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Notamıza Yugoslavya da Müsait Cevap Verdi 
(İkincide. Son haberlerimizde) 

Bllyük bir Amerika filosu Suriye Birliği 
çıkıyor Aleviler'le Cebeli Duruz'a muhtariyet 

1 k dı 1 
veriliyor. Lübnan müstakil kalıyor 

tutu ma ta r • 5· . .. k k k · · 1 k 
San-Pedro,·(Ka urıye yu se omıserı s en-

manevraya 
Maksat 

Zecri tedbirler 
faydasız mı? 

~~~~~<!: derun ve Antakya'ya dair ko
:e: m_::~ nuŞmak üzere An karaya geliyo.-

M illetler Cemiyeti paktını tamnu
yan ttalyaya brp (52) devlet 
tarafmdan ekonomik mahiyette 

secrt tedbirler tatbik edildiği malOm • 
4ur. Fnnsız gazeteleri son nmanlarda 
bu tedbirlerin faydasızlığından bahılle 
bldmlmaıı için n-eıriyat yapıyorlar. 

Acaba bu cezri tedbirlerin gerçekten 
ttaJyaya hiç bir tesiri olmaımt mıdır? 

Bu defa Cenevrede On Sekizler ko • 
miteai miltebaıwalan tarafmdan · huır-
lan1n istatistikler neırolunmuıtur. Bu 

• rakamları zecri tedbirlerin 

manevralan yap- • • 
mak (bere bura· 
dan hareket ctmlt 
Ur. 
Manevraıım mev 

zuu gayet mahrem 
tutuımaktadır. 

MANEVRAYA 
TAYYARELER 
DE GiRECEK . 

San·Pedro, 2& 
(.AA.) - Ameri
ka Biri.etik Dev
letlerinkı, zırhh-

ldufunu iddia edenleri auıtu• dan denzaltı gemi 
ehemmiyetlidir. _Vakıa el- aiae kadar bütün 

mlar yalnız 1935 yılı muflara ait 150 
, birincikinununa, ve 1936 gemiden milrek-

1ıe kısmen ıubatına kep bOytlk harp 
aylardaki vuiyeti ııs. - filOBU, Puifik de-

termekt • Bununla beraber bu ra • ııizinde 6 hafta .U-
.. Bfıw ,tne zecd tedbirlerin tetlrl bil- naet maıienaıar. 

~~ .. iİ. ... $ij .... ~ ... 
Filhakika zecrt tedirler ilk aylmda rebtetmıtt.ır. Tay 

hlirais blnirıtır. Bunu tabii cörmek ~. gemilerinde 
Jamndır. Fakat ildnciklnun ayından IOD· bulmuuı 450 tay: 
ra bu telirler inkir edtlnu dencedr •porUaıul,. nrlıluı yare ele bu maııev-
dir: 1935 ikinciktnunu içinde ttalyaya ra1ar& iftirak eyliyecektir. Bu manev?alarm pllm pgen yıl harbiye dafre.. 
llariçten )'&pıluı ithallt (22,899,000) ıl tarafmdan hazırlanmlfb. 

Halepte çıba 
"Vahdet., cuetal 
yazıyor: 

Paril, (Loriyanm 
buauıi tclcrafı) -
Suriye - Franm mi 
zakeratının netice • 
lenmesi pek ceclkmt 
yecektir. Suriye ftlp 

deti meselesi ıu ... • 
kilde balledilmiftlt.1 
Aleriler, Cebeli dl • 
nlz, takenderun .... 
cafma inllpbfh bil 
muhtariyete nail ola
caklardır. Her iki ... 

dolar ~etinde iken 1936 ikinciWDu--------~--------------• 

=~g~ ı!:!::=:. ~ T8DI ldr lalli pll111•17----'-...,,_-_,,,_rl/Ö..-rilnif __ · ~-----...;,,._-.A• 
cat da (17.600,000) dolardan Tllt.111..a il .... •·-
::;:0:=!.:::" ~-:~ :.....-: lngiltarenin işine ·getecek bir- '~- Bw....-
pauif artm•mqtır. O da (~299,000) .. • 

• <4,
310

•
000> e 40tmutt0r. Anca hal suretı bulunuyor Bogvazlar meselesine dair bir Fran•••, 

ttalyanm altm ihracatı (15,620,000) . . • ~ 

cıea (27,353,000) altm doJara çıJrnnım. 1:-dra. 28 (A.A.) - Havu ajanlı • d k dukJ' 
Bunun manası İle ıudur: İtalya mem- Bulgarı·stan bildiriyor: gazetesın e o u anmız 
1eketl cbpıdan atdıir etJUUD bedelini Dıt 'Blbnhfı eksperleri elyevm bir 
kendi ihracatı ile brpbyamachp için İtalyan - Habet ıuJhuna alt teraitl tet- .<Tamı C bel .,..,...._,. 

altm ihracatım bir milli arttırma • N •• • h d • • kik etmekle mttcuI olup bu teraldn 
ıa mecbur olmuftUr. Bu malOmattan oyı mua e esını BflyUk Britanya tarafından pyam b- Mısı· r Kıralı dıu .. n 
çıkacak aet1ce7e ıelince: Birinci dere- b k ? bul addedllclfji liylenmektedlr. 
cecle M.Dletler Cemiyeti uuı olan eDi 0Z8C8 mı. Haber verildilbıe ı6re. Jenl ıulq • 
'- bdar memleket tarafından ıtat- • ma mnafll Bay Bden Janfmdan Ce • 
,,.. ı- NU.U. ..:....ıi 1.-..:nci cumartesi ..d.. 
,. kartı tatbik edilen ekonomik zecrt 1-~ ~ -~ nnrede Bay P'landln'e khar edilen ve 
tedbirler ba•1adı.5. tarihten llri ay ıOn- nü .Balpr kralı Boriain ~tbnhlı al • ttaıyama, llllletle Mecllsi ..___,_._ 

r ııt• tmda G.-L-~. hİr h:U.::-.1 • ..1..L. IDICIL.! -T~ -7- .___,...-..... - 11 m.,. toplantmmdan enet n1h mU-
ASIM US topJaDdıiı yuılmq ve ı.a W-- Salp nkereterine batlıma11 için FranAmD 

(Bom& Sa. 6 Sa. 1) (Sona S.. t Si. 1) ısrarda bu1unmunu w,_ ama ile 

lngiltere ile· Mısır arasında 
ihtilaf mı var ? 

Necaşi "Kan,,da şato mu aldı? ~-tekllli _,,, Habet Kralın ölümü. üzerine kanunııeaasi iNii~ 
=":~ ::!: ~ ~ yeti gayet karlşık bir laal a'11111tır 
eden noktıllarm teebltini ı.eemeıe ..- - Xalıire, 28 (A.A.) _ Kral l'aat 
bfmlttlr. l8&t 13,30 da ölmUettlr. Kendial 68 

lçbakanımız 
Bal} ŞllulJ Kaga 
plırimiu geltli 
tç bakanmm B.ŞUkril Kar dtmıdl eb 

preale Anbradan tehrlmlze ceJmlitlr. 
tstuyonda htanbul Vali n belediye re
ili Bay Muhittin ttıtGndal. belediye re
is muavini Ekrem, Emniyet direktaril 
muavini n diler zatlar tarafmdan br
planan Bay ŞlkrG Kaya Park Oteline 
lnmfttlr. 

Clleden 80lln Bay Jla1llttln tJ'ltlln-
Baı lneparatora J1CD1W ..,.,. tdın4ılı Del/O 1dralalldllı ,.,,,.,,., c!af bndltlnl otelde dyaret etmfttlr. B. 

.,,,,.,, Kot d' Adı'• Ganla ,.,_. '8krU ıra,. bir as p ~ae b-
tyamı 1 had ~ "J' .. daa ....... t.Dlarmmd&)ı lacü.tlr .. , 

Jllllllda idi. 1922 de tahta çıknnpı. 
ıı..r omm vefatly)e ilk mflll'Qtt a
lım kaybetmektedir. 

Cena• meraalml pel'lelllbe gUntı 
Jlll)acaktır. Kral "Elrifal,, camüae 
defnedileceJdılr. Kral, Dmukaddem 
tepeleri eteğindeki kale civarmda bu
lwum bu camii bizzat ini& ettirmi§ti. 
PRENS MISJRA HAREKET EDiYOR 

Londra, 28 (A.A.) - Prens Faruk 
yum JılDJra hareket edecektir. 
llISIRLA. lNGlLTERE Al\ASINDA 

lHTtLAF MI VAR! 
Kahire, 28 (A.A.) - Reuter ajan

m bildiriyor: 
Ali Kahir pqa, Mmr htlkOmetiyle 

lngiUz mttmeaflf arumda lllyul bir 
çılmıu mevcut bulundulunu lnklr 

· .(Son11 Sa. 4 88. 1) 
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Orta mek~ep muallimi olmak için Notamıza Tagoslavya da m.tisalt 
Açılacak musabakalara kayıtlar başladı - d 1 

Ankara, 28 (Telefonla) - Orta-ı larm tesellüme memur heyetimizce c e " a p " e r 
mektep muallimi olmak istiyen ilk- beğenilmemesi yüzünden bir hafta 
mektep muallimlerinden yakında açı. daha gerilemiştir. 
Jacak mü.c:ıabakaya iştirak edeceklerin 
kayitlerine başlanması Maarif VekL 
letince maarif müdürlüklerine ta.mim 

Çekoslovakya ticaret 
anlaşmrsı 

"Zamanımızın en cesur 
1 ürkiyeye yakışır bir 

islahatçısı Atatürk'ün dirilttiği 
olunacak,, vekar ve şeref iade 

olunmuştur. 

Müsabaka günü ayrıca bildirile
cektir. imtihanlar her vilayette teş
kil edRecek heyetler huzurunda tab. 
riri olarak yapılacaktır. imtihan ev
rakı da M.aarif Yekaletin-de teşkil o. 
lunacak bir heyet tarafından tetkik 
edilerek kazananlar tayin olunacak-

Ankara, 28 (Telefonla) - çekos- Dışbakanımız Yunan Başvekilile beraber Belgrada gidiyor 
lovakya ile hükO.metimiz arasında ya. 
pılacak yeni ticaret ve kliring anlaş.. 
masının Pragda cereyan eden müza
kerelerin müsbct şekilde ilerlemesine 
rağmen daha bir müddet devam ede. 

Belgrad, 28 (A.A.) - Avala ajan-f 
sı bildiriyor: Türkiyenin Boğazla
rın tahkimi hakkındaki 11 nisan ta
rihli natasına Yugoslav hilkftmetiıiln 
cevabı bugün Türkiye Cumuriyeti 
elçi1iğine verilmiştir. 

ticeleri üzerine hadis olmuş diploma-l 
tik bir teşebbüstür. . 

diplomatik çehreleri arasında bulun
maktadır. 

tır. 

Münakale layihaları 
müzakere o/'anagor 

Ankara, 28 (Telefonla) - Kamu
tayın yuınki (bugünkü) ruznamesi11-
de 193:> senesi Gümrük ve inhisarlar 
Vekaleti bütçesinden 493.000, l\filli 
Müdafaa Vekaleti kara kuvvetleri 
bütçesinden 14.300, inhisarlar umum 
müdfurlüğü bütçesinden 10.000, ve Is.. 
tanbul liman işleri bütçesinden '1.500 
lira münakale yapılmasına 4iair ka
nun l!yihalannın müzakereleri var. 
dır. 

Feniks Şirketinin 
tasfiyesine başlanı1Jor 

Ankara, 28 (Telefonla) - Feniks 
sigorta şirketi faaliyetini tatil ettiğini 
lktisat Vekaletine bildirmiştir. Ve.. 
katet şirketin tasfiye edileceğini flAn 
etmek üzeredir. 

lktisa t VeklUeti namın& tasftyeye 
memur edilen iç ticaret umum miidii. 
rü Mümtaz bu akşam Istanbula ha-
reket etmiştir. / - - .... 

Ankara kolleji 
hazırlanıyor 

ceği anlaşılma}ttadır. 

Müddeti biten eski anlaşmanın 15 
mayısa kadar uzatılması Vekiller He-• yetince tasdik edilmiştir. 

El sanaqii sergisi 
açılacak 

Ankara, 28 (Telefonla) - iktisat 
Vek!leti önümüzdeki birinciteşrinde 

Ankarada bir el °işleri sanayii sergisi 
açmak üzere şimdiden hazırlıklara 

başlamışhr. 

1 uz satışı arttı 
Ankara, 28 (Telefonla) - Tuz 

flatlarının indirilmesinden soma tuz 
sarfiyatı yüzde yirmi nisbetinde art
mıştır. Bu suretle satış fiatınm in. 
dirilmesi üzerine tuz varidatmda hu
sule gelen açığın dörtte birine yakın 
kısmı tellfi edilmiş olmaktadır. Onü
milzdeki sene içinde sarfiyatın bir kat 
daha artacağı tahmin ediliyor. 

Yeni aoakatlar kanuna 
Ankara, 28 (Telefonla) - Adliye 

Veklletl yeni avukatlar kanununu 
ba.rolara göndermi§tir. Kanun baro 
mecmnalarmda aynen neşrolunacak

tır. 

Ankara, 28 (Telefonla)'- 8 aarif Tr • t h ·ıat b 
~emiyeti tarafından Yenlşehfrde ya. r ergı Q Sl l U 
pılacak büyük kollej bfnasmm inşa- sene fazla 
atına hemen başlanılması kararlaştı- Ankara, 27 (Telefonla) _ Maliye 

Avala ajansı, Yugoslav.hükumeti. 
nin cevabının müsait şekilde olduğu
nu öğrenmiştir. 

Atına, 28 (KURUN) - Türkiye 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras 
cumartesi günil buraya gelecek ve 
Yunan Başvekili Metaksa ile birlikte 
Belgrada gideceklerdir. 

lki dost memleketin devlet adam
ları bu vesile ile tanışmış olacaklar. 
dır. 
YUGOSLAVY ANIN FiKiRLERi 

Belgrad, 28 (A.A.) - Avala ajan
sı bildiriyor: HükOmetin nft.şiri 
olan Samro Uprava gazetesi, Bo. 
ğazların tahkimi meselesi hakkında 
uzun btr başmakale yazmıştır. 

Gazete, Boğazların asırlardan. 
beri ve bilhassa Türklerin Balkan ya
rımadasına geldiklerindenberi olan 
durumunu izah ettikten sonra Çanak. 
kale ile Boğaziçinin Lozan muahede. 
siniıi aktinden sonraki vaziyetlerini 
anlatıyor ve diyor ki: 

Bugün 'Akdeniz meselesi bambaş
ka blr çevre iktisap etmektedir. Zira 
ltalyan tef evvllku meselesi üe birlik
te Brltanya lmparatorlıığunıın Bin.. 
diatana doğru başlıca ekonomik l'e 
allel yolunu tefkU eden büyük Aktlc
nl:ı yolunu kesmek meselesi ortaya 
çıkmaktadır. 

Boğazlann tekrar silôlılanması 
meselesinin ortaya konulması, 'Av
rupaılaTd son hadiselerin siyasal ne-rılmıştır. Planı mimar Bedri tara. Veklletince yapılan son bir istatisti

fından hazırlanmakta olan kollejin ğe göre 935 senesi vergi tahsilat ye-
önümüzdeki ders senesi geçmeden ev. kfuıu, s milyon 650 bin lirası sabıkat Bu·· yu·· k elçı· mı· z 
vel l)itirilmesine çalışılacaktır. tahsilatından olmak üzere 165 milyon 

Gnl!ıtasaray u~esinin ders prog- 568 bin liradır. Geçen sene ayni müd- R d M k 
rarnlarrna muadil bir progTam takip o•anya an 05 ovaya det içindeki tahsilat ise 9 milyon 181 
edecek olan kollej, en son tedris vasr. bini sabıkadan ve 148 milyon 931 bini hareket etti 
talarile teçhiz olunacaktır. hüiyeden olmak üzere 158 milyon kii- BUkreş, 28 (A.A.) - Büyük elçi 

Alman Güzel sur lira idi. Numan Menemencioğlu bu sabah Var 
Sanatlar Sernisi Bu suretle, bu sene bazı vergilerde şova tarikiyle Moskovaya hareket 

6 tadilat yapılmasına rağmen tahsilit etmiştir. 
Ankara, 28 (Telefonla) - 'Ahnan- yekfuıu 7 milyon küsür lira gibi mü- İstasyonda dış bakanlık müsteşa-

ya hüh-fimeti tarafından burada açı- him. bir fazlalık göstermektedir. n Savel, Romanyanm Ankara elçisi 
la cağını bildi rdiğfm güzel sanatlar Filotti, orta elÇi .Raicoviceanu, Titü-
sergisinde teşhir olunacak eserler :ıt. İnhisarlar idaresi takip memur- lesko'nun mümessili, Türkiye masla.-
gelmiş, "Sergi evi,,nde tasnif ve tan- Janndan tahsilatla uğraşanlara talı- hatgüzarı ve elçilik meınurları, Sov
zim edilmeğe başlanmıştır. Bunların silatın yüzde beşi nisbetinde aidatı yet elçisi Astrovski ve dış bakanlık 
arasında Alman güul sanatlannııi verilmesi kararlaştırılmıştır. erk~nı tarafından selamlanmıştır. 
muhtelif devirlerdeki inkişafını göste- -------------------------------
ren çok değerli eserler vardır. 

A1man sefareti, önümüzdeki haf. 
ta içinde açılacak olan bu sergi için 
zengin bir açma programı hamla.. 
maktadır. 

Kalpazanların 
cezalandırılması • • 

ıçın 

C. H. P. Kamutay qrupunda 

Tevfik Rüştü Aras 
izahat verdi 

Ankara, 28 Telefonla) - Kalpa- B v J ~ 
zanlann cezalandırılmasına dair Ce. ogaz ar 
nevrecle imza edilen beynelmilel mu- -

hakkındaki notamıza dev
verdiği cevaplar müsbettir kavelename ile mukavelenameye mer- Jetlerin 

but protokola ve senede iltihakımız 

hükdmetçe kararlaştırılmış, buna da
ir tanzim olunan lAyiha Kamutaya 
verilmiştir. 

Çekirge akını yoktur 

Ankara, 28 ( A.A.) - C. H. Partisi 
ı<.nutay Grupu idare heyeti bafkaıı -
hğından: 

C. H. Partisi Kamutay Grupu bu • 
gUn öğleden sonra Dr. Cemal Tunca'
nın başkanhğında toplantı. 

Dış Bakam Dr. Tevfik Rüştü Aras: 
1 - 4 mayısta Belgratta toplanacak 

olan Balkan konseyine iştirak için yarın 
hareket edeceğini, 

2 - Boğazlar notasına devletlerin ver 
miş oldukları cevaplann milsbet mahi -
yetini, 

3 - Düyunu umumiye taksitlerinin 
yarısının ·mal ile ödenmesi esası dahi -
!inde Pariste cereyan etmekte olan mü
zakerelerin son safhasını. 

Partiye bildirmiş ve icap eden iza -
bati vermiştir. 

1 \ 

A•kara, 28 (Telef onla) - Ziraat 
umum mUdilrlUğil, Çukurovanrn çe
kirge fstiHhırna maruz kaldığı yolun
da'ld haberleri yalanlamaktadır. Su. 
rJyeden gelmesi muhtemel çekirge a-. 
kmlarmı önlemek Uzere tertibat alın
mış olduğu da ilhe edilmektedir. 

Londradan gelecek 
tay11areler 

Prens Faruk Mısır · Kralı ilan olunuyor 

Ankara, 28 (A.A.) - Bugün Lon. 
dradan Nafia Vek!letine gelen bir ı 
tdgrafa röre, yolcu tayyarelerimlıin 
hareketi, tayyarelere vurulan boya.I 

Londra, 28 (A.A.) - Kahire den 
gelen haberlere göre, Mısır hükCimeti, 
dün akşam, bir niyabet meclisi kurmayı 
nazarı dikkate almıştır. Bu meclisin 
baıkanlığı, kralın yeğehi 62 yaşında 

Prens Muhammet Ali tarafından deruh
te edilecektir. 
HENOZ BiR KARAR ALINAMADI 

Kahire, 28 (A.A.) - Nazırlar mec • 
lisi, §İmdi bir niyabet meclisi vücude 

Fakat, meseleyi istisnai gayretle
rin orİaya koymaya ve meselenin hal
lini lıilkuki bir zarrifetle istemeğe 
muvaffak olarak diplomatik savaşın 
dalıa başlangıcında alakadar devlet
lerin hayrıhahlığını derhal kazanan 
Türk diplomasisinin şefi Bay Rüıtü 
Arasın ittihaz ettiği halisane usulü 
hemen takdirle yadetmezsek bir hata 
irtikdp etmiş oluruz. 

TÜRKiYE DtlZGtlN YOLDAN 
HAREKET EDiYOR · 

Gazete beynelmilel durumu ve 
Türk notasının muhteviyahnı izah et. 
tikten sonra diyor ki: 

Türkiye, Türk diplomasisi şefi 
Dr. Arasın istisnaı kabiliyeti sayesin
de, maksadının husulü için beynel
milel durumun istilzam ettiği en düz
gün usulü tatbik etmiş, mevcut bir 
11Wahedeyi Almanya ve Avuaturya 
gibi bir taraflı olarak boznumuş, Ça
nakkale ve Boğaziçinin durumunu 
tanzim eden 1923 11Wkavelenamesinin 
en normal bir şekilde tadilini istemiş. 
tir. Aynı zamanda, Türkiye bütün 
uluslann mevcut deniz hükümlerine 
uygun olarak seyrü.&efer eden tecim 
vapurlannın serbestçe geçmesinin 
teminini de teahhüt etmektedir. 

Bütün görünüş, B. Rüştü Ara
sın bu meseleyi hal için seçtiği düz
gün yol siya8etinde, Türkiyenin tat. 
mirı ediloocği f•o bu 7n<:ocl<;yJ ı~rıd~ 

lehine olarak halledeceği merkezinde. 
dir. 

Dr. Tevfik Rüştll :Ara8, basiret ve 
siyasal yollar hususundaki derin bil
gisi sayesinde, devrimizin en öndeki 

TURKIYEYE $EREF VE VAKARl 
iADE OLUNUYOR ( 

Boğazların analıtarı TürkiyeytJ 
iade edilirken, aynı zamanda kendi. 
sine prestijinin, vekar ve şerefinin 
bir kısmı da, zamanımızın en kiya.. 
setli ve en cessur isla.Jıatçısı olan 
Kam.al Atatürk tarafından dlrütilmif 
ve tensik edilmiş Türkiyenin başardı
ğı gayretlerle mütenasip olarak, iade 
edilmif olacaktır. Esasen Türkiye
nin bu dış siyasası, bütün gayreUe. 
rini memleketine ulUBlar arasında 
kendisine terettüp eden rolü Akdeniz. 
havzasında işgal ettiği coğra/2 oo si· 
ya8al vaziyetin ehenımiyeti ile müte
nasip olarak, temine 1ıasretmif olan 
Kanım Atatürkün yüksek eli ile ida... 
re edilmektedir. 

Türkiye Cumuriyetinin, büyük 
şef inin gösterdiği istikamette, kom· 
şuları ve müttcf ikleri ile barı§ ve sa
dıkane dostluk işinde inkişaf için 
daima göı;terdiği samimi arzu saye. 
sinde, Boğazların tekrar tahkimi ta. 
lebi, Avrupayı bir emri vaki olarak 
korkutmamış, fakat ltalyanın Ha. 
beşistana yaptığı taarruzun ve Lo
karno ve Sen Jermen muahedeleri· 
nin uğradığı akibetin mantiki bir ne. 
tlcesi olarak görünmüştür. O taar. 
ruz ve akibet ki, Milletler CemJyetı 
""'""'.,...,ı.,,. büyülı. uCmtyun .ı'Jrvfl~ErJ/7,,, 
huzurunu tamamen sarsmış ve bun. 
lan, hiç değilse, kendi kuvvetleri 
nlsbetinde, ellerinde bulunan top. 
rakların emniyeti Ue meşgul olmaya 
mecbur etmiştir. 

Yunan kabinesi itimat 
reyi kazandı 

Bütün millet Vunanistanın dış 
siyasetine tarafdardır 

Atina, 28 (Kurun) - Meclis bu sa -
hah, hükCimete 16 muhalif ve 3 müs • 
tenkife karşı 241 iie itimat reyi ver • 
miştir. 

Başvekil Metaksas meclisin itimat 
reyi neticesini krala arzetmiştir. 
MUHALiF REYLER KiMLERiN? 

Atina, 28 (A.A.) - Saylavlar kuru -
tunun dünkü toplantısı sabaha kadar 
devam etmiştir. Papanastasyu, Rallis 
ve Milonas gruplariyle komünistler hü
kumet aleyhinde rey vermişlerdir. Bun-

tarın mecmu reyi 16 dan ibarettir. Dör 
tane de müstenkif vardır. 

YENi KABiNE VE HARtCI 
SiYASET 

Atina, 28 (A.A.) - Gazeteler diy 
lar ki: Bütün siyasi liderler Yunaniııta 
nın dış politikasına ütün milletin mil 
zahir olduğunu. Yunanistanın paktlar 
dan doğan tahhütleTine sadık bulundu 
ğunu ve Balkan paktının da esaslı biı 
sulh amili olduğunu dün saylavlar ku • 
rulunda temin etmişlerdir. 

Almanyaya verilecek 
lngiliz ceva hı 

lngiltere ile Belçika arasında 
uzun müzakereler yapaldı 

Londra, 28 (A.A.) - Almanyaya 1 
verilecek sual listesi hakkında 'son 

geÜrHmesi hususunu müzakere etmek
tedir. Fakat bugün bu husus hakkın
da bir karar alınmasına ihtimal verilme
mektedir. 

öğrenildiğine göre 17 yaşında bulu
nan veliaht Prens Faruk, bu akşam Mı
sır kralı ilan edilecektir. 

Müstakbel kral, halihazırda tngilte
redc bulunmaktadır, 

günlerde İngiltere ile Belçika arasrn; 
da siyasi müzakereler vuku buldujll 
bildirilmektedir. ı,. 

GEV AP HAZIRI 
Londra, 28 (A.A.) - Dış bakanlt 

ğı, Almanyaya verilecek sual var•• 
kasının kaleme alınmasını bitirmiştir 
Bu sual varakası yann İngiliz kabl. 
nesi ta.rafından müzakere edilecek V4 

tasvip edildiği taktirde bu haft.a ni
hayetinde. diplomatik yoldan Berli. 
ne tevdi olunacaktır. 



Türk Kuşu 
Pazar günü büyük törenle açılıyor 

Yüksek ehliyetname kazanan
Eksper 

• • 
nızamnamesı 

iki kadın kemancı 

lar ilk altı aylık kıta hizmetini Ehligetnamesiz hiç kimse 

görmüş sayılacaklar ek=:~: .:::u":~r:::~:.-

Hem çalıyor, hem 
eğleniyorlarmış 

Uç mayıs pazar gUnU Üniversite
nin arka meydanlığında açılacak olan • 
Türk KU§u için yapılan hazırlıklara 
bUyUk bir faaliyetle devam edilmek
tedir. Ankaradaki pl!nörcUlerimiz cu
ma gUnU. sabahı gehrlmize gelecekler 
ve pazar gUnU yapılacak açı§ genlikle
rinde hazır bulunacaklardır. En az 
orta tahsil görmüş olmak prtile 18 
ya§tna girmiş ve 35 yaşını henüz geç
memiş bulunan bütün Türk kadın ve 
erkekleri Türk Kuşu teşekkülüne ta
lebe olmak hnkkmı haiz bulunmakta
dırlar. Tayyare cemiyeti Üniversite 
rektörlüğü ile bütün yüksek mektep-
lere ve kültür direktörlüğüne vaziye
ti bildirmiştir. Direktörlük orta mek
teplerle liselere bir yayım göndererek 
talebelere Türk kuşu mevzuu ettraf ın 
da konferanslar verilmesini bildir
miştir. Türk kuşunun pazar günü a
çılma töreni yapıldıktan sonra derhal 
çalışmalara başlanacak mayıs ve ha
ziran ayları içinde talimler yapılacak
tır. Bir temmuzdan itibaren de lnö
nü kasabası civarında kampa ~ıkıla
cak, tştirak eden talebelerin kamp 
masrafile ia§e ve !iskinlan Hava ku
rumu tarafından temin olunacaktır. Bir parQfÜI ltuleıinJen allayıı 
Bu n~uşlarda muvaffakiyct gösteren- - ------------
ler A, B ve C ehliyetnamelerini ala-

caklardır. A ve B ehliyetnameleri ku
rulun yapacağı bir talimatnameye gö
re sahiplerine bir hak temin etmekte
dir. Buna mukabil C ehliyetnamesini 

Suriye 
Birliği 

(Uıt yanı 1 lncltl•) 

kazanmış olan talebelere i8e Uluslar 
arası Hava federasyonunun spor ka
nununa göre tayin edilen bUyilk hak-
larla daha bazı istisna.! haklar veri- Alevtler arazisine verilecek hususi ida
l~ltJD". Haber aıcııgmuza göre kam- re; "muahedeyc .zeyil olarak dercolun -
pa i~tirak etmi§ olup da ehliyetname- maktadır. LUbnana gelince, bu hükQ • 
leri yüksek olan talebeler ihtiyat za. met §imdiki hudutlarile müıtakil kal -
bitliği için hazırlık kıtasmdaki ilk al- maktadır. 
tı aylık askeri h~zmetlerini görmll§ 
tel!kki edileceklerdir. 

Diğer taraftan paraşUt kulesi için 
de hazırlıklara devam olunmaktadır 
Yangın kulesinde yapılacak tesisat 
raporu mütehassıslar tarafından ya
nn verilecek ve önUmilmeki hafta 
içinde bu tesisatın yapılmasına baş
lanacaktır. Kulenin dı§ tarafında ya-
pılacak tesisattan vazgeçilm.i§tlr. A
samör te§kilatı daha ~yi olması itiba
rile kulenin içinde yapılacak bu tak
dirde tahta merdivenler de kaldırıla
cak ve kulenin merdivenleri demir
den inşa olunacaktır. 

Pariı - Muahedenin bu hafta için -
de intacı beklenilmektedir. Bunun için 
ali komiıer Möıyö dö Martel'in Fran
sayı ayın otuzunda terketmesi bekle -
niliyor. Möıyö dö Martel Oryant eks
presle Ankaraya gelecek, Cumurreiai 
Atatürk ve Hariciye Vekili Tevfik Rüı· 
til Arasla bir mUlikatta bulunacak ve 
bu mWikat esnasında takenderun ve 
Antakyaya dair, Ankara itilifnameıinin 
mer'iyeti hakkında teminat verecektir. 
Resmi membalardan bildirildiğine göre 
milnkere edilmekte olan Fransa - Su 
riye muahedesi Ankara itilAfnamesinde 
hi~ bir tcbcddillil mucip olmıyacaktır. 

"Emrimiz altında Franın kuvvet -
leri vardır, zannetmem. ki bunu kul -
lanmağa mecbur kalalım,,, 

La Kuriye dlS Siri•nm yazdığına gö
re, dirzor bahar ıenliklerinde bulun -
mak üzere oraya gitmit olan yakın ıark 

fından hazırlanan eksper nizamname&\ 
nisandan itibaren mer•iyete girmiş-
tir. 

Yeni nizamnameye göre bundan 
sonra hiç kimse ehliyetnamcsiz ola
rak eksperlik yapamıyacaktır. Şimdi
ye kadar bu işte çalışanlar da eksper
liğe devam etmek iste:rlerse, altı ay 
içinde imtihan edilerek ehl~yetname 
alacaklardır. 

Karadeniz, Marmara mmtakala
rmdan en ap.ğı bir tanesinin tütün 
işlerinde ihtisası olması 18.zı:mdır. 

Nizamnamenin mer'iyete girdiği 
tarihten evvel, en az yedi sene eks
perlik etmiş bulunanlar "ihtisasları 
olduğu mmtakalara mütehassıs olmak 
Uzere,, imtihansız ehliyetname alabi
lecektir. 

Pakize ve Hayriye isminde iki ka
dbı birer keman tedarik ederek mey
hanelerde çalgı çalmıya ve sarhoşları 
eğlendinnlye karar vermi§lerdir. Bu 
iki kadm evvelki gece Galata meyha
nelerinde hem mil§terlleri eğlendir· 
miıler ve hem de kenctileri eğlenmek 
istemi§lerdir. Kadınlar rezalet çıkar

dıkları için yakalanmışlardır. 
lŞ YAPARKEN - Belediye te

mizlik amelesinden Mustafa Etf al 
hastahanesinin önünde sokakları sU
pUrUrken FeriköylU Sabri ile kavgaya 
tutuşmuştur. Sabri MusWa'yı taşla 
başından yaralamıştır. 

OTOMOBlL ÇARPTI - SUleyma
nlyede Dede oğlu yokuşunda oturan 
Mustafa'ya Bahçekapıda 2583 numa
ralı otomobil çarparak başından ya
ralamıgtrr. 

Ancak bunlar yedi senelik eksper- f • J h ) kJ 
lik ettiklerine dair resmi vesika gös- estıva azır 1 arı 
termek zaruretindedirler. 

lnhisar idaresine .ait eksperı:rın Cemarte$İ dÜnÜ Da"cı/ık 
muhakkak surette lise derecesınde ~ 6 
tabııll gönnUş olmaları §arttır. Bun- klübünde toplantı var 
larm ayni zamanda memurluk vasıf- Belediye traf ından geçen sene ey
lannı haiz olup olmadıkları da araş- 10.lda tatanbulda bir festival tertip e
tmlacaktır. Bu şartlan ha~z olanlar dilmiş, ilk olmasına rağmen bu festi
ehliyetname aımaaan evvel bet sene val bilyUk bir rağbet görmüştü. 
staja tabi tutulacaklardrr. ,, Bele<Jiye bu sene de ayni gekilde 

ŞEHiR TiYATROSU 
Şehir tiyatrosu yarın akşam son 

temsilini verecek ve yaz tatili yapa
caktır. 

San'atkArlarm bu sene turneye çık 
malan etrafında henUz bir karar ve
rilmemiştir. 

HAVA TEHLiKESiNE KARŞI 
Hava tehlikelerine karaı korunma 

tedbirlerini ala~ koinlsyon bugUn
vllAyette toplanarak İstanbulda ~kin
ci bir ışıklan söndilrme tecrübesi et
rafında bazı kararlar verecektir. 

MECIDIY.E KOYUNUN 
YOLLAR! 

Mecidiye köyünün yollarını bir 

bir fe.etival yapacaktır. Bu münase
betle cumartesi günü dağcılık klübün 
de tanınmıt kimseler bir toplantıya 
çağrnlmıştır. Kendilerinden festival 
hakkındaki fikirleri sorulacaktrr. 

YENi FRNSIZ ELÇiSi YAKINDA 
GELiYOR. 

Tokyoya tayin olunan Bay Kame
rer'in yerine gelecek olan Fransanın 

yeni Ankara büyük elçisi Bay Ponııo 
nun mayısın ilk haftasında ıtehriml
ze gelmesi beklenmektedir. 

Eski Suriye f evkallde komiseri 
olan Bay Ponııo itimat mektubunu 
Cumur başkanımıza vermek üzere doğ 
ruca Ankaraya gidecektir. 

pll!na göre yapmak için Nafia baş -------------
mUhendisliğinde bir komisyon topla-
nacaktır. Bu komisyonda belediye na
mına bir mUhendis de bulunacaktır. 

BiR DGZıLTME 
Tophanede yapılan tavla mUsaba

kamızda şampiyon çıkan okuyucula
rımızdan Bay Rifat'm ismi dünkU Ba
ymıızda yanlıglıkla Bay Cemal diye 
çıkmı§br; dilzeltiriz. 

DE.NIZBANK 

Deniz Bankın kuruimasJ fçln ma
yısm ilk haftasında Ankarada tktl
sat Veklleti, liman, deniz ticaret mü
dUrlUğil, deniz yollan ve Akay idare
leri mümessillerinin iştirakile fevka· 

[Ki SA H ABl!RLl!R] 

M'OTEAHHlTLERDEN HA VA VER 
Gtst - Müteahhitlere yapılan tedi
yelerden hava kuvvetlerine yardım 

vergisi kesilmemesi Maliye Veki.le
tinden alakadar dairelere bildirilmiş
tir. 

BAY NURİ - Belediye reisi mu
avinlerinden Bay Nuri üç ay mezuni
yet almıştır. 

FLORYA PLAJLARI KİRALAN· 
Dl - Floryadaki solaryom plij 5500. 
küçUk plaj 4000, havuzlu bahçe 800 
liraya lkieer sene müddetle ihale edil
mi§tir, Buralarını kiralıyanlar bazı 

Sayfiyelerdeki 
dükkanlar 

Saat dokuza kadar açık 
bulunabilecek 

BUyUkadada oturanlar manifatu• 
racı, kırtasiyeci dükklnlarmm kasap 
ve bakkal dükkaruarı gibi akşamlan 
dokuza kadar açık bulundurulmalan
m istemişlerdi. 

Belediye bu isteği yerinde bulmuş. 
Adalar, Büyükderc, Sarıyer gibi say
fiye yerlerinde gıda maddeleri satını
yan dükkanların da ak§amlan dokuza 
kadar açık bulunmalarına müsaade 
etmiştir. 

ECZA FIATLARI TEVHiT 
EDILEMIYECEK MI? 

lstanbul eczahanelerinin araların
da toplanarak fiyat rekabetine son 
vermek üzere geçen ay bir karar alın
dığını yazmıştık. Bu karar bu ay ba
gmdan itibaren tatbik edilecekt"i. Fa
kat bUyük bir eczahane fiyatların tev 
hidine dair verdiği karan geri aldığı 
için· bu hayırlı işin yapılması kalmıt
trr. Eczacılar birliği yeni liır formUI 
bulmıya çalışmaktadır. 

BAKIRKOYE SU 
Şehre akıtılan su miktarım %iya

dele§tirmek için mayıs başında yeni
den in§aata başlanacaktır. Bu arada 
olmai: üzere Bakırköyilne veri
lecek su için A vnıpadan geti
rilen boruların bugünlerde döşenme
sine başlanacakbr. Bakırköye haziran 
başında su verilebilecektir. 

KULELi LiSESiNDE 
Kuleli askeri lisesini bu yıl bitirenler 

için yann saat onbeşte mektep binasm 
da bir merasim yapılacaktrr. Törene is 
tikl~l marşile başlanacak ve lise di
rektörü bir söylev verecektir. Ayrıca 
mektep bahçesinde spor ıtenllkleri de 
yapılacaktır. 

BALIK GONDERIYORUZ 
Bir iki gündenberi balık ihracatı

mız yeniden büyük bir inkişaf göster· 
meğe başlamıştır. Yunanistandan bir 
kaç balıkçı gemisi gelmiştir; bu g&o 

miler buradan balık yilkllyeceklerdire 
İşlerin fazlalığı balık piyasasını Jıa.. 
raretlendirmiştir. 

TOROS EKSPRESi 
Toros ekspres yolcuları son sene

ler içinde yüzde yirmi derecesinde 
arttığı için nakliyat miktan haftada 
üçe çıkarılacaktır. Toros trenleri Hay
darpaşa.dan pazartesi, çarşamba ve 
cuma gUnleri sabahları saat dokuzda 
kalkacaktır. Yeni tarifeye göre bw. 
ya pergembe, cumartesi ve pazartesi 
saat 19,40 da gelecektir. Diğer taraf
tan Hindistan yolcuları memleket1-
mlzden geçmeği den'iz yoluna terclJi 
ettiklerinden bunlar için de Bağdat 
tan gelecek trene iki yataklı vagoa 
ilave olunmuştur. tesisat yapacaklardır. 

askeıi kuvvetleri baıkumandanı ge - ,--------------------------------------------
ilde bir kongre yapılacaktır. 

Tilrk KU§U talebeliği Jçln daha elm 
diden kayıt muamelesi yapılan Tay
yare cemiyetli merkezine bir çok genç 
ler müracaat etmi§ ve talebe olmak 
f11temi3lerdir. Sıhhf muayeneleri yapı
larak TUrk Kuşu talebeliğine alman 
~nçlerden birer taahhütname de a
IID!naktadır. neral Hötziger memurin ve eıraf kartı· ş ı• ı• r 

smda bir hitabede bulunmuı ezcümle okuma müsabakası - Usküdar Halkevinde 
ı-Qelenler, Gidenler 1 

BELçlKA ELÇlSt - Seyahatte 
bulunan Belçika elçisi Bay Dü Roy
mond dün gehrimize gelmiştir. 

FRANSIZ TALEBE - Evvelce 
gehrimlze gelmi§ken bir kaç gUn için 
Varnaya geznıeğe gitmiş olan Fran
mz talebeleri bir kaç gilne kadar tek
rar lstanbula geleceklerdir. 

SEYYAHLAR - Mil Voke vapu
rlle yarın gehrimJıe 350 seyyah gele
cektir. Seyyahlar latanbul~a bir gUn 
kalacaklardır. 

B. JAN B01'"KUR - Fransanın 
Milletlere cemiyeti l!usust delegesi ve 
Franaız kalfmesine menıur eski Fran 
BiZ dit bakanı Bay Pol Bonkur'un oğ
lu Bay Jan Bonkur'un önUınU7.dek'i 
hafta içinde şehrimize geleceği haber 
almmıştır. 

BAYAN MALA.TER SELYE -
Bir kaç gündür gehrimizde bulunan 
Fransız kadın diplomatı Bayan Mala
ter Selye dün ak§alJl AnkaraY.& git-
ml§tir. · 

demittir ki: 

"Fw Sariyeye, laındUine men -
faatler temini için değil, bu yurdu te • 
kimüle' aew için gelmiıtir. Suriyeye 
tedricen hürriyeti venaeie hazırdır. Fa 
kat bunu " herhanai bir talebini an -
c:alc ıükUn ve intizam içinde vseceldir. 
Politikanm neye karar vereceiini bil -
miyonam. Y almz Fransız bTVetleri te.. 
fi olarak beyan edelWirim ki her teY 
sükun prtile yapılacaktır. Burada ve 
bafka yerlerde bazı kimseler Yar ki 
Framaya zorla bir teYler kabul etti ? 
rileceiini unıyorlar. Bu, bot bir lif • 
br. Ema imiz albnda Franaız kuvvetleri 
vardır, &irat zannetmem ki buma kul • 
lanmaia meıcl.ur kalahm.,, 

Bu hitabeye cevaben Dirzor meb'usu 
Mehmet Bey Elfetih Suriyelilerin Fran
saya olan itimatlarmdan bahsetmİ§ ve 
baıka bir milletle milnaaebetleri olma • 
dığmı söyledikten sonra demittir ki: 

"Beruttan Eukeırmle kadar bütün 
Suriye heyetinin davetini ıükUnetle bek 
liyor. Biz Franaaya doltlufuımızu mu• 

bafaza -- luıldanmm iatiyonız.., 

Çocuk haftası milnascbetile diln E -
minönü halkevinde ilk mektep talebe • 
leri arasında bir güzel şiir okuma mü -
aabakası yapılmıştır. 

Müaabakaya 24 çocuk girmif, Birin
ci mektepten Salihaddin birinci; Beıin
ci mektepten Müfide ikinci; Onuncu 
mektepten Perran üçüncülüğü kazan -
mrıtardır. Bunlara beter kitap diğer ço
cuklara da birer kitap verilmiştir. Sol-

dan birinci resmimiz bu mlisabaka es
nasında alınmııtır. 

İkinci resim Uıküdar halkevinin 
ıporcu gençleri tarafından tertip edi -
len eğlencede alınmııtır. Bu müsame
rede ıpor ıubeıi baıkanı Muzaffer ıu
benin bir yılda yaptığı itleri anlatmıı, 
Ekrem Zekinin idaresinde muallim mck 
tebine mensup orkestra konseri veril -
mi§, Reıat tarafından Şehir tiyatrosu 

operctlerin1en şarkılar okunmuş, Himl 
ve Reşat tarafından karagöz oynatıl • 
mış, Müsahip zade Bay Celalin (Pazar
tesi - PeI'§embe) komedisinin birinci 
perdesi temsil edilmif, Reşit Aaımm a
dapte ettiği (Mahcuplar) adında bir 
perdelik komedi oynanmıştır. Birinci 
temsilde Necdet, Reşat. Himi, Salih, 
MUnip, ikinci oyunda Hami, Salih, 
Zeki, çok beğenilmiılerdir, · 
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Tavla Tiirklye baklıdır 
B 1 1 . d . b. F, Sirkeci müsabaka-
oğaz ar mese esıne aır ır ransız k 

gazetesinde okuduklarımız s!avı!~~!~ka!zın ~~ü~rn-

Sami Paşa zade merhum 
Sezai gömüldü 

Dünkü postanın getirdiği ''Le Jour
nal" gazetesinde boğazların tahkimi ta• 
lebimize ait Robert H. Cru imzasile şu 
,}'azıyı gördük: 

Boğazların yeniden askerileştirilme
sini istiyen Türk hükumetinin verdiği 
nota dikkatle tetkik edildikten sonra 
Fransa hariciye nezareti Türkiyenin 
Faris elçisi Suada, prensip itibarile ka
bul cevabını vermiştir. Boğazlar reji • 

minin değişmesile muhtemel neticeler 
bakımından bu mesele ehemmiyetsiz 
değildir. Türkler, Çanakkale boğazına 

ponya Türkiye lehine müdahale etmek 
kararını vereceklerdi. 

Ankara hükumeti, Avrupada ve Ak· 
denizde vaziyetin karışık olmasından 

dolayı kendi emniyetinin tehlikeli oldu
ğuna hükmediyor. Türk sularında bir 
harp vukuu halinde sahillerini mü -
dafaa edebilmek salahiyetinin verilme
si için Lozan muahedesinin yeniden göz 
den geçirilmesini istiyor. 

takası karşılaşmalarına dün gece 
başlanmıştır. Müsabakaya B.R. Ci
hat, ~iko, Ali. lh~an, Rüstem, 
Tevfik. Nuri, l\luc:tafa, lsmaiJ, 
Emin iştiı-ak etmişlerdir. .Müsabaka
ya bu gece de dernm edilecek ve E
yüp mıntakası şampiyonları setilC
cektir. 

SiRKECiDEKi K.4RŞILAŞ.l!A 
Sirkecideki karşılaşmaya yarın 

akşam saat sekiz buçukta Sirkeci. 
Tramvay dur<1~1 karşısındaki Melek 
kıraethanesinde başlanacaktır. 

USKUDARD(!KI KARŞILAŞMA 
hakiın olan Gelibolu yanmadasmdan 
askerlerini çekmeyi ve istihkamlan kal· 
dırmayı Lozan muahedesile kabul et -

mişlerdi. Ayni şeyi mukabil tarafta yir
mi kilometre bir derinlik için yapacak-

Fransa Türkiyenin görüş noktasmı 
çok iyi anlıyor ve iyi esaslandırılmış o
lan dileğini kabul ederek Lozan mua -
hedesini imzalamış olan Büyük Britan
ya, Fransa, İtalya, Japonya, Romanya, 
Yugoslavya ve Yunaniatanın yakında 

toplanarak Türk dileğini tetkik etme • 
terini teklif ediyor. 

Üsküdar mıntaka...:;ı karşılaşması 
cumartesi gecesi saat sekizde başh
yacaktır. Bu müsabaka Uskiidar 
Vapur i..:;kelesinde Bay Rızanın krra
ethanesinde yapılacaktır. 

Cenaze töreninden görünü§ •• 

y • Bununla beraber bu müşkül meselc-
lardı. İstanbul bogazmda da on bcJ ki· . d ih · 1 ·· k dil . .. . nın son erece tıyat a muza are e -

Kadıknyde yapılacak müsabaka. 
nın günü ayrıca ilan edilecektir. lometre gerılere kadar asken te§kılat . 1,, d F h"kQ . b 

mesı cazım ır. ransa u metı ceva mı 
yapılmıyacak, bu hareekt, İmralı adası vermezden önce yaptığı istişarelerde, --------------
müstesna olmak üzere, bütün Marmara bu mesele ile al§kalı şark hükumetle • AJmanyada lngİ)İz 
adalarına ve Ege denizindeki Semen - rinde muhalefet tesadüf etmiştir. Bu -
direk, Liınni, 1mroz ve Bozca adaya da günkü rejimin gözden geçirilmesi Bal· CaSUS18rl mi Var? 
teşmil edilecekti. kan antlaşması birliğini müşkül bir va• Berlin, 28 (A.A.) - Röyter ajan-

Muahedenin bir baıka maddesine ziyete sokmak tehlikesini gösterebilir. sının aldığı bir habere göre, Berlin-

göre; bu rejimin muvakkat bir zaman Bundan başka henüz İtalya cevap deki İngiliz makama tında casusluk 
için değiştirilmesi için de açık bir kapı vermemiştir. tngiltere ise dominyonla- cürmünden dolayı Almanyada bazı 
bırakılmıştı. Bir hap yahut bir harp teh rile müzakere halindedir. Buna bakılır- lngilizlerin mahpus bulunduğu hak. 
didi Türkiyeyi tehlikeye koyduğu tak- sa muahedenin yeniden tetkiki toplan· kındaki haberlere dair ademi malQ-
dirde İngiltere, Fransa, İtalya ve Ja· tısı gelecek aydan önce olmıyacaktır. mat beyan olunmuştur. 

Mısır 
' 

Kralı dün öldü 
Viyanada birçok 
talebe tevkif edildi 

Merhum Sami Paaş Zade Bay Se • 
zainin cenaze töreni dün yapılmıştır. 

Cenaze saat 11,45 Mühürdardaki evin
den kaldınJmış, namazı Osmanağa ca
miinde kılındıktan sonra Şirketi Hayri
yenin 56 numaraJı vapuruna getirilmiş
tir. Tabut evden camie ve camiden is -
keleye kadar eller üstünde taşınmıştır. 

Kadıköylüler, tabutun geçtiği yolda 
dükkan kepenklerini indirmek suretile 
son hürmeti göstermişlerdir. 

Vapur Kadıköyünden saat birde kalk 
mış, Kandilliye gelmiştir. Buradan Gök-

Araplar 
Ne istiyorlar? 

<Ust yanı 1 incide) 

elmeırte ve se<;imlerfn ahvali hazıra 
dolayısile geciktirilmiyeceğini söyle
mektedir. 

KURUN - Muır kralı Fuad'ın ö
lümü bütün yakın Şarkta teessür u
yandırmı§tır. Mısır meşrutiyetinin 
ilk kralı olan birinci Fuad'ın ölümün
den dolayı Mısır milletine taziyet be
yan ederiz. 

Viyana, 28 (A.A.) - Polis, orta ~·ı · . d k 
tedrisat mekteplerinde taharriyat r l ısfın e argaşa-

VAZIYET GAYET NAZİKTİR 

Kahire, 28 (A.A.) - Reuterin bil
dırdiğine göre kral Fuad'm vefatın
dan sonra kanunu esasi vaziyeti gayet 
karışık bir hal alacaktır. Zira 1923 

kanunu esasisine göre, kralın vef ab 
takdirinde parlamentonun 10 gün için 
de toplanması icap etmektedir. Eğer 
saylavlar kurulu dağrtılmı§ ise, yeni 

kurul azalarının seçilmesine kadar 
gene eski kurul toplanacaktır. Hal
buki gene seçim 2 mayısta yapılacak

tır. Bu vaziyette yeni kurulun 25 ma
yıstan evvel toplanması da kabil de
ğıldir. 

Sanıldığına göre kral Fuat 1922 
de üç naip seç~. Bu husustaki 
vasiyetname mühürlü bir zart içinde
dir ve isimleri gizlidir. Buna rağmen 

dönen rivayetler bu Uç naibin, hilen 
Paris elçisi Fahri Paşa, eski başbakan 
Nesim paşa ve Tahir paşa oldukları 
merkezindedir. 

Kral Ahmet Fuat Hidiv lsmail pa,. 
§anın en küçük oğluydu, ve 16 mart 
1868 de Gizeh sarayında doğmutu. 

Gençliğinde ltalyada yaşıyan Ahmet 
Fuat on dokuz yaşında Mısıra döndü. 
Mısır Universitesinin 1.'1trulmasında bii 
yük çalt§17Wları görülmü~ ııe kendi$i 
üniversitenin reisi olmu§tur. 

1911 de ağabeyisi Sultan Hüseyin 
Kamil öldü ve onun oğlu olan prens 
Kemalettin tahta çıkmak hakJ..-ından 

vazgeçtiği için Ahmet Fuat Sultan 
oldu. 

lngilterenin M181r üzerindeki hi
mayesi f8 şubat 1922 de bitti ue bi
rinci Fuat 16 martta Mısır kralı ilan 
edildi. 

Kral. Fuat 1919 da, eski Mısır hi
divlerinden Abdürrahim Sabri pa§Ot

tıın J..-ızı prenses Nazlı ile evlenm~ ve 
bugün yerine geçecek olan oğlu prens 
Faruk 11 şubat 19f0 de doğmU4tur. 

Çinin şimali 
Japonyanın 

[ Lebistanın mali 
elinde siyasetı değişti 

Şanghay, 28 (A.A.) - Reuter ajan
ar il diriyor: 

Varşova, 28 (A.A.) - Havas ajan· 
sı bildiriyor: 

Ekonomi mütehassısları, Lehistan 

yapmış ,.e gizli ''Sehu1kamp,, cemiye- / kl J d. 
tine memmp bir çok talebeyi tnkif ı ar uevam e ıyor 
etmiştir. 

Yüzbinlerce çiçek ! 
Dresden, 28 (A.A.) - tık Alman 

bahçe ve çiçek scrgfSl ayın 2~ ludt: 
burada merasimle a~ıldı. sergi altr 
ay açık bulunacak ve mevsime göre 
mütemadiyen değiştirilecek, çiçekleri 
ve ekinleri ile hemen her haf'ta yeni 
yeni manzara arzedecektir. 

Serginin mesahai sathiyesi 400 
bin metre murabbaı, etrafını saran 
parmaklığın boyu 5000 metredir. için. 
de 3000 metre poru, 5000 metre kab
lo, 30.000 ilkbahar çiçeği, 500.000 yaz 
çiçeği, 200.000 konca, 130.000 kök 
v. s. mevcuttur. Bunlar altı ay mil
temadiyen çiçek açacaktır Sergi em
salsiz bir güzellik arzetmektedir. 

Bir ln~iliz qemisi 
imdat istedi 

İstanbul, 28 (A.A.) - 7500 ton 
hacmi istiabisindeki llarpak namın. 
daki lngiliz bandıralı vapur dün ak_ 
şam üzeri sis yüzünden Çanakkale 
Boğazında Kilidilbahir me\'kiinde ka
raya oturmuştur. Vapurun kaptanı 
bugün öğleye kadar kendi kendine 
vapuru kurtarmağa çalışmış ise de 
mu,·affak olamadığndan Türk gemi 
kurtarma anonim şirketinin Çanak
ka1ede bulunan Alemdar tahlisiyesi
nin yardımını istemiş ve tahlisiye va
puru bugün kurtarma ameliyatına 

başlamıştır. Kazaya uğrıyan npur 
1930 senesinde yapılmış birinci sınıf 
yük vapuru olup lngiltereden Ru.sya
ya mal almağa gidiyo1du. 

Kudüs, 28 (A.A.) - Kudüsün A
rap belediye reisi doktor Huldi Havas 
ajansı muhabirine demiştir ki: 

"Dileklerimiz is'af edilinceye ka
dar mücadeleye devam edeceğiz. Bun
dan başka hal çaresi yoktur. Hüku
met kat'i bir hal şekli bulmalıdır. Ak
si takdirde kargaşalık ve endişe bu
rada daimi bir hale gelecektir. Filis
tin Araptır. Ve her ne bahasına olur
sa olsun Arap kalmalıdır . ., 

BİR ŞAİRİN OTOMOB1L1 
TAŞLANDI 

Kudüs, 28 (A.A.) - Kargaşalıklar 

devam ediyor. 
Araplar yahudi şair Şalomaş'm 

otomibilini taşlamışlarım da muma
ileyh kaçmağa muvaffak olmuştur. 

Yahudiler ziraat mahsullerinin nak
li için polisin himayesini rica etmek
tedirler. 

Resmt makamat Filistin hudutla
rını bedevilere karşı kapamıştır. 

Yunan donanması 
manevrada 

Atina, 28 (KURUN) - Donan
manın büyük bir kısmı Faler limanın 
da toplanmıştır. Yapılacak manevra
lar başlamadan evvel kral filoları tef
tiş edecektir. 

ispanya Cmur 
Reisliğine Azana 
namzet 

Japonya ile Hopei ve Şahar siyasi 
§Grası arasında yarı askeri bir pakt im
zalanmıştır. Bu haber Çin siyasi mah • 
fellerinde fazla endişe uyandırmıştır. 

Çünkü bu pakt Japonyaya Çinin §İma -
linde yeniden askeri mühim haklar ve
recektir. Ara yerde, buraya gelen ha -
berlere göre, Tiyençindeki Japon kıta -
atı iki bin neefrden on bin nefere çıka -
rılmıştır. Nankin hükumeti, Jspon kıta· 
atının mevzuubahs iki vilayetin hudut
lannda ve bu vilayetlerin tekmil sev
külceyş demiryollan noktalarında te • 
vakkuf edebilmesini derpiş eden bu 
paktı henüz tasvip etmemiştir. 

Bankasına nakit muamclatnı kontrol hu 
susunda salahiyet veren kararnamenin 
altın esasını terketmeğe muadil oldu • 
ğunu 1>öylemektedirler. Bu mahfellerde 
söylendiğine göre, deflasyon progra -
mının müdafii olan miralay Matuszews 
ki'nin son defa vukubulan mağlubiye • 
ti, Lehistamn mali siyasetfnde bir deği· Amerikada Almanlar 

Madrit, 28 (A.A.) - Dün akşam 
Başakan Bay Azana ile sol cenah cu -
muriyetçi partisine mensup bakanlar 
arasında ve bilahara yine Bay Azana 
ile sol cenah cumuriyetçi partisinin 
milli konseyi azaları arasında 10 ma -
yıstaki seçime namzet gösterilmesi bah
si üzerinde müzakereler cereyan etmiş 
ve prensip itibarile sol cenah cumuri -
yetçi parti adına Başbakan Bay Azana' 
nın cumurreisliğine namzet gösteril • 
mesi kabul edilmiştir. Müstemlekelerde lngiliz 

menfaatini korumak için 
Londra, 28 (A.A.) - Müteaddit mu

hafazakar saylavlar, manda altındaki ara 
zide fngiliz menafiini korumağa me -
mur bir komite teşkil etmişlerdir. 

Bu saylavlar, dün eski müstemleke

ler nazın Bay Amery'nin riyaseti al -
tında toplanmışlardır, 

şiklik vukuuna inandırmaktadır. muhafaza altında geziqor 
Alman iktisadının 9en1 

idare şekli 
Bertin, 28 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 

Bundan böyle, iptidat maddelere 
ve ecnebi dövizlerine ait bütün işler. 

dün akşam ne~redilen bir tebliğ muci 
hince Alman ekonomisi şefi olan B. 
Göring'in riyaseti altında toplanacak 
tır. 

B. Hitler'in, B. Göring'i tayin et 

mekteki asıl maksadı, B. Schacht'.n 

siyasetini, B. Gör1ng'den gelir gibi 

göstermektir, · 

Nevyork, 28 (A.A.) - Nazi :ıleyh
tarlarının tezahürat yapmalarından 
korkulduğu için Alman Emden krü
''azörünün zabit ve talebe]erinden 
mürekkep gruplar Ne,·yorkta polis 
efradı ,.e hafiyeleri tarafından muha
faza altında olarak gezintiler yap
mışlardır. 

Bereketli qağmurlar 
köylüyü sEvindiriqor 

Safranbolu, 28 (A.A.) - 12 saat • 
tenberi çok faydalı yağmur devam et -
mektedir. Köylü bu yağmuru dört &öz
le beklemekte idi. 

Rusyada 1Jeni petrol 
havzası bulundu 

Moskova, 28 (A.A.) - Kömür ve 
demirden çok zengin olan Kuznctski 
endüstri havzasında ilk defa olarak pet 
rol da bulunmuştur. Binaenaleyh garbi! 
Sierya ekonomisinden parlak bir istik • 
al beklenmektedir, 

su r.oezarlığma kadar gene eller Ozerin
de taşınan merhum, kendisini sevenle • 
rin derin kederleri arasında hazırlanan 
yere gömülmüştür. 

Cenaze törenine Abdülhak Hamidin 
eşi Bayan Lüsycn, B'lyan ŞükQfe Ni • 

hal, Ercüment Ekrem, edebiyat fakül • 

tesi dekanları, matbuat erkanı ve mer

humu seven bir çokları gelmişlerdi. U

niversite edebiyat fakültesi talebeleri 

Vefa lisesi talebeleri, merhumu elleri 

üstünde taşımışlardır. 

Bir mesele daha 
lngiltereyi düşündür 

mıye başladı 
Peşte, 28 (A.A.) - A usten Cham • 

berlain Londraya dönmek üzere Peı • 
teden aynlmıştır. Viyanada yine bir 
gün kalacaktır. 

Neşrolunan kısa bir resmi tebliğde 

bu ziyaretin tamamiyle hususi olduğu 
kaydedilmektedir. 

Maamafih siyasi mahafilde bey_Ln. o
lunduğuna göre, lngiltere Avup~nın 

cenubu şarki meselelerine mütezayit 
bir alaka göstermeye baılamııtır. 

Macaristanın Tuna meseleleri hak • 
kındaki noktainazarı Chamberlain'e Ma 
car devlet adamları ile yaptığı müla • 
katlar esnasında izah olunmu§tur. 

Fransız seçimi 
Son neticeler 

Paris, 28 (KURUN) - Seçimler 
hakkında neşredilen resmi listeye gö
re 616 neticeden 183 kişi kat'i olarak 
seçilmi§, 433 namzet ikinci seçime 
kalmıştır. 

Komünistlerden yerini muhafaza 
eden 6, seçilen 3 ki§i vardır. Kaybe
den yoktur. Sosyalistlerde bu adetler 
21, 2, 6, union socialiste de 2, 8, 5; 
müstakil sosyalistier 1, O, 3; radikal
lerde 23, 2, 7; mUstakil radikallerde 
11, 2, 3; sol cumuriyetçilerde 33, 5, 
5; halkçı demokratlarda 12, O, 2; cu. 
muriyetçilerde 40, 11, 2; muhafaza. 
kArlarda 4, O, 2 dir. 

imparatorun tay
yares1 ltalyaya mı· 

geldi? 
Roma, 28 (A.A.) - NegUa'ün tay. 

resini sevkeden tayyareci Drouillet
nin ltalyada karaya indiğine dair, he
nüz teeyyüt etmiyen bir §ayia dola§· 
maktadır. 

KUVVETLİ BİR KOL İLERLİYOR 
Dessie, 28 (A.A.) - Stefani ajan. 

sı bildiriyor: 
Yabancı ve İtalyan bütün gazete 

muhabirleri, Desyedcn 3000 otokar· 
dan ve milli ve Eritreli kıtalardan mü 
rekkep km·vetli bir motörlü kolun ha
reket ettiğini bildiriyor. 

Bulgaristan hakkındaki 
şayia tekzip olununca-

Atina, 2 (A.A.) - Matbuat, dün 
Neuiliy muahedesi hakkında çıkan 
haberlerin Sofra re mi mahfellerince 
tekzibinden do

0

layı Yunan efkarı u
mumiyesinin memnuniyetini izhar et
mektedir! 



1 itaretler 1 
Seçimlerin 

• • 
mızansenı 
Her parlamento seçiminin ken

dine göre bir ıiarı vardır. 919 
lngiliz parlamentom, nihai zaferi 
nihai muaheclelerle imzalamak cla
vcuı Ü•tüne kurulmuıtu, parla· 
mentonun ıiarı, Loicl Corcun da
Öaaı Kayaerin ortadan kalclırılma
n icli. 

Son lngiliz aeçimi, lngilterede 
Uluılar Sosyeteai politikasını ken· 
cliaine parola yaptı. En koyu mu

hafazakardan en ıol komüniate 
kadar kazanmak için herkeain e
linde tek bir ıiar dolCJ§ıyordu: 

Kollektif emniyet! 
936 Fransız intihabının ortaya 

attığı prenaip, kısaca, hürriyet ve 
.ulh •Özüdür. 

En ıağdaki Franaız Dö la Rock, 
intihap beyannameainde diyor ki: 

"- Fransa, boltevik diktatör· 
lüğü istemediği gibi faşizmi ve 
hitlerizmi taklid etmek de isteme-

5-KURUN 29 NiSAN 1936 

~ ........................ ~========================================l 
• • • Uzaktan • Yakından ... 

Habeş Kralı Fransaya mı gidiyor?! 
Yayılan rivayetlere göre Kan şehrinde 

şato satın alınmış namına bir 
imparator 

1 Gezintiler! 
--==-----------------------------------
Ecel yağmuru mu 

var? 
Sami pa§a zade Sezaiyi t!e 

kaybettik. Bir çağın baııncla yer 
ve vazife alml§ bir •anat adamı 
daha aramızclan ayrılclı. Eski 
Türk inceliğini, bir çiçek kokusu 

Kan Rehrinden Pari Suvar gaze S l 8 · •" · nör ise .,.ene tav ... ·areden 2000 metre gibi tabii bir habersi:r.likle taşı)'an, " ovye ıer ırlıgınae e JJ 

tesine 25 nisan tarihile bildiriliyor: daha yükseğe çıkmıştır. tarihi bir zarafet Örneğinclen uzak-
Dün sabah burada bütün halkı a. çay 2eriyatı Bu hava trenini vücuda gt'tiren lQftık. Saçlarına dü§en aklar vü-

lakalandıran bir haber yayılmıştır. . Sovyetler Birliği dahilinde ç.ay ze. mühendi Şarbakovun bildirdiğine cudunu soyan ihtiyarlık onun /zer 
Habeş Kralı Kot d'Azür'de Garas'a riyatı hu sene be bin hekta1· daha ge- göre, bir planörü 13 ila 14 kilomeL §eyini almı§, yalnız kibarlığına 
yakm Gurdan şatosunda )erleşmek nişlemiş ,.e çay fi danlarının dikili re yüksekliğe kadar !;ıkarmak teknik clokunamamııtı. Yürü:ken bcıtka, 
niyetinde imiş. Bu şatoyu satın mı bulunduğu arazi bu suretle :'iS,400 bakımından bugün l;abildir. Aynı 
aldığı, kiraladığı mı henüz bilinmi. hektarı bulmuştur. Bu sene toplana. zamanda, bir stratosfer plflnörünün otururken baıka, konuıurkcn ba19 
yor. Şatonun sahibi Mak Gonel a- cak çay yaprakları 20 bin ton tuta. şemaları da yapılmaktadır. Her ta- ka türlü kibardı. 
dında bir İngiliz kadındır. Kendisi caktır. Kafka. .. yada bu sene yeniden rafı kapalı bir kabine~i bulunacak o. Madricl aefirliğinde "Grenata,, 
Isviçrede bulunduğu i~in noterir.in bu_ yedi ~ay fabrika. 1 burulmasına baş- l:ın bu planörü, bir tayyare, yuka . nın acıaını eclebiyqtımız.a tattıran 
nu herkesten daha iyi bilmesi Jazım. lanacaktır. _ Tass - rıda bildirilen tarzda, 20 il:i 2;:; kilo-
dır. 1''akat o da ne tekzip, ne de te- metre yüksekliğe kadar isal ıedebile- bu ruhun, inceliği yanında derin· 
yit ediyor ve diyor ki: Hazer denizinde cektir. liği ele vardı. ''Küçük ıeyler ., ele 

Şato satılıktır. Lakin kime satıl. balıkçı/ık . Tass - "Mopaaan,, ı anclırmııtı. "lclôl,, 
dığını bilmiyorum. Satın alacak olan 1 de daha §air göründü.. Fakat 
k. · d ğ d d ~ h"b' Hundan bir kaç sene evvel Hazer Fransızıarla /nni/izler 
ımsenın o ru an ogru~a sa ı ıne ~ "Sergüzeıt,, le bQfladı ve onunla 
·· t · ı ı · ı· denizinin bir çok yerine götürülen ? 

muracaat e mış 0 ma."1 azım ge ıyor. nicin anlaşamaz/armış yn•ıyacaktır. Bu eseri. ür yüz 
Yalnız, son günlerde ben burada yok Karadeniz kefalları Hazer denizine ~ , :r 

iken bir Parisli arnkat gelmiş ,·e şa.. tam surette alışmış ve üremeğe baş. 1''ransızlarla İngilizler arasında halayıklı bir konakta doğan adam 
to hakkında benimle görüşmek iste- lamıştır. bir türlü anlaşamamanın sebebi, ya. yazdı. O konağın göreneğinclen, 

yız.,, miştir. O zamandanberi yeni bir şey Azerbaycan bahkçılrk enstitüsü, şayışlarındaki başkalıklardan geli- o görenegın hak sayclığı1 tabii 
Halk cephesi umumi sekreteri bilmiyorum. gene Hazer denizinde üretilmek üze- yormuş. Bir Fransız gazetesine gö. bulduğu §eylerclen sıyrılarak yaz-

A ha b P · ı· k t H b re şimdi de Uzak Şark nehirleri man· re bu başka1 ıklar her ı'şte ke:ıdı'sı'nı' Bay Gaston Berjöri, radyo ile ca u arıs 1 avu a a eş ' 1 
• clı. Bir eair, bir köle ile bir ıa-

K 1 h k t t · saplarında yaşıyan balıklarr getirt. göstermektedir. Şöyle ki: 
ne!redilen bir nutkunda •öyle de- ra 1 namına mı are e e mış ve a. hip arcuındaki geniı ayrılıöı, bir 

'S vukatı bulamayınca şatonun sahibi mektedir. - Tası - tık göze çarpan şey, lngilizlerin ° 
mittir: ile mı· "Öru··şmüştu""r?. Meseleyı· anla. 300 b • k • "/'k f ·b .. ı· soldan, Fransızların sag·dan gitme. tek gönül köprüaünden a§ırdı. O 

1 1 h ın ışı ı rı un u 
"- Biz, köy Ü, ame e, bur- mak için a,·ukat Paristeki bürosunda sidir. lngilizler yataklannr odanın yapraklarcla muhite ananeye kar· 

juvadan mürekkep otuz sekiı. mil- aranmış, Lakin Js,·i~reye gittiği ce- meqdan ortasına koyarlar, Fransızlar duva- fi duran, tek bCJ§ına kılıç aıyıran 
yon Fransızın, tröstlerin menfur vahı alınmıştır. Moskova civarında muazzam bir ra biti tirirler. Jngilizlerin çatalları bir ruh vardır. Üılup eskimiı ~ 
ve budalaca gaddarlıklarına kartı Sovyet ticaret filosu tayyare meydanı yapılması tekarrür üç dişlidir, Fransızların dört. Fran. labilir. Eatetiği bugüne göre ta-
uzlaımalarını istiyoruz. bu·yu .. yor etmiştir. Havacı Irk bayramlarında sızlarrn kakao dediğine lngilizler clını kaybetmiı aayılabilir; fakat 

J ve şenliklerde 300 bin seyircinin ferah kokoa derler. Fransa da nikahı pa. 
ç rejimleri ne olursa olsun bü- Sovyetler Birliği deniz ticaret fi- ferah oturabileceği miktarda tribün. paslar yapar, lngilterede c;iftler ruh yanı, bugüne her zamandan 

tün milletlerle sulh halinde ya!a- ]osuna 1936 yılı içinde ceman 98 bin ]eri ihtiva edecek olan bu tayyare kendi kendine e\·Jenirler. Fransızlar daha yakındır. 
mak arzusundayız. Biz, silahlan- ton hacminde 24 gemi ilAve olunacak meydanının projeleri hazırlanmakta- çalışır, İngilizler seyahat eder. in- Bu ince, bu kibar aclam, vak-
ma yarı!ının durdurulması, kar!I- Ye bu suretle Sovyet ticaret filosu- dır. - Tan _ gilizler verdikleri vergiye "lrad., der. ti gelince, bir •arayla çarpıımak-
hklı yardım yapılması ve milletler nun Sovyet malJarını ihraç yolundaki ~t i 1 _, l' .. ler. Fransızlar ise ceplerine girene. tan ela geri durmadı. Pariae ka-

h 1 M'll l C kahiliyeti mahsfu:ı surette artacaktır. ,,;,, Ta OS 1 erue P anor lngiliz askerlerinin baalığı kırını. 
münase et erinin ı et er emi· ";# çıfı, oradaki kalem kavgaaı tari· 

Sovyetler Birliği, nehirler ticaret Nisan ayı içinde Moskova merkez zı paltolan mavidir. Fransızların 
yeti andlaımalarrnın on dokuzun- filo~una da bu sene 24 yolcu ve eşya tayyare meydanından, arkasında hl- aksine başbkları mavi, pantalonları he geçmİ§ hadiaelerdendir. 
cu maddeıine göre tensik edilme- gemısı, 137 römork mavuna ve 664 dbirine ~ilı iki plaoör bwJlı:ıan bir kırmızıdır. lngilizcede kemer kelimesi Bir zamanlar, yokaulluk onu 

"'<ı .rır.v~ 1 h k b · l' ~· d • • d 11 ıureJı e a ır l 5l aıresın e çatana i lave edilecek ve bunların u- tayyare havalanmış ve 5.000 metre müennestir, Fransızcada müzekker. ak saçlarile hocalık gibi zor bir 
vücua"a getirilecek bir ıulh istiyo- mumt hacmi 378 bin ton tutacaktır. yüksekliğe vardıktan sonra tayyare- dir. Jngı0liz kanununda "lngilfzler .ı me eğe ele sürülJemiıti. Süley-
ruz Gerek deniz \'e nehirler filosunun yi birinci planöre, birinci pllnörü htirdür,, diye yazıbdır. Fransızların 

.,, bu çoğaltılması işine, gerek yeni Ji. ikinci planöre rapteden bağlar yavaş "Hukuku beşer beyanamesi,, nde "in. maniyecleki eaki Şehialam kapı•ın-
En aol komüniatlerin beyanna- . da bir mektebe a :dip geliyorcla. mantar ınşasrna 1936 senesi içinde yavaş uzatılmağa başlamıştır. Bu- sanlar serbesttir,, cümlesi vardır. o 

mesi bir kaç gün evvel nqredildi. 800 milyon ruble sarfolunacaktır. nun üzerine birinci planör tayyareden işte bu ayrılıklardır ki iki miJJeti S. Gezgin 
Bu beyannamede hürriyetten bah- - Tass - 1000 metre daha yükseğe, ildnd pli. birleştiremiyor. (T-" f Ln<t en sayı/ayı çeviriniz) 

aediliyor. Franaız ihtilalinin ana- -----------------------------.... -------'----------------------nelerinden, Franaız kültüründen 
gelen bir hava içinde aoayaliatçe 
değil, radikal aayılacak bir hare
lret gö~e çarpıyor. cı 

·::-::.·:-::-::-::-::-::-::-::-::-::-
Burada programları tahlil ede- ======= 

celt değiliz. Makaat sağlı, •ollu 
2 cerey•nların mevkii iktidar için 

lr~ndiaine hürriyeti naaıl deatek 
yapmak iatecliğini anlatmaktır. 
lromüniatlere kadar herkea clikta-

Niçin Franaada atq haçtan, 
lromüniatlere kadar herkea tikta
töranın aleyhindedir? Neden par
tiler b'lfka bir platform iizerin
tle birleımiyorlar?. Neden 936 
•eçim parola .. hürriyettir?. 

• .y. • 

Bunun sebebini F ranaanın 
bünYecincle, Franaa sosyeteainin 
kurulUJunda, terkip edili§ tarzın
da aramak lazımdır. 

Fran•a bünyen balıımmclan tam 
bir büyült mülkiyet ve büyük 
endü•tri memleketi değildir. Hal
kın yaı-ın ıehirlercle, yarıaı kır· 
lartla yaf"r. Büyük arazi yanın
da tqküatlı kiiçük mülk, ve kü
~k taaarruf aalaipleri ele vardır. 
Pföleter Fran•ızın yanında mülk
cü köylüler, büYiik bankaların 
karııaınd a küçük taaarrul ıahip
leri aıralanmııtır. 

Bunun neticeıi ne olur? 
Ne bir •anayi Jiktaröraaı, ne 

bir büyük arazi •ahipleri leclercu
yonu, ne Je bir •ol diktaröra bu '°'""""""• yerleıemez. Köylüye, 

Satiri Ertem 
J:Sonu Sa. 6 Sü. 11 

Di,i bir kahkaha, m:ıhtaplı ıecenin içinde halka • 
lanarak balkondan aıağıya doğru yuvarlandı. Çamla
nn arasındaki beton pistte yarı karanlıkta ayaklan 
ve vücutlan biribirine dolaıarak danaedenlerden butla 
n Ü~erek durdular. Cazbant, bir Karioka havasile 
kudurarak çarpınıp çırpınıyor, etrafa deli bir ıüriil
tü yayıyordu. Cazbandın sesini bastıran kadın kah • 
kahaaı herkeste merak uyandırdı; kadınlar ve erilek
ler baılannı yukarıya kaldırdılar. ~ar yandı; 
"içimizde kim eksik?,, diye biribirlerine baktılar; ek
sik olanlar birden fazla idi; kahkahanın kime ait ol
duğunu anlıyamadılar . 

Vural Gündoğdu ailesi ve doatl:m yazın bir kaç 
haftasını da Adalarda geçirmek için klübe taıımnıt
lardı. 

Zimmerman, gitgide lıtanbulun hususiyetlerine 
artık derecede tutkunluk gösteriyordu; bu yiizden 
alış verişi filan unubnak üzere idi; Yeıilköyden Ka
vaklara, Çam\ıcadan Eyübe kadar fdırin dört buca
ğında dolaııyor, pitoresk güzelliklerle yan sa~ ya
tıyordu. Genç karıarnın atın bir hal alan densizlikle
ri ihtiyar aclamsn gün günden ziyade kendi içine dön
mesine ve dıı alemle iliıiiini kesmesine sebep oluyor 
denilebilirdi. Bayan Zin•nenııan ise gittikçe gemi 
azıya almakta idi. Baskalan belki farkında değildir 
ama onun hakiki haleti nıhiyesini fÖylece açığa vur. 
mak mümkündür. Viyanalı güzel kadın, memleketin
den uzak yedi iklim dört köşede sürekli bir hareket, 
aarhotluk ve sefahet hayatı yaıunadan bıkmıf, usan
mıştı, derin hir nostalji içinde idi. 1914 harbinden 
önceki fakir ve alçak gönüllü yuvasını. ihtiyar büyük 
annesini, arkaamda snmıkı örülmüı iki uzun san saç. 
la ve ornuzlanndan mesinle tuttunılmuı kitap çanta
sile mektebe gittiği yıllan özlüyordu. Y oDarda, du
rup kendisine çeVl'ilen ve irkilerek bakan yaşlı ve iı
tahalı erkek gözlerinden habersiz, geçip gittiği md<
tehinddri küçük ariuulaılannın havasını özlüyordu. 
inadına ve iıteyiıinln tam akıine Mr hayat ıünneie 

• ~~~~ · 
RIEFiK AHMltT 

SEVE NAiL. :.::-::-::-::-::-::-::-::-::-::-::-:: 

mecbur olduğu İçin muztarİpti. Ujnında bir çok )'09· 

ma ve tüvini delikanlılann biribirlerine bıçak sıyır • 
maia razı olabilecekleri ııkı, taze ve penme etini 
ihtiyar Ziımnermana aatbğı için ona ve kencliaine 
kartı tiksinti duyuyordu. Ona, kendisine ve herkese 
kızıyordu. Gençti, vücudunun ihtiyaçtan vardı ve si
nirliydi. Gittikçe isterik bir kadın olmasının, onda se
vimli ve harikulade bulunan, fakat hakikatte skandal 
sayılması l&mn aelen hareketlerinin sebebini burada 
aramalı. 

Vural Gündoidu, Friclayı ilk günlerde pek kolay
lıkla ele ıeçirilebilir aanmq ve fÖylece kenanndan 
tatmak istemiıti. Fridanm etrafındaki bütün erilek
leri mes'ut eden bir toleramı vardı da itte yalnız ken
disine karı• adeta teri ve kaba hareket ediyordu. 
Vural Cündoğdu fevkalade kolay sanılan §eyin umul
mıyacak kadar s\iç olduiunu gün geçtikçe daha faz
la anlıyor, inadına iıtahası daha çok artıyordu. Vural 
Gündoğdu, dostlarile birlikte ömer Hayyam Klübe 
yerle,tilcten 10nra üıNtsiz olmakla beraber, ortağınm 
kansına IOll lııir hamle daha yapmak istedi. Ve ıaıı
Jacııık ıey, Frida kendisine "'1 akıam, otel halkınm 
kimisinin mehtap ıezintisine çıkmıı, kimisinin aıaiı
da içtöye ve dama dalmrt olacağı saatlerde odasın
da bulupnak üzere SÖZ verdi. Vural Gündoğdu, önce 
sevinçten çıldıraeak ıtbi olmuıtu; sonra buluım• sa
atini hüyiik bir ubrrsızlıkla bekledi; klüpte dura -
madı, çamlıkta vakit ıeçiremedi, aktam yemeğini 
yiyemedi, aade içkisini her zamankinden fazla içti: 
Cesarete ihtiyacı Yardı! 

Nihayet iıte mes'ut dakika ..• Şiımıan adam, klüp · 
halkimn çamlıia ve bahçeye döküldüğü bu tenha sa
atte koridorlardan ayağımn ucuna bua basa geçip de 
Fridanm kapıaının önüne ıelince çarpıntıdan kalbi
nin tıkandığım sandı. Kapının tokmaiına yapııtı, çe
virmek istedi, kilitli idi. Kapıyı hafifçe tıkırdattı. içe
riden genç kadının tatlı sesi cevap verdi: 

- Olmaz! 
Yural Gündoğdu kızdı: 

- Nasıl olmaz, sevgilim? Bana bu ıece için ,q 
vennedin mi? 

Ayni çıldırbcı tatlı aes: 

- Olmaz! 
Ve küçük bir kahkaha. .• 

Vural Gündoğdu, kızmanın para ebnİyecefini, Fri
daya zorla söz geçimıenin mümkün olmadığını, heaa 
ortağının, hem de kedisinin türlü denemelerile llifi. 
yordu; onun için yalvarmağa baılach. Türkçe .öyle. 
di, Almanca söyledi, IMitün zekatım kurcaladı; söa 
söyleme kabiliyetini harcadı, parlak ve yumutabcı 
kelime bulmağa uğraıb; bin bir dil döktü, nihayet 
Viyanalı güzelin yalçın gönlüne söz geçirebildi, yatak 
odasının kapısı haf'ıfçe aratanır cibi ol~u. Saadet, it
te bu kapmın arkasında, hemen oracıktaki karyolanın 
içinde, Vural Gündoğdunun bir fil ağzı ıibi açılan 
iıtahasmın önünde kahuğunclan soyulmuı muza ben
ziyen çıplak bir kadın ve dünyanın en güzel yatak 
kadınlanndan biri halinde canlanmıı bekliyordu. 

Vural Gündoğdu, kalbinin ıün:i>ürtüsü arasında 
İçerideki ıülüpnelerin acı anlamın; duymadı; hafifce 
aralanan kapı belki tekrar yüzüne kapanır korilusile 
göğüsleyip iterek içeriye saldırdı; müthiı dıkika: 

Frida, Vural Gündoğdunun oğlu ile beraberdi ... 

Kaya, türlü rezaletlerine ötedenberi ıinirlendiği 

babasının yaıına, göbeğine, çoluğuna, çocuğuna bak
madan Viyanah genç kadını elde etmek için caJ.syp 
çabalamannın farkında idi. Frida da kendicine ko
cası kadar, belki de onun ortağı olduğu için t'ksind 
veren bu ıitman, cıvık sarhoşa kuvvetli bir darbe vur• 
mut olmak ve onu bir daha ailesinin, çoluk çoğunt.ıll 
yüzüne bakan-az hale getinnek ' istiyordu. Böylece bu 
plan hazırlanmııtı! 

Mosmor kesilen Vural Gündoğdunun kartıaına 
yan pijamalı, yan çıplak bir halde dikilen genç oflu: 

- Maşallah baba! 

Dedi. V"Ural Gündoğdu tıkanacak ıibi ıiddetle ao. 
luyordu. (Arkası var) 
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Yunanistanda çocuklar 
nasıl korunuyor? 

Doktor Ahmet Salim kongre inti
balarını ve görüşlerini anlatıyor 

tST ANBUL - 18 dans musikisi. 
(plak). 19 haberler. 19,15 muhtelif plak 
lar 19.30 çocuk esirgeme kurumu na • 
mma konferans. 20. Keman solo. Nasir 
Naci tarafından. Piyanoda: Laşenski 
20.30 Stüdyo orkestraları. 21,30 son 

Geçenlerde Atinada toplanan Bal
kan devletleri Çocuk Esirgeme kon
gresinde bulunup dönen Türk Çocuk 
Esirgeme kurumu delegelerinden dok
tor Salim Ahmet'le konuştuk. Şunla
rı söyledi: 

haberler. Saat 22 den sonra Anadolu 
cek kon" • ..,ye Kadar bu mevzular üze- ajansının gazetelere mahsus havadis ser 
rinde ciddi . ve mufassal ~alışılması visi verilecektir. 
karar altına alınarak bazı idart te- !11111 _____ ,... ___ _,, ___ --.

1 

''- Yolculuğumuz çok güzel geçti 
Kongreye Cemiyeti Akvam delegelerile 
beraber bir çok devletler de iştirak 

ettiler. 

mennilerde bulunuldu. 
Bu bahsettiklerim uzun olduğu 

için hepsini ayn ayrı bildirmek olduk 
ça müşküldür. Kongre ikinci içtimaı
m 1938 de Yugoslavyada yapacaktır.,, 

Doktor Salim Ahmet bu yolculuk
taki görüşlerini de şöyle anlattı: 

"- Esasen seyahat pek tatlıdır. 

Takvim 
Gtın doğu§U 
G1lıı batıp 

Sabah nam&ZJ 
ôğle nam&ZJ 
Ikhıdl ı:ı.aınazJ 
Akşam namazı 

Yabıı namazı 

1msak 
Yılın geçen günleri 
Yüm kalan gtlnlert 

Çaqamba Per,embe 
9 Nisan 90 Nisan 
7 Sefer 8 Sefer 

506 504 
19,00 19,01 
4,30 4.30 

12.12 1212 
16,0I 16,0( 
19,00 19,0! 
2040 20,42 

3,12 3,lO 
ı 18 119 
247 246 

Cemiyeti Akvam k~tibi umumisi 
namına, Cemiyeti Akvam içtimai me
seleler ve afyon şubesi direktörü Bay 
Erik ve Bay Telen bulundular. Kon
gre, Fransa hükumeti namma bayan 
"Jermen,, ve profesör Robert Debre 
Letonya Çocuk Esirgeme kurumu, 
Çekoslovakya Çocuk ittihatlan ve 
da.ha bir çok hususi ve resmi te§ek
küllerle muhtelif Kızılhaç teşkilitma 
mensup delegelerin iştirakile açıldı. 

Hele her türlü istirahat vasıt8.ları o
lursa,.. Gezdiğimiz yerlerde fertlerin 
canla başla. işlerine sarılıp çalıştıkla
rını, herkesin resn:ıİ ve hususi işini 

başarabilmek için bütün kabiliyetile '----------.----~ 
çalıştıklarım gördtik. Orada herke:: ,_-----------·--.. ı 

Kongre üç mevzu Uzerine toplan
mıştı: 

1 - Tabü ve sıhhatli ~arın 
himayesi. 

2 - Çocukların tıbbt himayeSi. 
3 - Çocukların ve yetişmiş genç

lerin iş hayatında. himayeleri. 
Fakat bu kongre ilk defa yapılma

sı ve çok az devam etmesi itibarile 
yukandaki mevzuları tama.mile neti
celendirecek vaziyette değilru. Aşağı 
yukarı her n...illetin bu hususta fikir
lerini mübadele etmesi ve ihzart ma
hiyette malftmat verip alınaSI, gele-

memleketlerine misafir gelen yaban
cılara kolaylık göstererek muamele 
etmektedirler. Bunda memleketimin 
yüksek isminin ve Türk olmaklığımı
zın da hiç şüphesiz büyük tesirleri 
vardı. 

lktisattan anlamam. Fakat gördü
ğUm bir kaç noktayı söylemek is
terim. Pire limanında demir atacak 
yer yoktu. Pire ile Atina tek bir şehir 
haline gelmiş denecek derecede büyü
müş ve birleşmiştir. Atinayı biribiri
ni kovalıyan tramvayları, otomobille
ri, otokarları toprak altı ve üstü §i
mendiferlerile büyük bir faaliyet için
de bulduk. Fen adamları muntazam 
ve usul dairesinde ciddi ve tetebbüa-
ta istinat eden bir çalışma içindedir-
ler. 

BORSA 
28. 4. 936 

Blzalarmda J'lldız lpreW otaıı.lar, ftze. 
rinde muamele giirenlerdJ.J". .Rakamlar 
eaaı U de kapame eatlt llşBtlan ur. 

PARALAR 
•Lonc2ra 62'J, - •Viyana ~i.-

•Nevyork 128.- • !ı!adrlc2 16 -
•Parla 167.- * BerliD 86, -
•MDAno 198,- • V&r§OVA 24.. -
•BrlllaıeJ 64:.- • Buc!apegteı 28. -
•Atına 28,·- • .Btlkn§ 15, -
•Cenevre aro.- • Belgrad l>2 -
•Sofya 2!,- • Yokohama S4, -

• .A.msterdam 8'.- •Altm 1162 -
•Prat 92- • Baıılmot 241 -
•Stokholm 1!6-

•-------------------~--------• 
ÇEKLER 

Seçimlerin 
•Lcmc!ra 621.-

Dost Yımanlstanm Çocuktan Esir- •Nevyork • 0•7931 
geme kurumu çok eski bir tarihe ma- •Pam 12.06 

• Vtyana - 4.2868 
• Madrtc2 M192 
• BerllD 1,9770 

• • lik değildir. Bununla beraber faaliyet •MD.IDo 10.0817 * Vaqova ~2266 

mızansenı leri gün geçt!ikçe artmakta ve büyü- •Br11laıeJ 4:.6990 • Bud&pef'W ı.1>486 

(Be§inciden «fetxım) 
mektedir. "Kurum,, en çok yurttaşla- •Atma b8 a>. 
ra dayanıyor. Nereye gittikse zengin •Cenevre UB88 

• Bf1kref 108.9670 
• Be1grad M.915 

küçük burjuvaya, iıçiye dayanan 
bu ekseriyet bugün değil, üçün
cü cumuriyet devrindenberi müte
madiyen hürTiyeti kendisine ıiar 
edinmiftir. 

bir adamın teberrüile meydana geti- =~ 6t~ 
rilen ve işli yen müesseseler gördük. • Pral l9,25 

• Yokohama 2. 'lr>OO 
• Moskova 2US7l> 
• Btokhobn 8.11~ 

Esas çalışmaları çocuk doğmadan ı-------=-~·-------11 
evvel çocuğu ve anasını lioruma.K, ye
ni doğan çocuklan korumak, ili[ mek
tep çocuklarını korumaktır. Bu Kıı
rum giydirmek, yedirmek, açık hava 
tedavileri yapmak hususunda da ça
lışıyor. 

Asıl mlihim nokta, h'erliangi bir 

ESHAM 
it BaD!ram 10.80 

, Anadolu 2'.lo 
Rejl l:l.12ö 
Ştr. Hayrl:y ı~.000 

* Merkez Balllr 66 76 
u. Sigorta .oo 
Ponomontı 8,50 

Tr&mV&J 9,00 
Çimento 10.6b 
Un.yon DeL 0.00 
Şark Del. 0.00 
Balya 000 
Şark m. ecza 'l.00 
Telefon 0.00 

N etekim parlamento rejimi ta
raf tarları ve burjuva politikacıla
rı vaziyette kendi aleyhlerinde 
tahrikler gördüler mi eskidenbeTi 
intihaplara yakın zamanlarda 
"hürriyet,, e karıı yapılan suikcut
lardan bcıhsedeTler, hatta ortaya 
Bonapartiıt ihtilôlcılar çıkarırlar. 
HazıFlanma§ N~polyon cukeri ü
niformaları ke§lederlar, silahlar 
bulurlar. 

yardım şekli değildir. Yapılan yardı- ı---------------11 

mm devamlı ve inkişaf eder şekilde istikrazlar Tahvlller 
olması ve yavaş yavaş modem bir 
teşkilat haline gelmesidil". 

Zecri tedbirler 
faydasız mı? 

(V sıranı ı incülej 
ra, yani ikincikanundan itibaren mü • 

* 1933 T.Bor. I 2U~ Bllektrtk 00,00 
• • • D 22.96 Tranın.J 81,70 
• • • m 22.rı2 Rıhtmı 14:.0ö 

* !stık.DahDl 99 00 • Anadolu ı 45 96 
*Ergeni İBt1k. 9!,00 *Anadolu D '5.95 
1928 A M ıo.oo Anadolu m ti:! oo 
S. Erzurum Vô, * MUmusU A lıO 85 

Zahire satışı 
Bundan ıonra intiliap laaliye

ti bQflar. Hatipler mu'llayeıeler 
yaparlar: essir olmuştur ve bu tesir ftalyarun ha-11--------------------1 

- Ey ahali, derler, diktatör
lük mü ister.iniz, hürriyet mi? 

ReyleT derhal hürriyet cephew 
sine verüir. 

rici ticaretini yarıya indirmiştir. 
İtalya ikinci derecede ithalatını azalt

mış olmasına rağmen bunların bedelini 
eşya ile ödemek ~aresini bulamamış, ha
rice altın ile tediyat yapmağa mecbur 

- Palamento 
kurtuldu, denir. 

bir kere Jalıa kalmıştır. Altın ihracatı büyük nisbet-

Son ıeçim oyununun da mi
zanseni ayın klasik mullere göre 
yapılıyor. 

Satiri Ertem 

te artmıştır. 

ldaııbuJ Ue&reı TO uhire bonıaamda dttD 
muamele ıısren (kilo) maddeler: 

it§. P.. Ka. P. 
Nevtt: En az En çok 

Buğday °(yumuıak) 

,. (sert) 
,, (kızılca) 

6,24 
S,33 
6,5 

7 
6,2 

.. 
Arpa 3,37,S 
Çavdar S,5 
Tiftik (ınal) 79,22 
Beyaz peynir 17,25 
Katar peynir • 34 
Sansar derisi çifti 2350 

23,20 
36 

2800 

Esasen İtalyanın altın ihtiyatı Habeş 
harbinin başlangıcında az mikdarda idi. 
Bu suretle altın ihracatının artması bu 
memleketin ihtiyacını sıfıra doğru yak
laştrrmrştır. İtalyanın altın mevcudu 
1933 birinciteşrininde tahminen ( 4) 

Bazan tramvayda, yolda raıllar- milyar liret kadar idi. Zecri teöbirlerin ================ 
dım. Eğer benden önde ue ya- tatbikine başlandıktan sonra bu mem -
nafmaktan daima çekinirdim, Hep leket her ay altın mevcudundan (300) 

aanırdım, ki ömrünün bu tarafını ile (350) milyon liret kaybetmiştir. 
Bundan istidlal edilebilir ki zecri ted· 

görmek onun hoıuna gitmiyecek- birlerin tatbik edildiği aylar içinde ~ta1-
tir. Bu hoılanmayıı, kendi gu- yada altın mevcudunun yarısı yok ol -
ruru için değildi. Bunca emekten muştur. Demek İtalyan - Habeş harbi 
•onra üç günlük rahata kavuful- daha beş altı ay devam edecek olursa 
madığına acı bir şahit kalmaktan geriye kalan altın mevcudu da eriyip 

çekiniyormuş gibi bir hali vardı. gidecektir. 
Fakat zecri tedbirlerin İtalya ekono• 

Artık bitti. Zaten vücudu çok- misi üzerinde asıl tesiri daha sonraları 
tan yaşayış bağlarım koparmt§tı.. anlaşılacaktır. Şayet İtalyan - Habeş 
Dün gelen ölüm, ondan bilmem harbi şimdi tahmin edildiği gibi daha 

İsatı..,I lılti..

~!hirTı"gatroSU 

111111/lllllUI 

!!!;;;!!!! 

Bu akşam saat 
20 de 

TOSUN 
Kome'di 3 perde 

Türkçeye çeviren 
S. Moray · 

Yarın akşam saat 21 de son temsil 
LÜKS HAYAT 

Büyük operet yazan Ekrem Reşit bes
teliyen Cemal Reşit 

neyi aldı. Adamlar vardır, ki bel- bir yıl devam edecek olursa harp bittikten mm---~-cm-11:11_-=ı ___ _ 
li bQ§lt bir çağın ~:zlerini tQ§ırlar.. sonra İtalyanın harici ticareti eski ha -

S • b"t" b" .... b 1 ...... d lini bulamıyacaktır. Cünkil İtalyan fab-
ezaı, u un ır çagı en ıgın e . - . .. to l i rıkalan başka memleketlerdeki muşte -
P ıyan arclanılı. Onunla beraber rilerini bir kere kaybettikten, umumi • 

bir devri de kaybettik, yetle İtalya harici ticareti zecri tedbir-

S. Gezgin lerin tesiri ile mecrasını değiştirdikten 

sonra eski inkişaf vaziyetini yeniden 
alabilmesi için uzun yıllann geçmesi 
lizmı gelecektir. Belki de kaybolan §ey
lerin mühim bir kısmznı bir daha bula
mıyacaktıc, 

ASIM US 

f nrdireUör coıısıvor 
Baba Labrüz'le eskidenberi tanışı

yorum. Bu altmışlık çapkın bende 
kendisi Tçin büyük bir sevgi uyandır
mıştır. Son günler kendisine yolda 
rast geldim. Beni görünce dedi ki: 

- Ne güzel gün?. Burada Pari. 
sin en saf havasını alıyoruz. Bir az 
geniş nefes alınca insana deniz rüz. 
garı hissi gelir. 

insan Baba Labrüzün yanında 
deniz havası değil, tütün kokusu te
neffüs eder. Ukin ne olursa ol~un 
gene hoş adamdır. O gün başına 
kestane renginde bir melon şapka ge_ 
çirmişti. pardesusu soluk mavi renk. 
te idi. Koltuğu altında balık oltasr
nm parçalan bulunuyordu. Nereye 
gittiğini sordum. Cevap verdi: 

- Köprü altına gideceğim. Bel
ki bir az balık avlarım. Hem size 
güzel bir havadisim var. Kendime iş 
buldum!. 

- Ya, öyle mi?. Tebrik ederim 
Baba Labrüz. Ne işi bu? 

- Bir fabdkanın dışarısını temiz. 
liyeceğim. Bu çok hoşuma gider, ben 
açık havada çalışmayı severim. 

- Çok iyi, çok iyi, Baba Labritz. 

- Fransızcadan -

Bir iki dakika sonra içerden "giriniz,, 
diye bir ses geldi. Kapıyı s.çtım. 

Çok şık ve genç bir adam masa ha.. 
şrnda oturuyordu. Yanında da bir 
elile dosyaları karıştıran, öteki elile 
göğsünü ilikliyen bir genç daktilo 
vardı. Bu yardirektörlük pek hoşu
ma gitti. Genç adam sordu: 

- Nt? söyliyec~kseniz çabuk söy .. 
le);n 1 

O gece işittiklerim! noktası nokta
sına anlattım. Yardirektör: 

- Çok güzel, tcşekki.ir ederim.1 
Biz icabrna bakarız. Siz rahatça işi
nize gidebilirsiniz. Bayan Denis, siz 
gitmeyin. daha yazdrracak şeylerim 
var. 

Dedi. Çıktım. Artık içim rahat~ 
Süpürgemi elime aldım. Bir de er. 
tesi sabah. hırsızların iki yüz bin 
frangı aşırdıklarını duymayım mı?.4 
Hayretimden ne hale girdiğimi anlar
srnız tabii. Hemen gidip yardirektö
rü bulmayı ve genç daktiloya yazı 
yazdırırken benim sözlerimi unuttu. 
ğundan dolayı protesto etmeyi düşün. 
diim. Derken şef muavinini karşnn
da gördüm. Bana selam vererek de. 
diki: Sevindim doğrusu. 

- Bir gün gelin, ne olur? Beni - ~!~~.emir üzerine işinize nf. 
çok memnun edersiniz. hayet venldigıni ve usulü dairesinde 

Aradan on beş gün geçmişti. lş tazminat alacağınızı söylemeğe mec-, 
·· da 'bt' tt •tt] · burum. guç arasın ı ıyan unu um gı .. N d ? 

Bir sabah gazetede, dostumun bu- - . e • en • 
lunduğu fabrikaya hırsızlarm girdi- :-Bilmı~orum, Baba Labrüz. Bana 
ğini ve iki yüz bin frank aşırdıkları- verıZalen elmlıırhbu !. 
m okudum. ~ va i tiyan hayretle dinler • 

ken, genç yardirektörün, genç dak. 
tilQya yazı yazdmşmı düşiinüyor ve 
bu hararetli meşguliyet arasında 
Labrüzün söylediği mühim sözlerin 
her halde unutulmuş olmasını tabii 
buluyordum. 

Labrüz aklıma geldli. Bu sevim. 
li ihtiyar o kadar sadıkh ki gO.ya bu 
para kenmsinden çalınmış gibi iizül
müştiir, diyordum. Ertesi günü ona 
sokakta tesadüf etmeyim mi? O kil. 
çille melon şapkasını gözlerine kadar 
indirmiş, bir serseri gibi yürüyordu. nnw11ınmnnnmıınııumıı~ııumınnı11nuıınıınn11nnrmıırnmnnrıımıaımıt1111111-
Selam verdim . 

- Bu ne, Baba Labrüz? lşten çık. 
tınız mı?. 

- ~pı dı arı edildim, baYJ111 ! 
- Neden? Çalınan paranın ucu 

size dokundu demek? 

- Evet, öyle oldu. 
- Bu kötü işe sizi ne diye kanştı

rıyorlar?. 

Cevap vermedi. Yalnız hıçkırığa 

benziyen bir ah ederek yüzüme bak
tı. Sonra gözlerini indirdi. 

Bu bakışın blt sır sakladığını .an
ladım. Koluna girerek yakın bir mey
haneye götürdüm. Bir bardak şarabı 
yuvarladıktan sonra dedi ki: 

- Işe yerleştikten bir hafta son. 
ra bana haftalığımı verirlerken şef 

muavini, benden çok memnun oldu.. 
ğunu söyledi. Buna ben de sevin
miştim. İnsan memnun olunca genç. 
leşiyor. Altı aydanberi bayanetklar
la görüşmemiştim. Bu akşam gider, 
hem bir az içer, hem de bu güzel 
mahltiklan görürüm, dedim. Bara 
gittim. Loş bir köşeye çekildim. Ya
nımdaki salonda iyi işitilen iki ses 
konuşuyordu: 

- Demek fabrikaya yarın gide. 
ceksiniz? 

- Gece yarısı. Kasada iki yiiz 
bin frank olduğunu haber aldık. 

- !çeriye nasıl gireceksiniz? 

BulgaristaQ 
(Oatganı l tneıcte) ' 

dan tekzip edilmiıti Dünkü posta ile 
gelen Paria Soir gazetesi bu toplantıya 
dair Belgrattan telefonla ıu malmnatı 
aldığım yazıyor: 

Hükümdarlık meclisinin toplanımı 
olması havadisi burada her tarafa ya .. 
yılmı§tır. Bu haber herkeste büyük bir 
alaka uyandırmıştır. Bir çok mahfeller, 
geçen gün yüksek harp meclisinde ko
nuşulmuş olan şeylerin burada da gö • 
rüşüldüğünü tahmin ediyorlar. Bu gÖ· 
rüşülen şey, Nöyi muahedesile Bulgar
lara yükletilen askerlikten tecrit mad • 
desinin kaldırılmasıdır. Bir kaç günden. 
beri hükfimetin bu yolda bir karar ver• 
mesi bekleniyor. 

Başvekilden ilham aldığı tahmin edi• 
len gazeteler, sulh muahedesile Bulga • 
ristanm tabi olduğu hakimiyetin tah .. 
didi maddesinin kaldmlmasmda ısrar 
etmektedirler. Mir gibi bazı gazeteler. 
Bulgaristanın arsıulusal bakımdan tec
rit edilmiş olmasına teessüf ediyorlar. 

Bulgaristanm silfilı ve harp levunm 
tedarik etmek hususunda Almanya ile 
müzakereye giriştiği söyleniyor. Bul • 
garların asker! bayramı olan altı rna • 
yısta, muahedenin askerliğe dair olClll 
maddesinin kaldırılması lehinde bir ha• 

- Kısa bir merdivenle duvan a-
rekete intizar ediliyor. 

şacağız. Her şey düşünülmüş, hazır. 
ı---~----------------------lanmıştır. Sen beni dediğim yerde 

bekliyeceksin. · 

Bunlardan biri kadın, öteki erkek 
idi. Artık vaziyeti düşününüz. Efen
dilerine sadık olan baba Labrüz fab
rikanın soyulacağını işitince alikasız 

Samoel Hoare 
Bahriye Bakanı 

mı oluyor? 
kalabilir mi?. Hem kalmamakta bü- Londra, 2S (A.A.) _ Bahriye ba ıİ 
yük bir menfaat var. işi olmazdan kanlığına Lord Monsell'in yerine ya • 
önce haber verirsem, tedbir alırlar, kında Samuel Hoare'un tayin edilece
hrrsızları yakalarlar. Bana da. bir ğine dair Morning Post'un verdij!i ha• 
mükafat verirler. Değil mi?. Ben her resmen teeyyüt etmemektedir. 
de böyle düşündüm. Ertesi gün fab- --------------
rikaya gidince amele başıya müracaat 
ettim. En büyük memurlardan biri
ne söyliyecek mühim bir sözüm oldu. 
ğunu haber verdim. Tabii sırrımı 

HALK OPERETİ 

ESKİŞEHİR ASnl 
SiNEMADA 

herkese açacak değildim. Bir çok 2 Mayıs cumartesi 
güçlüklerden, uzun merasimden son- akşamı 
ra. beni üzerinde ''Yardirektör,, yazısı HA L 1 M E 
bulunan bir kapının önüne götürdü- 3 Mayıs 
ler. "Bir az bekle seni çağıracaklar.,, Pazar matine: 
dediJcr. Yarım ıwıt bekledim. Nfha. ŞtRlN TEYZE 
~et sabırsızlanarak kapıya vurdum. 3 MaY.IS p_azar akşamı il L. O. ,R ~ ~ 



Çocuklara Nasıl Deniz 
Banyosu Yaptırmalı? 

Deniz banyoları, çocuklanrruzm mu-r 
kavemetlerini artirması, kemik hasta -
lığıtll- cilt hastalığını, ve diğer mühim 
hastahklan tedavi etmesi, cilt eviyesi -
nin faaliyetini artırması dolayısile tek
mil vücudun faal olmasını temin eder, 
ayni zamanda iştihanın artmasmı, yüz
me !ıareketlerile tekmil vücut adelatı -
nın mukavimleşmesini, cilt mesamatl 
yolu ile vücuda deniz suyundaki fayda
lı madenlerin geçmesini de mümkün kı
lar. 

Deniz suyu cildi serinleştirerek, '!Ü· 
cudun hararetini tanzim eden cihazla -
ra fayd;:lı yardrmr dokunur. Deniz ban· 
yolan bu çok faydalı hassaları dolayı • 
sile tavsiyeye şayandır. Bun..:an başka 
deniz kenarlarındahi cereyanları ılık 

ve rutubetli olduğundan çocukların vü
cut hararetlerini düşürmeden ciltlerine 
bir miıinebbih gibi tesir eder ve iştiha -
ııru arttıru . Müzmin nezleli çocuklar -
la, ci~erlerinin etrafmdaki bezleri şi -
§en ÇQCUklara şifalı tesirler yapar. De
niz bijnyolarile beraber güneş banyoları 
da yapması muvafıktır. Çünkü deniz 
kenarındaki güneşin oltraviyole ha1:1sasr 
fazladır, bir kısmı doğrudan doğruya 

gelen diğer kısmı da denizin sathın -
dan aksedip gelen oltraviyole ziyasın· 
dan dolayı kan.da yapılan güneş ban· 
yosuna nisbetle iki misli oltraviyole zi
yasını havidir. Bu hassanın, tekmil vü
cudun dinç ve faal olmasına ve kemik
lerini klreçlendirmesine büyük yardı -
mı vardır. Çocuklara evvela güneş ban
yosu yapımalı ve sonra deniz banyosu 
yaptırmalıdır; banyodan sonra da fi -
riksiyon yapılmak suretile, istifade da· 
ha fazlalaştmlır. Hangi çocuklar deniz 
banyosu yapmalı ve hangilerine yapıl
mamalı: 

iki yaşından aşağı olan çocuklara, 
cifer veremi, karın :veremi olan çocuk-
1.trlr,111M>rekleri hasta olan ve müzmin 
barsak hastalığı bulunan çocuklara ve 

Yazan: Dr. Ali Şükrü. 
Çocu7c hastalıkları 

mütehassısı 

metreden fazla yUksek olmamalıdır. 

Fazlası zarardır. Atlamakla cildin mu
kavemeti arttığı gibi, dolayısile deve • 
ram demi ve cümlei asabiyesi faaliyete 
girerek vücut çevik olur. Güneş ban -
yosunda yarım saatten fazla durmak 
zararlıdır. Yeni güneş banyosu yapmı

ya başlıyan kimse birdenbire ilk günü 
yarım saat güneşte durursa, hastalan -
mak ve cildinin yanmak tehlikesi var
dır. Bu sebepten ilk günü 5 dakika dur
malı ve müteakip günlerde her gün be
şeı dakika arttırarak yarım saata ka -
dar çıkmalı, yarım saati bulunca bir ay 
her gün yarım saat üzerinden banyoya 
devam etmelidir. 

Banyoyu sabah 9 - 1 O arasında yap
mak muvafıktır. Çünkü sabah güne • 
şinde oltraviyole hassası daha fazla ol
duğundan bu suretle hem güneş banyo
sundan hem de deniz banyosundan isti· 
fade edilmiş olur. öğle üzeri yapılan 
deniz ve güneş banyoları tehlikelidir ve 
güneş çarpma hastalıklarına tutulmak 
ihtimali vardır. Akşam üzeri yapılan 
banyoda ise gündüzki sıcakların tesiri
le akşamki hava cereyanları fazlalaştı
ğmdan soğuk almak tehlikesi vardır. 
Ayni zamanda güneşin oltraviyole zi -
yası akşam üzeri az olduğundan bu is· 
tifadeden mahrum kalınmış olur. Ge -
rek güneş banyosu ve gerek deniz ban
yosundan istifadeyi temin etmek için 
bir ay banyoya devam etmek tazım -
drr. Bir hafta yapılan güneş ve deniz 
banyosundan edilecek istifade pek ta -
biidir ki az: olur. 

Yukarıda bahsedilen §ekilde hareket 
ederek çocuklannın azami istifadelerini 
tt-mine çalışmak, vücutlarını mukavim
leştirmek her anne ve babanın vazife • 
sidir. Çünkü vatanımızı devir ve tes -
lim edeceğimiz ellerin her hususta sağ
lam olması en büyük arzumuzdur. 

--------------- -----------
P - .. :··················-·•-!f!!'.!!§i=• bir de kalp hastahğı olan çocuklara de- -· ....... - ........ - ........ ---= 

niz banyosu zarar verir. Ateıli hastalı-ı 1 M AY ı s İ 
ğı olan çocüklarla bronşiti olan çocuk- fi 
Iarın hastalığı geçmeden deniz banyo - B AHAR B A. YRA MI Ü 
suna ıokmamalıdır. H 

· · . Tilrk Maarif Cemiyetinin Bunların harıcı her çocuk denız ban- :: • •• ii 
yosu yapabilir. Her deniz kenarında ya- :! Rozet: G (]ı n Ü dur li 
pılan banyodan istifade edilemez bila- ii O gün göğüslerinizi Cemiyetin ğ 
kiı zarar görüimesi de muhtemeldir. ~! rozetlerile süslenmeyi unut- p 
Bahyo yapılabilecek deniz kenarlan şöy iS :! 
l 1 1 d ii mayınız. H e oma ı ır: • 

önü açık, havası mikropsuz: ve saf, •-=:::mman:::r.:n:a:aa::aıw 1 • 

rü.zgArı sert ve soğuk olmıyan ılık ha
valı ve kumsal olmalıdır. Şehir kena -
nndaki denizin havası mikroplu ve de
nizi temiz: değildir. Bunlardan fayda 
yerine zarar görülür. Keza sert ve so
ğuk hava cereyanı olan deniz kenarla
rındaki banyodan hazan zarar görülür 
ve soğuk algrnlığı hastalığı husule ge
lir. Şehrimiz çocuklarının istifade ede -
bileceği banyo yerleri şunlardır: 

Pendikten Fenere kadar olan deniz 
kenarl"1ile Florya sahilleri, burçların 
önU açık ve şehirden hariçte olması do
layıaile denizi temiz, havası da saftır. 

Ayni zamanda rüzgar cenup ve cenubu 
şarkiden geldiğinden hava cereyanları 

ılıktır. l:Ju s;ebepten dolayı bu sahiller 
tercihe ııayandır. 

Banyoya girecek çocukların istifade 
edip etmiyeceklerini tayin için dikkat 
edilecek noktalar şunlardır : Çocuk ilk 
banyoda (5 - 10) dakika durduktan 
sonra vücudunun reaksiyonuna bakma
lıdır, eğer vücudu kızanyorsa banyo -
dan istifade edecektir; vücut kızarmı -
yor, bilikis solgun bir renk almış ve tit
riyorsa çocuğun banyodan istifade ede

OSMANLI BANKASI 

!LAN 
Osmanlı Bankası gişeleri, 2 Mayıs 

936 dan 30 Eyl1ll 936 (dahil) e kadar 
aşağıda yazılı saatlerde açık buluna
caktır: 

1 - Galata Merkezi ve Yenicami 
Şubesi: 

Acli günlerde: Saat 9,30 dan 15 e 
kadar, Cumartesi günleri: Saat 9,30 
dan 12 ye kadar. 

2 - Beyoğlu Şubesi: -,., 

Adi gUnlerde: Saat 9,30 dan 12 ye 
kadar, Saat 13,30 dan 15 e kadar, Cu
martesi günleri: 9,30 dan 12 ye ka
dar. 

Doktor 

Hüseyin Usman 
Sabrk Haıeki hastanesi dahiliye 

müteha11111 

Ul~li LQtüf apartnnanı saat 4 - 7 e 
kadar telefon: 22459 

miyeceği anlaşılır. Bu gibi çocbkları da- -------------------------
ha bir kaç gün deniz kenarında dolaştı
rarak ve deniz sulan ile firiksiyonlar 
yapmalı, alıştırdıktan sonra banyoya 
sokmalıdır. Aksi takdirde hastalamr • 
laT. Banyoda çocukları yarım saattan 

azla tutmamalıdır. En iyisi yirmi dakika 
dır. Çocuklar denizin içerisinde daima 
çabalamalı, yüzmelidir bu suretle kol ve 
bacaklarile tekmil adalatı hareket ede
rek jimnastik yapmış olurlar. Banyo ya 
parken denize yüksekten atlamalar da 
tavsiyeye şayandır. Yalnız bu irtifa iki 

Dr. Hafız Cemal 
Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra· saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar Is. 

tanbulda Divanyolunda (lM) numa · 
ralı hususi kabinesinde hastalarını 

kabul eder. Sah, cumartesi günleri 

sabah "9 1/2 • 12" saatleri hakiki fı· 
karaya mahsustur. Herkesin haline 

göre muamele olunur.Muayenehane ve 

ev telef on: 22398. Kışlık telefon :21044 

Ma:E:::::~::·:~. s::~: r~p;;;;=;·;··ook t;)r 
Şair Nedim caddesinde Şenlikdede Iİ 

i 

122 No. da oturan Sabri ve İsmail il KURUN okuyucuhırma yeni bir 
aleyhlerine açtığı 82 lira 30 kuruş ala- ı· hizmette bulunuyor: Parasız mua • 
cak davasından dolayı mukaddema 
lsmail hakkında ilanen tebliğat icra 

yene .. 
KURUN hekimleri İstanbul ve Us-

küdar ve Kadıköy taraflarında hafta
da birer gün KURUN okuyucularını 
parasız: muayene etmeye hazırdırlar. 
Bundan istifade etmek için sadece 
KURUN okuyucusu olmak ve neı
rettiğimiz kuponlan kesip biriktir
mek klfidir. Yedi kupon bir defa mu
ayene için yetecektir. 

MUAYENE YERLERi 

İstanbul için muayene yeri Kurun 
idarehanesidir.Okuyuculamnız, Anka 
ra caddesinde Kurun idarehanesi ya
nında ''VAKiT,. kütüphanesine mü
racaatla biriktirdikleri kuponlardan 
yedisini gösterdikleri takdirde ken• 
dilerine bir vesika verilecek ve bu ve. 
sikayr alanlar pazartesi günleri öğ
leden sonra saat 14 den yirmiye ka
dar kütüphanenin üstilnde KURUN 
idarehanesinde doktorumuza kendi • 

nan 24/41936 celsesinde mumaileyh • 
isbatı vücut etmediğinden hakkındaki 
mahkemenin gıyabında devam olunup 
davacı Antranik tarafından mahke
meye ibraz edilen bir kıta senetteki İl 
imzanın inkarı halinde istiktap talep f 5 
eylemiş ve talep muvafıkı kanun gö- il 
rillerek gıyabında mahkemece tayin re 
olunan 15151936 tarihine tesadüf eden Ü 
cuma günü saat 10 da berayi 'istiktap il 
lsmailin bizzat mahkemeye gelmesine ii 
ve gelmiyecek olursa istiktapdan çe- ii 
kinmiş addı ile mübrez senedin ken- 15 
disine ayidiyetine karar verileceği hu- ii 
susunun dahi ihtarı sureti ile işbu 5~ 
muameleli gıyap kararının ilanen teb- i$ 
Iiğine karar verilmiş olmakla muma- ii 
ileyh yevmi mezkfırda ve saatinde g 
mahkemede hazır bulunması ve beş fi 
giln zarfında da itiraz etmesi ve et- H 
mediği ve gelmediği takdirde vak'ala- Si terini muayene ettirebileceklerdir. 
rı kabul etmiş sayılarak mahkemeye ii DICER YERLER 
kabul olunamıyacağma dair işbu mu- =t: 
ameleli gıyap karan ilanı makamma İi 
kaim olmak üzere keyfiyet ilanen is 
tebliğ olunur. !! .. 

• Usküdar için muayene yeri Us -
küdarda Ahmediyede ecnare yanın -
daki 20 numaralı evdir. Muayene gü
nü ve saati cumartesi günleri öğle· 
den sonra 14 den yirmiye kadardır. 

(V. No. 15564) 

lstanbul Asliye Mahkemui Birin
ci Huk"Uk Dairesinden: 

İstanbul Sabuncu hanı içinde 16 
No. da Yuda Leon Mizrahi Ziraat 
bankasının emrine tanzim ettiği 

30162614956 No. lu 48 lira 19 kuruş
luk bir adet çekin zayi edildiğinden 

bilbahis mezkur çekin iptali muma
ileyh Yuda Leon M.izrahi tarafından 
talep edilmesine binaen ticaret kanu
nunun 638 inci maddesine tevfikan 48 
lira 19 kuruşu muhtevi bulunan mez
kftr çek her kimm yedinde ise 45 gün 
zarfında mahkemeye ibrazı ve ibraz 
edilmediği takdirde müddeti mczkU
renin hitamında mezkUr çekin iptaline 
karar verileceği ilan olunur. 

(V. No. 15552) 

Yalova icra Memurluğundan: 

il :: 

u 
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• Kadıköyünde muayene yeri Mü
hürdarda 30 numaralı doktôr Leon'un 
evidir. Muayene günü çarşamba, sa
ati 14 • 20 arasıdır. 

• Beyoğlunda muayene yeri Par -
makkapıda tramvay durağında 133 
numaralı Hasanbey apartımanında 2 
inci katta rontgen mütehassısı ALİ 

MAHİRin muayenehanesidir. Bu -
rada muayene günü pazar, saati 14-18 

:: arasıdır. 

e~. • Kasrmpaşada Postahande kdarkştı -
smda Trakya apartımanm a o or 
Kirimi muayenehanesidir. Muayene 
günü pazartesi, muayene saati 14-20 

arasıdır. 

!l!i Yukanda işaret edilen yerlere ya· 
zıh saatlerde KURUNun yedi ku -

•• ponu ile müracaat edecek okurlarımız 

1
: KURUN doktorları tarafından para-

sız muayene edileceklerdir. 
!. E t RöNTGENtŞL R 

sağlık servisinden alınacak bir kart
la milracaat edildiği takdirde ront
gen mütehassısı Bay Ali Mahir film 
almak hususunda da hastaya azamt 
tenzilat yapacak ve her türlü kolay- i 
lığı gösterecektir. · 

RADYOLOJIK VE OPERATIK 
MUAYENELER 

1 
Doktorlarımız tarafından muay· ı 

yen günlerde yapılan muayenelerde il 
bazı radyolojik ve operatik mua. i!I 
yenelere ihtiyaç basıl olduğu görill-
müş ve bu gibi hastalardan j! 

. d ·.= Şişlıdeki Şifa Yur una ve • ı 
n 

ya Kadrköyünde Moda caddesinde n 
:: 

Röntken apartrmanmda Röntken mil. i= .: 
tehassrsr Bayan Saadet Kamilin mua :i 

·."i yenehanesine müracaat edeceklere a-
zami tenzilat ve teshilat gösterilmesi sı 
kararlaştırılmıştır; ancak bunun. i. ii 

i=·ı çin önce idarehanemize yedi kupon 
getirmek ve sağhk servisimizden : 

i bu müesseselere hitaben bir tezkere Si 
almak ISzmıdır. H 

Doktorlamnrz istiyenlerin tansf • 
yonuna da bakacakları gibi Belso -
ğukluğundan, kulak hastalıklarından 
tikAyetleri olanların da temin edi • 
len mütehassıslar tarafından, sağlık 
servisimizin vereceği vesika muka
bilinde muayyen glinlerde parasız: 

muayeneleri de kararlaştınlmıştrr. 

KUPONLAR 

Kuponların neşri deva..."D edecek -
tir. Kupon biriktirmek için tarih sı
rasına riayet etmeye zaruret yoktur . 
Yedi kupon gösteren her okuyucu 
bir kere muayene edilmek hakkmı 

kazanmış demektir. 
DlKKA T - Kuponlammz her 

gün birinci sayfamızda, gazetemizin 
taşlığı yanındadır. 1 ..tJJ6a! 

TEŞEK.KOR • 1 

''KURUN" gazetesi direktörln -
ğüne; 

Yedi senedenberi tedavi ettireme
diğim hastalık dolayısile doktoru • 
nuza geldim ve yirmi iki gün zarfın
da çok istifade ettim. Teşekkür et .. 
meği bir vazife addediyorum. 

MIŞON YASEF 
Balat - Mahkeme altı numara 6 

27 Nisan 1936 
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Bir borcun alınması için haciz olu
nan Yalovada köprü başında Hamam
lar caddesinde deniz ve çaya nazır Ş. 
dere C, sahibi senet tarlası dereden 
tarlayı otuz adım Ş. denizden hasıl 

olan kumluk cenuben §imal tarafında
ki kumluktan 20 adım mesafedeki şo
sa ile mahdut tapunun birinci kanun 
331 T. ve 10 numarasında yazılı; 

İ Yedi kupon karşıhğmda KURUN 
:ı::::::::::::=::::::::=::::=:::.-::. ..,....nm:::=::::::::::nım11:::::::::::0.::: •• :::: 

Müştemilatı: Yeraltı kısmı çimen
to döşeli deniz tarafında demir kapu
su bulunan bodrum. Birinci kat: Ze
mini beton üzerine çini taş döşeli 
gazino ile bir camekanlı kahve ocağı. 
!kinci kat: Biri caıneka.nlı üçü ile or
talarındaki koridoru keza çini taş dö
şeli yedi oda iki hela bir musluk; 
Üçüncü kat: İkinci katta gösterilen 
vasıfda yedi oda iki hela iki musluk 
ve bahçeye nazır balkon. 

Dördüncü kat: Çatı arası tavan 

altı olan döşemeleri tahta üç oda bir 

hela bir musluk biri deniz diğeri bah

çeye ve yola nazır üç balkonu havi 

Nuriye otelinin nısıf hisseffi. satılacak 
tır. 

Temeli taş ve diğer aksamı tuğla
dan yapılmıştır. 

Şarkında bulunan dere ile otel ara
sında ve otelin ön kısmında bulunan 
bahçesinde çınar salkım söğüt ağaç
lan ve bahçenin ortasında dans ma
halli vardır. Her taraf mda elektrik 
tesisatı mevcuttur. Yeminli üç ehlivu
kufça yarı hissesine 5000 lira kıymet 
takdir edilmiştir. Satış Yalova icra 
dairesinde ve 25151936 pazartesi günü 
saat 14 den 16 ya kadar açık artırma 
suretile ve peşin para ile yapılacaktır. 

Şartnamesi 14151936 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi için dai
rede açıktır. nanda yazılı olanlardan 

başka malumat almak istiyenlerin 
361198 numara ile dairemize müraca· 
at etmelidir. 

Artırmaya iştirak için yukarıda 

yazılı kıymetin % yedi buçuğu nisbe
tinde pey akçası veya milli bir ban
kanın teminat mektubunu vermeıidir. 
lpotck sahibi alacaklılarla diğer ala-

Istanbul 4 ilnctl icra memurluğundan: 
Yeminli üç ehli vukuf tarafın dan tamamına 950 lira kıymet tali• 

dir edilen Kartalda Çiftçi sokağında ölü Süleyman Hüdaiye ait 

871/11 17 No. lu maa ahır bahçeli ev açık arttırmaya vazedilmit 

olduğundan 10 - 6 - 936 tarihine müsadif çarıamba günü saat 

14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Art

tırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulduğu takdirde mü§"' 

terisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi taktirde en son artbramn teah

hüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 

25 - 6 - 936 tarihine müsadif perşembe günü aaat 14 ten 16 ya 

kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma 
bedeli kıymeti muhammenenin 7o 75 ni bulmadığı takdirde ıatıf 
2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış peıindir. 

Arttırmaya i§tİrak etmek istiyenle rin kıymeti muharnmenenin % 7,5 
nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu 

hamil bulunmaları lazımdır. Hakları tapu sicilli ile sabit olmıyan 
ipotekli alacaklarda diğer alakada ranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 

bu haklarını ve hususile faiz ve m asarife dair olan iddialarını evra

kı müsbiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zar• 

fında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları 

tapu sicilli ile sabit olmiyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç ka· 

lırlar. Müterakim vergi, tenviriy e, tanzifiyeden mütevellit beledi

ye rüsumu ve vakıf icaresi ile 20 senelik vakıf icaresi tavizi bedeli 

müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat atmak istiyenler 

ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açıl< bu

lundurulacak arttırma şartnamesi ile 934/ 2720 No. lu dosyaya mü
racaatla mezkur dosyada mevcut ves&iki görebilecekleri ilan olunur. 

kadarların ve irtifak hakkı sahipleri· 
nin gayri menkul üzerindeki hakları

nı hususile faiz ve masrafa dair iddi
alarım işbu ilan tarihinden itibaren 

yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetimize bildirmeleri 

icabeder. Aksi halde hakları tapu si
cillerile sabit olmadıkça satış bedeli-

nin paylaşmasından hariç bırakılır. 

Tayin edilen zamanda gayri menkul 

ilç defa bağırıldıktan sonra en çok 
artırana ihale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen kıymetin %75 ini 
ve satış isteY.enin alacağına rUçhanı 

(2300) 

olan diğer alacaklılar bulunup ta tek
lif edilen bedel bunların o gayri men
kul ile temin edilmiş alacaklnrmm 

mecmuundan fazlaya çıkarsa ıhale 

edilir. Çıkmazsa artırma 11/6 936 
tarihine kadar uzatılarak o gün ayni 
saatte yapılacak artırmada yukarıda 

yazılı şart tahakkuk edince ihalesi 
yapılır. Etmezse 18/61933 T. ve 2280 
numaralı kanun hükümleri tatbik cdı
lir. 

Gösterilen otelin mezkftr şartna

me ve i~bu nrtrnna ilam dairesinde 
satılacağı ilan olunur. 

(V. No. 155531 



ABONE ŞARTLARI 
Yıllık 6 aylık a aylık Aylık 

MemlekeUmlzde 750 420 23~ 110 
Yabancı yerlere 1350 725 tOO 150 
Posta birliğine l 
girmlyen yerlere { 180 950 500 180 

Türkiyenln her po9ta merkezinde KUR~'a abone yazılır. 

> a - . . 

·soz KURT 
Traş Bıcağı 
Zabitan, Muallim, Memurin, Talebe ve 1 anesi 5 Kuruştur 

bütün Türk gencile ve münevverlerinin bıçağıdır. 

Yurdumuzda BOZKURT traş bıçağından yüksek ve yeniliklere malik baıka 
bıçak yoktur. Tecrübe ederseniz bir Türk gencinin yalan söylemediğini bir 
daha öğrenmiş olursunuz. 

Ht!~k!}nc !~~~.].·~~-ğı 
ber YURDUMUZDA mevcut ecnebi 
markalı bu fiyatlı bütün bıçaklara taş çı-

kartmıştır. 7 anesi 100 Paradır 
MARDİN ACANTAMIZ: Yardımcı oğlu Abdülbasit. 

r ... Şirketi Hayriyeden:~s1 
i!i! Boğaziçi vapurlarına mahsus ilkbahar Uii 
iui tarifesi 1 Mayıs 1936 Cuma sabahından mi 
iiii itibaren tatbik edllecekllr. Tarife mi 
~lii~ her gişelerde satıl maktadır. mı 
1 • • ••• .... . ... . ,, .. ~·-........................... ·-···-··· .. ·------........... ··-···.. . .. ;::: 
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Istanbul Belediyesi ilanları 
1 

Senelik 
muhammen Muvakkat 

kirası Teminatı 
Unliapanm"da Kaırmpafa· liayıli iılieleıi sokağın-
da kahve yeri. 45 3,38 
Unkapanında Hoca Halil aktar ma1ialleıinde Ku-
ruçefme sokağında iki kat üç odalı yeni 24 N. 
lı ev. 60 4,50 
Cibalide Fener caddesinde iki yeniN. lı kulei ze-
mın. 48 3,60 
Fatihte Manisalı Mehmet pqa malialleıinde Ge-
miciler sokağında 12 - 26 N. Iı dükkan. 48 3,60 
Cibalide Hisaraltı ıokağmda kulei zemin yeri. 42 3,15 
Fenerde Balat caddesinde yeni 41N. kulei zemin 
y~k ~ 4~ 
Unkapanmda Hoca Halil aktar maliallesinde Ku-
ruçeıme sokağında 8 - 10 yeni N. Iı iki katlı dört 
odalı ev. 48 3,60 
Unkapanında Elvanzade malialles inde Hacı Ya-
kup sokağında yeni 24 N. lı bet odalı evin ya-
nın hiueai. 192 14,40 

Yukanda aemti senelik muliam men kiralan ve muvakkat teminat
ları yazdı olan mahaller 937 veya 938 - 939 seneleri mayısı sonu
na kadar ayrı ayn kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuf
tur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülür. Arttırmaya gir
mek iıtiyenler hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz ve
ya mektubile beraber 30 - 4 - 936 perıembe günü saat 15 de 
daimt encümende bulunmalıdır. '(B.) (1976) 

1 Kadıköy Vakıflar DirektörlU~U illnlarr 1 
Halkın hakiki T &§delen suyu içmelerini temin maksadile Taş de

len kaynağından memurumuz huzurunda doldurulan galonların da 
1 mayıs 936 gününden itibaren, küçük ve büyük damacanalarda 
olduğu giM, - bir tarafında (Ta§delen) diğer tarafında (Evkaf) 

.., yazılannı .nıuhtevi - ~urtun mühürle mühürleneceği ili.n olunur. 
(2302) 

Deniz yolları işletmesi 
müdürlüğünden: 

17r42 gros ton hacminde bulunan Bülend vapuru ile 1991 gros 
1 

ton hacmindeki Dumlupınar vapuru heyeti hazıralarile satılıktır. 

Almak istiyenler'.n vapurları gönn ek ve muayene etmek için her gün 
İdareye müracaat etmeleri ve 4 m ayıs pazartesi günü saat on yediye 
kadar kati teklifnamelerini tevdi etmeleri ilan olunur. Satıf aynı 
günde bitirilecektir. {2280) 

Ademi iktidar 
ve 

Bel gevtekliğini giderir. Her 
eczaneden arayınız. 

Tafsilat: Galata P. K. 1255 Hormobin 

eirı 
TUQAN 
MAMUÜTI 

SATILIK ARSA 
KüçUk Ayasofya Bostan Ali soka • 

ğmda eski 17 numaralı arsa ucuz fi _ 
yatla satılıktır isteklilerin V AKIT pro. 
paganda servisine müracaatları. 

(15340) 

Hususi der&ler 
Tecrübeli yaşlı eski bir muallim 

tarafından e·ılerde hesap hendese ce
bir dersi verilir. Adres: Beyazıt posta 
kutusu: ıı 

M. F. A. 

Sultanahnıet üçüncü icra Memur
luğundaıı: 

YAZI VE YôNETIM YERi: 

Iat&nbtıl. Ankara CaddMl, l V AIU'I yurda) 

Telefon 
jlda.re: 2'370 
l Yazı ~teri: 21418 

Telgraf adreal: &URUN Istanbul 

Posta kutusu No. 46 

R. C. A. 
(16 - 2000) metrelik neşriyat için 

9 lambah yeni radyosunu 
takdim ediyor 

gibi işliyen bir 
gözü gibi istas

bir göz. 
lambalar.--~ 

insan dimağı 
makine, insan 
yonları ayar eden 

T amamile çelik 

Re abet kabul 
etmiyen bir fiat 

İyi bir radyonun aile yuvasına neşe ge
tirdiğini kimse lnkAr edemez. Bilhassa 
bu radyo R. C. A. gibi teknik itibarile 
bUtUn radyolara ilstUn bir mUkemmelt
yette olursa en mf'~"Ulpesentlerln bile 
diyeceği kalmaz. ·llnlz, dlnleylnlz, 
sesinin ahengine, a.Duslki nağnıelerlnl 

nakildeki sodakatlne hayran 
1'alacaksınız. 

O. T. T. A. Ş. - Beyoğlu, istiklal 
caddesi Tok atlı yan karşısında 

Tophanede Karaba§ mahallesi Lü

leciler caddesi 4 numarada mukim '•••••••••••••••••••••••••••"' 
iken halen ikametgahı meçhul bulu- -------------------------
nan mütekait Ali'ye: 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Senede müsteniden zimmetinizde 
Antraniğin alacağı olan 42 liranın 
maaf aiz ve masarif tahsili hakkında 

takip talebinde bulunarak tarafınıza 
tebliği muktezi ödeme emri mahalli 
ikametinizin meçhul olması hasebile Şimdiye kadar binferce kişiyi zengin etm:şt:r 
bir ay müddetle ilanen ödeme emri- y • t t• J "' - - -
nin tebliğine karar verilmiş olduğun- enı er ıp p anını gorunuz 
dan mezkur müddet içinde 936112::t 7. ci keşide 77 Mayıs 936 dadır. 
dosya numarasını hamilen itiraz et-

meniz ıazımdır. Bu··yük Ikramı·ye 25 000 Lı·radır 
İtiraz etmiyerek borcu kabul etti- • 

ğiniz surette malınız ve kazancınız hak Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 Jira'ık ikr amiye'.er le 
kında dairP.ye mal beyanı vermeniz veya (20 "00 ı· b" ·· " 

borcu ödemeniz mecburidir. Aksi tak- .u ) ıtahk ır mukafat vardJr. 

lstanbul Asliye ikinci Ticaret mah,
kemcn<tiııdcn: 

Eyüp icra Memurluğundan: 
Mahcuz olup paraya çevrilmesi mu· 

karrer bulunan bir adet kmstal ay
nalı prchrop iki adet mavun boyalı 
masa bir yer halısı ve sair ev eşyanın 
5151936 tarihine müsadif salı günü 
1a&t 12 den 14 a kadar açık artırma 

dirde hakkınızda icra iflas kanununun 
76 ve 337 inci maddeleri hükümlerine 
te\•fikan kanuni muamele yapılacağı

suretile paraya çevrileceğinden iste- n• ödeme emri tebliği makamına kaim 
yenlerin % iki buçuk tellaliye müşte- olmak üzere ilanen tebliğ olunur .• 
riye ait olmak üzere sözü geçen gün (V. No. 15564) 

Kaneti biraderler şirketi vekili avu
kat Refik Habip tarafından Samsun
da Çarşı boyunda elbise tüccarı Çelik
zade Yusuf Cemil aleyhine açılan 592 
lira 16 kuruşun tahsiline mütedair a
çılan davanın tahkikatı sırasında 

müddaaleyh vaki ilanen tebliğat üze-

rine mahkemede isbatı vücut etmedi
ğnden senet ibraz edildiğinden 

bahisle usulün 401 nci maddesine tev· 
fikan ilanen gıyap kararı tebliğine 
ve tahkikatın 28151936 perşembe gü
nü saat l 4 c2 bırakılmasına karar 
verilrni fj <'ımakla keyfiyet tebliğ ma• 
kamına kalın olmak üzere ilin olu-

ve saatte Cibali Yenikapuda (1) No. -------------
lu hanenin önünde hazır bulunmaları 
1li.D olunur. 

. (V. No. 15558) 
Sahibi: ASIM US - VA KIT Matbaası 
Neıriyat Direktörü: Refik A. Sevengil nur. (V. No. 15534) .. 


