hekimi kendi· 
terini parasız muayene edecektir. 

BEYOCLUNDA 
Beyoğlunda da Parmakkapıda 

tramvay durağında 133 numaralı Ha· 
sanbcy iıpartımanrnda 2 nci katt~ 

RÖNTGEN MUTEHA SSISI AI~f 
MAHİRin muayenehanesinde KU · 
RUN doktoru tarafından pazar gün 
leri 14 den 18 e kadar yedi kupor 
mukabilinde muayene edilecektir. 
RADYOLOJJK VE OPERA TlK 

MUAYENELER 
Doktorlarımız tarafından muay 

ren günlerde yapılan muayenelerde 
bazı radyolojik ve operatik mua 
yenelere ihtiyaç hasıl olduğu görül 
müş ve bu gibi hastalardar 
Şişlideki Şifa Yurduna ve • 
ya Kadıköyünde Moda caddesinde 
Röntken apartrmanında Röntken mü. 
tehassısı Bayan Saadet Kamilin mucı 

yenehanesine müracaat edeceklere a. 
zami tenzilat ve teshilat gösterilmes 
kararlaştırılmı~tır: ancak hunun i 
çin önce idarchanemize yedi kupon 
getirmek ve sağlık servisimizden 
bu mUesseselere hitaben bir tezkere 
:ılmak Uizımdır. 

Doktorlarımız istiyenlerin tansi 
yonuna da bakacakları gibi Belso 
ğukluğundan. kulak haııtalıklarında · 

şikayetleri olanların da temin edi · 
len mütehassıslar tarafından, sağlık 
servisimizin vereceği vesika muka 
bilinde muayyen günlerde parası~ 

-nuayeneleri de karıı rl aştmlmıştır. 

KUPONLAR 
Kuponların neşri devam edecek 

tir. Kupon biriktirmek için tarih sı· 

rasına riayet etmeye zaruret yoktur 
Yedi kupon gösteren her okuyucu 
bir kere muayene edilmek hakkını 

kazanmış demektir. 
DiKKAT - Kuponlarrmız her 

gün birinci sayfamızda, gazetemizi~ 
başlığı yanındadır. 

Teşekkür 1er 
KURUN gazetesi idare Di 

rektörlüğüne: 

Hastalığımın birdenbire artmaS! 
üzerine, doktorunuzu, 18 nisan günü 
saat 24 de evime davet ettim. DerJıal 
ko§tU ve beni o gece muhakkak bir 
ölümden kurtardı. Kendisine derir 
minnetlerimi, size de derin teşekkür 

• 

BANKAYA 
YATfRILAN DARA ~Yi 

EKiLMi~ TO~UM GiBi V~QiMLiDiR .. 

UOlANTS~ DANr ONi ~: 
k'ARAK0Y. PALAS ALAltMCi ~AN 

lsta.nbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen kıymet 

Lira 
3üyükada: - Yalı mahallesi Lim an çıkmazı ve Macar cad

desi yeni 3, 5, 7, 8, 1 O sayılı bir ev ve bir 
depo ve bir mağaza ile iki dükkanın 1/ 8 payı. 975 

Yeşilköy: - Şevketiye mahallesi İstasyon caddesi eski 10 
yeni 39 sayılı evin 1/ 2 payı. 1250 

Yukarıda yazılı mallar 28 - 4 - 936 sah günü saatte pefin 
.?ara ve açık arttırma ile satılacaktır. Satı~ bedeline istikrazı da
~1m ve % de be~ faizli hazine ta hvilleri de kabul olunur. İstekli· 

·erin % de yedi buçuk pey akçel erini vakti muayyeninden evvel 
ıatırmaları. (M) (2133) 

Jstanbul Belediyes! llinları 1 
Bir metre murabaına 250 kuru§ değer biçilen Aksaray yangın 

yerinde 26 acı adada yüzsüz 15 metre 50 santim murabbaındaki araa 
alakadarları arasında satılmak üz ere açık arttırmaya konulmuştur •• • 
Şartnames! levazım müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek iıti• 
yenler 3 Jirn!ık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
7 mayıs 936 per§embe günü saat 15 de daimi encümende bulunma· 
i ıdır. (8.) (2148) 

Aksaray semtindeki "Nevbahar,, mahallesi ile "Katibiadil,. soka• 
ğma "Sarı musıt,, adının verilmi! olduğu ilan olunur. (B) (2150) 

Değeri 

Lira K. 
1~55 00 

869 28 

415 96 

119 28 

1co 67 
' • 

70 48 

326 22 

rsPanbut Vakıflar DirektörllljU illnları 

Pey parası 
Lira K. 
10!> 13 Caualoğlu 

75 20 Aksaray 

Molla F enari mah"lleainde Çatal 
çeşme sokağında l / 2 ve 2 No. lu 3 
oda iki sofa b1r mutfak ve sair 
mü~temilatı havi eyin tamamı. 
1133 
Oruçgazi lsmail ağa mahallesin
de eski Köprülü yeni Oyunbozan 
sokağında eski 31 yeni l l No. lu 
4 oda iki sofa bir mutfak v~ sair 
mü~temilatı havi evin tamamı. 
5069 

31 20 Bayazit Eski Sekbanba§ı Yakup ağa yeni 
Tav§antaşı mahallesinde Hasan 
paşa hanı Kalaycı sokağında 8 
No. lu kargir dükkanın tamamı. 
2112 

8 95 Yeni bahçe Mimar s;nan mP.halleıinde y ftmak 
sokağında 2/ 4 No. lu 149 metre 
meşrutahane arsasının tamamı. 
349 

8 00 Gedikpa~a Eski Bostanı ali yeni Emin Sinan 
mahallesinde Tülbetçi han içi so
kağında 35 No. lu köte başında 
27,50 metre arsanın tamamı. 3107 ,. 

5 29 I(ocamuıtnfn paşa: Balıkçı Kigork sokağında 

24 47 Çemberlitn!.': 

26 28 No. lu ve 52 buçuk metre 
arsanın tamamı. 5565 

MoJla F cnari mahallesinde Vezir 
ha:u içinde alt ke.t~a Ali baba tür
besi sokağında esk" 61 yeni 61 6 
No. Ju odanın tamamı. 5794 

"-~ .... -- .. d K okak• Yukarıda yazılı mallar satılmak üzere on bet gün müddetle 
terimi hitairivorum. 1 · 

·""'°"'oyun e ınmzr ı ,. 
2 Nnımra.ıa lçık arttırmaya çıkarılnıı~hr. ihalesi 28 - 4 - 936 salı günü saat 

Müttehide Faruk ı>n bette komisyonda yapdacaktır. istekliler izahat almak üzere 
· · ,Mahlulit kalemine gelmeleri. (1913) 




