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ğmda toplandı. Dıt İşleri Bakam Dr. .t•t 
Tevfik RUttil Aras genel liyual du-L.-----
rum hakkında partiye izahat verdt 
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Muaqene kuponu ı= 
Bu kupondan yedisini birik

tiren okuyucumuz KURUN dok 

toruna kendini parasız muaye - ı 
ne ettirebilir. 

ı .... ~::!.~~~-~.~~!:!.~m..~~!.. 

Eden harbin durdurulmaşını istiyecek! 
(İkincide- Son haberlerimizde) 

Necip Fazıl'ın fikirleri ............................................. _.__.... ...... _....., 

'Ne geldiyse hececilerden 
sonra geldi! 

San'at hayatında ne yapmak 
; \ istediğimi Allah bilir! 

Anbrada "Aiaç" mec:nmuım ÇJbr. 
rnalda meıpl f8İr Necip Fazıl, buıün • 
lerde itlerinin pek çok olduiunu ileri 
sürerek anketimize IU ima aatıriarla ce
vap vermiıtir: 

- Hececiler kendilerinden sonra ede· 
0

Ji bir nesil gelmediğini iddia ediyor ve 
• ~serleri nerede diye soruyorlar, ne der

'> • ......... :r ... 
Son ılstem Alman tayyarelerinden bir gnıp. 

Fransa "Herkes herkes içini,, di1Jor 
isken derun 
mukavelesi 

Fransız sulh planı Milletler Cemiyeti
nin emrinde bir hava kuvveti istiyor 

siniz? 
- Ne geldiyse kendilerinden sonra 

geldi. 

- DUnkU ve bugUnkU edebiyatımız 

hakkındaki dütUncelerinu? 

- Tamimattan bugüne kadar halis 
ve haJcDd edebiyat yoktur. 

- San'af hayatınızda ne yapmak is -
tiyommu.d , • 

- Allah bilir 1 
- Eskilerden ve yenDer'den &Jen -

~ diklerini%? 1 Necip F azd ~ur iye isyanı, Cenevrede bu plan kaba I edilemigecek - Eskuerden Hureti Ademi, yeni - - En çok beğendifiniz tiir? .• 

O'- dug"umUZ so"z'eT terden Hazreti Hızml - Yokturl-
ICU ıı ı Pait*t '1 (il.) _ Ekaelalyor p. n k •\lletler kendileri için lateclik. -~----........ ~-~--------------

"41 il#t.Jak,t:rlıt~ ~ .!':ft~ h•kkmd• •k olaealılar . Milletler cemlyetlDln r. - a?;?;a- 7 7 
fI UR?N bir kaç gündenbcri Suri • .. Harp tehlikesine karşı durmak emrinde diğer her hangi bir memle- yan 1(,,,1(,,, ıeue 
~ ye ısyanları esnasında Şamda bu- için Avrupa milletleri arasında ser. ketin hava kuvvetinden dalaa ilsttln l k islillli:am-

• 
. lunan ve bu isyanları kendi gö - best bir ortaklık vtlcuda getirilecek (80tN: 8G.. 7 8.UJ ar lJapma . ,·sıı·goruz ıiJe yakından takip eden Franıız mu -

h.rriri (Marcel Homet) nin yazılarını -=============================I ·-~, •. ....,..,..,,..,,.,., 
~ı Fransa hükQmetini Suriyeliler ile fr· "~ırcdiyor. Bu yazılar 1unu göıteriyor •••• b&Jr•-· dlıtı ı 
ttltıiI esasına müstenit bir müzakereye 
~kcden hidiseler tahminlerden daha 
liddet!i olmuJtur. Konserve tenekele -
tinden bomba yapan, kaldırım taılannı 
•ilih olarak kullanan otuz bin kitiye ya
~n bir halk kalabalığı bir aydan fazla 
1•1ılasız olarak Fransız itıal kuvvetleri 
ile nıUcadele etmiıtir. Bazı günler Pran
'Iıların sadece isyanları bastırmak mak 
'-dile tcıkil ettikleri çerkes kuvvetler:. 

13 ler yeni zecri tedbirler almak 
için mi toplanıyorlar? 

ltalganın hazırladığı sulh planı lneilterenin bazı 
menfaatlerine mugayir görülÜIJOr 

ili. nıitralyöz ve top otomibllcri ile (Yazısı 1 inci aayıfad?J 
~klan bile taı yağmuru ile dur - =========================:-: 
dıırınuıtur. Nihayet Fransa hUkOmeti -
ilin ınilsaadesi ile Fransız yüce komi • 
'eri Suriyelilere istiklal verileceğini im
ltsile ilana ~cbur kalmııtır. Suriye 
lty.nları arasında dikkate çarpan ikin
ct lhüfıim bir nokta daha vardır. Bu da 
~ltsaup devirlerindenberi biribirlcrilc ha 
'lrrı vaziyetinde olan Suriye milsliiman-
1-rı ile hiristiyanların istiklal davasında 
birıcpniı olmalarıdır. Bu vakiyette Suri 
)elilcrln istiklal mücadelelerinde mu • 
l\ffakiyetlerini temin eden bir Amil ol
'-'tııtur. 

ASIM US 
(Sonll Sa. 6 Sü. 1) 

Meşhur 
lAVLACILAR 
&"akşam da Beyoğıun . 

da karş1Jaşacakıar 
Meıhur tavlacılar dün gec.r 

~kıarayda karıılqtılar. Bu ak· 
"- da Beyoğlunda kartılata 
~klardır. 

Tafsilatını dördüncü ıayıfr 
lııııda bulat:a 1.;srnız. 

Mlstemleke, ·•anda 
ve blmaye I 

Italya Habeşistanı bu .üç şekilde 
tamamile eline geçirmek istiyor 

imparator ''Habeşistan mağlup edilmiş 
değildir!,, diyor. 

M::<··-1 . 

imparator, bombardımandan ölenler için yapı.lan dini törerule. 

(Yazısı 7 inci sayfamızda) 

Londra, 7 (A.A.) - Avam Kama
rasında bir suale cevap veren B. Eden 
demiştir ki: "Çanak kalede tekrar is -
tihkamlar yapmak hususunda Türk 
hükfımctinden resmi bir tebliğat gel -

zafer gününde. 

memişse de, Türkiye Hariciye Vekili. 
hükftmetinin bumeselcyi herhangi bir 
münasip zamanda mevzuu bahis et .. 
mek arzusunda bulunduğunu bildir • 
miştir. 

Almanya Şarkı ve Garbı ayrı ayrı 
mağlup etmek istiyormuş 

Bir Rus (!ozeıesı A man planını tenkit ediyor 
Moskova, 7 l A.A. ) - Tas a3ansı rini yapmaları için lngiltere ve İtalya 

bildiriyor: üzerine yaptığı tazyikleri fazlalaştır· 
lzvestiya gazetesinde, B. Hitler'in mağa çalışmaktadır. 

tekliflerini tahlil eden Radek diyor ki: Alman emperyalizminin bu gayret· 
"Almanya, Fransa ile tngilterenin lerinin şimdiye kadar muvaffak olma. 

ve Fransa ile İtalyanın aralarını aç - dığı söylenemez. Çünkü İngiltere bida
mak için elinden geleni yaptığı gibi. yetten beri Almanya üzerine teı.ir ya
mUhim zamanda sulh zamini vazifele- <I.iıtfen sayfavı çeviriniz) 

Hikô.ye müsabakamız 
Hikave müsabakamızın nef cesini 11 Nisan 

cumartes günkü sayımızda bildireceğiz 



- 2 - KURUN 8 Nt!AN 1936 

\SON . HABERLER · . ,~NKARADAN 
. ·.' ... • . . 

• • • işçilerle iş sahipleri arasında çıkacak 
Eden harbın durdurulmasını ıstıyecek ihtilaflar nasıl hallo!unacak? 

Habeşistan son bir defa daha soruyor: 
';Savsaklama siyaseti gene devam edecek mi!,, 

Ankara, 7 (Telefonla) - Kamutay 
muhtelit encUmeni yann (buıiln) top · 
lanarak it kanununun ltçilırle İf uhfple 
rl arasmda çıkacak ibtillflann ne ıu 

retle haJJediJeceği hakkındaki hllkilm -
<'enevre, 7 (A.A.) - il.aber Teril

diğine göre, yarın saat 11 ae topla
nncak olan 13 ler komi~i bu sefeı 
yalnız ltalyaya olmak üzere yeni bir 
davette bulunmak meselesini tetkik 
eyliyecektir. Bu davette gerek mu
hasematta tatbik olunan usuller, ge. 
rek katf bi rsaretl tesvfye esası mev
zuu bahs olacaktır. 

Şurası tasrih olunuyor ki, B. E-1 
den 13 1er komitesinden İtalyan hti. 
k\lmetine muhasematt durdurma~!lt ve 
bir cevap vermesi için önümUzdeki 
pazartesi veya 1alrya kadar bir Jntid· 
det tayinini btemek fikrindedir. 1 

Cenevre, 7 (A.A.) - 13 ler komı . 

tesinin içtimaı arifesinde Habeşista
nın Parf.s elçi.si mflletler cemiyetine 
80n bir mtiracatta daha bulunarak 
Habeşf.stana pakt mucibince kesbi is. 
tihkak etmiş oldufu yardımın yapıl. 
masını iatemiıtir. 

Notada deJtllfyor ki: 
Mtitecavizin barbarca hareketi 

her iki tarafa müzakereye girişmek 

ve muhaaematr durdurmak durumları 
için yapılan platonik davetten başka 
hiç bir engele uğramıyacak mıdır?. 
Harbin bftmeei için, şimdiye kadar 
her ttirlti mUessir tedbirlerin ahn -

Almanyayı bombardı
man • • 

ıçın etmek 
lngiltere, Fransa ve Belçika bir 

antlaşma mı yaptılar? 
Londra, 7 (A.A.) - Siya.at mah - FRANSA ASKER TERHİS ETMIYOR 

feller, bir Alman taarruzu vukuunda 
Almanyanın bombardımana tutulma -
sına dair bir plln Ur.erinde bU,ok Bri
tanya, Fransa ve Belçlkanm mutabık 
kaldıkJarmı bildiren matbuat haber • 
!erini kat't surette teblp etmektedir
ler. 

Bu mah!eller bu gibi yanlış haber
lerin neşrini büyük bir tee811ilfle kar
şılamaktadırlar. 

ASKERİ KONUŞMALAR BİR HAF
TA SONRA 

Londra, 7 CA..A.) - ngilb, Fran· 
sız ve Belçika erkAnıharhJyeleri ara -
sında. yapılacak gl:srüpııelerin tarihi 

Paris, 7 (A.A.) - HUk!imet, 15 ni
sanda terhisi icabeden bütün efradı, 
yeni bir emre kadar, silah altmda mu· 
hafazaya karar vermiıtir. 

• • • 
Paris, 7 (A.A.) - Salllılyetll mah 

feller, ,.n1 bir emre tadar sillh altm
d:ı. muhafaa. edilen efradm, 1715.000 
klfi, yani J'ran•nm sulh zamanmda
kf ordu mevcudtbıtbı takriben yarısı 
alılbattude ol~u lllSy1emektedlrler. 
Bu karara sebep, Maginot hattına mu 
alllm efrat verilmeei zaruretidir. Bu 

-resmen 15 nisan olarak teebtt edilml§- karar bu geceki kabine toplantısında 
tir. vertlmiftlr. 

Habeşistan son kuvve
tini toplıyor 

ltalya Habeşlerin Kızılhaçı bomba
lamalarını protesto etti 

Adl•baba, 7 (A.A.) - BuıUn A ·ı topçuıu tarafından topa tutubnut ol -
dllababda imparatorun umum! aefer - maamı proteato etmittir. 
berlik hakkındaki emirnamesi nqrolun• • • • 
muıtur. 

Bu emirnamede eli liWı tutan bUtün 
Habtıter aıkere çağmlmaktachr. Bay -
le bir davete Ha beflatanda ancak fev • 
bllde mOıtetna vehamet hatJerinde 
müracaat edilmektedir. 

muına mani olan savsaklama tabL 
ye.si devam edecek midir?. l\lüteca. 
vizfn mazhar oldqfu masuniyetin bU
tü:t dünyada çıkardıtı kantıklıklar, 
f ellket verici neticeler dofurm11a 
batlamııttr. Bugün sulhun kabili 
takaim olmadıfından çok bahsedllt. 
yor. Maahedelerin ihllli halinde 
bUttin devletler yardım vazifelerini 
ihmal eder veya bu yazlfeyi yapmak. 
tan çekinirlerse nanı koJlektff emnJ. 
yet otabilf r?. Kollekttf emniyet mt. 

Beden terbiyesi inkişaf 
ettirilecek 

Ankara, 7 (Telefonla) - Beden ter· 
biyeai ı•nel direkt6r0 Cemal mektep • 
terin beden terbiyesi va.ıiyetlerlnl tet -
kik etmek il.ıere ıeyahata çıkacaktır. Ba 
kanlık mekteplerde beden terbiyeai 11 • 
lerini inlripf ettirnıek için mühim bir 
proje hurrlamaktadır. 

tecavize platonik protestolar yapmak /(ültQr 
ve tecavüze ufnyana da şefkat sizle-

direktö1Jüklerine 
tayınier ri söylemekten ibaret midir?. 

Çin Rusyayı 
protesta etti 
Rus. Mogol paktını 

tanımıyor 
Nuıldn, 7 (A.A.) - Çin h~ 

ti, ll>U tarihli Çin - Sovyet muahect. 
sine istinaden Sovyet Rusya ile Dq 
Mogolistan arasında aktolunan karşı
lıklı yardım paktını Moskova hUkft • 
metl neminde protesto etmiatir. 1924 
muahedesiyle Sovyet hUkfımeti Dış 
Mogollstanın Çinin bir cilzU olduğunu 
tudik etmektedir. 

Çlıı hUk11metl karplıklı yardım pak 
tmı 192-i muahedesini ve Çinin Dq 
Mogollstan Uurlndeld hukuku hUkUm 
ra.nlsini muhil addetmekte ve bu pak
tı ula tannnıyacafmı bildirmektedir. 

Balkiın antantı 
ve Yunan· stan 
Atina, 7 (Kurun) - Hariciye vekt -

Jeti umum mtldOrU Bay Maroli bugün 
Bqvekil Demirciı ile Belgratta topla• 
nacak olan Balkan konseyi hakkında 
gBrllfmOıtür. 

Diler taraftan bildirildifine care. 
BuJcarlltanla Yuıoelavya anamda çr· 
bcak harbe Yuanistanm ittirak etıne • 
meal için ttalyanm tavsiyede bulundu -
ğu haberi bt't olarak yalanlanmakta • 
dır. ' . 

Amer ikadoki kasırgalar
da 500 kiıi öldü 

Vaıington, 7 (A.A.) - Amerika Kı
zılhaç tarafmdan bildirildiiine göre cc. 
nup· eyaletlerindeki ıon kasırgada. beı 
yüzden fazla insan ölmUı ve 1727 kiti 
ağır ıurette yaralannuıtır. 3200 ev de 
ydatnuıtır. Şimdiye kadar 429 enet 
bulunmu,tur. 

Düelloda hiç biri 
yaralanmadı 

Ankara. 7 (Telefonla) - Çankırı 

lıı:Ultilr dlrcktörlüilln• Burdur killtilr d'• 
reJrtarU Jatif, Bolu ldlltUr direktlSrlU -
tiln• Kocaeli ilk tedrlaat milfettitl th· 
un, Bitliı kWtUr dlrektlrHlfilne El -
bUıtan İkmal mektebi direktörü Ham ~ 
eli, Tunceli kültür direktörlüğüne de Un 
ye orta mektep direktörü Kadri tayin 
edilmiıterdir. 

/iridir' de pamuk 
ekilecek 

Ankara, 7 (Telefonla) - tktıaat ve -
kileli betinci pamuklu menıucat kom • 
binasının tğridirde kurulmasını kararla§ 
tmnıttır. Malatya kombinasından son 
ra kurulacak olan bu kombinanın pa 
muk ihtiyacını temin için lğridir hava· 
!isinde pamuk ekimi teıvik ve tamim 
makaadile Ziraat veklleti tarafından 

§imdiden faaliyete geçilecektir. 

Muhacirler için qeni 
efJler yaptırıiıqor 

hııhar., " fT,.tıofol'lt"} - Tra~yada 
yapılması kararlaştınlan 5000 muha -
cir evinin in,asrna bu ay nihayetinde 
baılanacaktır. Aynca Kocaelinde 1000 
ve EJblzde 400 muhacir evinin yapıl • 
maaı da bu yakınlarda batlayacaktır. 

Trakya muhacirleri için ı~parit olu -
nan 10000 pulluk imal edilmek üzere · 
dir, iskln edilen her aileye bir tane pa
nıu: verilecektir. 

Liman nizamnamesi 
değişi irildi 

Ankara, 7 (Telefonla) - İstanbul 

liman nizamnamesinin &f&iıdaki tekil • 
de tadili Vekiller heyetince kararlaıtı • 
nlmııtır: 

''Kılavuzların ııhht pratika almadan 
evvel gemilere girmeleri caiz ise de bu 
la§ık yerlerden geldiği anlatılan gemi -
lerin tabi olacaktan srhht tedbirlere bu 
kılavuzlar da tabi olur.,. 

Ankaratla bir lise daha 
açılacak 

Ankara, 7 (Telefonla) - Anka

leri havi olan faslım müzakere ıd• 
cektir. Gelecek müzakerelerde de itil' 
teftit ve mürakabesi, itçl ıigortası 11• 
kanunun müc;ycdesi olan cezai hükUsıl 
ler görüşül~cek. ••. 

Yeniden 12 kaza 
ieşkiı ol"nacak 

Ankara, 7 (Telefonla) - DahitiY" 
veklleti villyetlerde yeniden 12 vali 

muavinliği, 7 maiyet memurlutu, 6 id,. 
re heyeti ve 12 kaza teıkllini kararlar 
tımn1tır. Bunun için hazırlanan kanuJI 
ltyihaaı vekiller heyetine verilmittir. 

• G<Srülen IU.rnm üzerine Savpt kır 
mıkıı.mı vekalet emrin~ alınmııtrr. 

Bır tücco71n unoanı 
~eri alındı 

Ankara, 7 (Telefonla) - Tn'
ıonda fındık ticareti yapan ZaharY'' 
dl.sin dı~ piy&Mlara snttığı fınrlı1d., 
rr teslim etmediğinden ,tklyet edil• 
mt,tf. TUrkoflo• tarafından yapıl•• 
zon ticaret odasında ihraca~ ta
olarak kayıtlı bulunan Zaharyacl• 
ten bu nu,·anrn alınma.sına oda ta,.. 
frndarı karar verilmiştir. 

Antalqaqa JJamuk 
ekilecek 

Ankara, 7 (TelP.fonla) - Ziralt 
Vekaleti tarafından yapılan uılll' 
tetkiklerden sonra Antalyanrn ikli .. 
ve toprak bakımından pamuk ekinıill' 
~ok elverişli oJduh anlaşrlmıf ff 
burası beşinci pamuk ekimi mıntak•' 
ıo;ı olarak ayrlımıştrr.. Burada kurd· 
lacak bü,·ük pamuk ıı;;tah ,., üı etfll' 
l'iftliği için önümiizcleld mali µ11

1 

hüfr('~inde tah~i~t avrılacaktrr. IJd• 
nıınİa beraber ~iftçi11i~ bu mPvsimdt' 
itiharen pamuk pke.hilm~lni temtrı I· 
rin .Anbılvsn•a nh17. tnn ı!lllf~ edil"'" 
ırnnınk tohumu ~öndı•rilr~<''Mk· 

Hukuk ku1umu dün 
toplandı 

Ankara, 7 (Telefonla) - Hak .. 
ilmini yayma kurumu" kuruıtaY"' 
dün temyiz başkanlarından P'aflrl' 
nin batkanhğında yaph. Kurulı.1' 
da Adliye Vekili de hazır bulund•· 

idare raporlan etrafında mild' 
kerelerde bulunulduktan BOnn ifl" 
terdifl muvaffaklyetl takdir ile ; 
ki fdarf. heyeti yeniden f!etildt. 

1ürk-Alman ticaret 
anlaşması 

Ankara, 7 (Telefonla) - Türkiye~ 
Almanya ticaret muahedeıi mUzakert' 
sine memur iki taraf deleıeleri bu~ 
saat 16.30 da dıt itleri bakanhfrnda iJ) 
toplantılannı yapmıtlardır. ~ 

lld taraf ticaret mUzakerelerine Pi'" 

lanmasından dolayı duyduktan medll'"' 
' niyeti izhar eylemltler, sonra mU%ak', 

rat meuuunu teıkil edecek olan 1111 , 

ıeleler Uzerinde umumi bir noktaiıl' 
zar teatisinde bulunulmu~tur. 

Cennre, 7 (A.A.) - İtalya bükQ • 
meti, bay Awnoel'e bir nota g8nderip, 
İtalyan Kızılhaç hastanelerinin Habq 

Cenevre, 7 (A.A.) - ftalya Drı ba • 
kanlık mu.tep.n Milletler cemiyeti ge 
nel ıekreterlifine bir telıraf ı&ndere • 
rek Malceu civannda yapılan ıon harp
te Habeılerin bir İtalyan ıeyyar ha1 • 
tanesini topçu ateşile bombardıman etme 
lerini proteıto etmit ve bunun Cenev
re muka•eleıini ihıat mahiyetinde oldı:· 
ğunu ehemmiyetle kaydeylemt,tir. 

Peıte, 7 (A.A.) - Bay Gömböş ve 
Eckhardt bu aabah saat l O da tabanca 
ile düello etmiııler, ne biri ne öteki ya· 
ralanmadığı gibi ban1mamı1lardır da. 

rada yeni yapılan ve bu sene açıla - ------------

pacak bUtUn hakiki tedbirlere muha • 
lef et etmf§tlr. İngiltere bu suretle ha
reket ederken Almanyanm şimdiden 

vücuda getirllmiı olan askeri kuvveti
'li ve ayni zamanda İngiliz filosunun 
\kdeni%de meşgul olması keyfiyetini 
ıazan dikkate almı§tır. Fakat yarın 
;.ı filonun Uzak Şarkta meşgul bulun
.ıyacağl için garantiler var mıdır? 
)iğer taraftan Habeşistan harbi sebe
'iyle zayıflamış olan İtalyanın, istese 

':thi sulh zamlni tcahhUtlerini yarm 
ra edebileceğine dair de garantiler 
nr mıdır? 

Alma.n tabiyesi, Şarkı ve Garbi ay· 
rı ayrı mağlUp etmek için~ bunların 
birbirinden aynlmasını istihdaf eyle
m,.ktedir. Almanya, Alman tabiyesi -
nin arzu ettiği bir nizam tahtında Av
rupanm muhtelif kmmlannı birbiri 
arkasına ram etmek için, A \TUpanın 
pAr~lanmasın1 istemektedir. Sulhl\n 
tutntni baktld ıurette arzu eden her
kee, B. Hltler'ln O)QlUDUD m•nıumu 

&Dl ....... 

ltalyanın Habeşis
tanda yerleşmesi 
Mısırın menfaatlerine 

tesir edecek mi ? 
Kahire, 7 (A.A.) - Stefa.ni ajansı 

muhabirinden: 
Msır matbuatı, Tsana gölUnUn İtal

yanlar tarafından işgali neticeleri hak 
kında bazı İngiliz gazeteleriyle milna
kap.ya devam etmektedir. 

Feci bir tayqare kazası 
Nev York, 7 (KURUN) - Re. 

senthal cfvannda bir yolcu tayyare
si bOtnn şlddetile yere diişmUt. için
de bulunan 14 kişiden 11 f hemen en. 
mtltltrdlr. Dfter ti~ kiti de ağır n. 
rette yaralıdır. 

8res1avda 7 iJrk musikisi 
Ankara, 7 (A.A.) - Almanyada 

Dre.slav radyo istasyonunda 8 nisan 
akşamı Ttirkfye saatile 23,30 dan ylr. 
mi dörde kadar Türk müziği hakkın. 
da bir konf trans verilecek ve beste. 
kArlarımızın baı:t parçaları çalına
caktır. 

Elbelağ gazetesi, İngilizlerin tela -
şını, halihazırdaki lngiliz • Mısır mU
zakeratına tesir yapmak ve Mısır de
legelerini Mısırın İngiliz iıtgali altında 
bulunması lüzumunn ikna etmek mak ı~!l!!!!!!!l!!m~!'9!B!l!!!l!!!!l!!!!9!!11!1!!!!!!1!11!11!1!--•t 
sadına atfetmektedir. )'arağmı temin eylemi~ir. Bu teminat 

ttalyanm bir kaç gün evvel İngiliz hll
lT ALYA TEMfNAT VERİYOR ktlmetine ,·erdiği teminatın aynidir. 
Roma, 7 (A.A.) - Dış Bakanlık Burada söylendiğine göre bu nota T1a 

müsteışarı Mısıra gönderdiği bir nota· na. gölU meselesi hakkındaki biltUn 
dl ttalyan hükQmetinin Mısır menfa- suit('fehhUmleri izale edecek mahiyet
at.ine kartı biç bir harekette bulumm· tedir. 

cak olan orta mektebin liseye tahvili 
dlişilnUlmUştll. Fakat Ankaramn ta
lebe yekGnu her sene arttJtmdan bu. 
rtL"ının orta mektep olarak kalmaBJ 
ve Ye11i19hlrde ikind bir ilse yaP1l -
mam kararl~tırrlmıştrr. Yenf lise
nin yapdmasına malt sene içlı\de bat
lanacaktrr. 

7 eminat akceleri çabalc 
iade olunacak 

Ankara, 7 (Telefonla) - Mlltealı
hltler, ihalelere ıtrerken yatrrdık1a • 
n teminat akçelerinin bir haylı •· 
man BOnra iade edtlmMlnden tlklyet. 
te bulunmutlardır. Banan &zerine 
Maliye Veklleti, teminat akçelerinin 
ihalenin blttltf ıtln mltnhlaldlere 
iade edilmesini mal unclıklanna bil. 
dlrml9tir. 

• inhisarlar umum mtldtlrtl Mit· 
hat ı.tanbala hareket etmlftlr. Valf
f elerine nihayet verilen memurların 
yerine tayin edilenlerin Hsteslni ıe • 
tirmektedlr. 

lngiliz dükü 
balayında 
Belgrad, 7 (KURUN) - DIJ~ .~ 

bala ıaat ona lngiliz Kralı •~~ 
Edmrdın en ki~ük karüıi Ken~ ~ 
ki, karuı Marina ile birlikte o-ı-
ya ,,.ımiılerdir. ~ 

Bal ayı eeyaluıtlmni ,.,,...., 
olan çfltlerl, Yugoıltw,a kral ti ti• 
Prens Pol ile lnglll% sefiri oe .~ 
graddaki I nıUiz koloniai kabul _,,... 
tir. 

Yunanistan harp maisi' 
mesi ısmarlıyor 

Parls, 7 (KURUN) - Atlıt••~, 
bfldlrlldiğine giSre bugün Yunall :., .. 
biye vekili B. Metaksas bir Al ,ı
fa brfka.sı mümeMil heyetini pbdl fi' 
mit. Yunanlatanın Almanya,.S JtS'! 
marlamakta olduğu bir takılll :".AJI 
malzemesi üzerinde miilaketeJP
balanmaıtura., 
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1 işaretler 1 
Niçin harp 
olmıyor? 

Harp için her ıey hazır. Eller 
tetikte, kulaklar kiriıte, fakat 
harp olmuyor. Niçin? 

Universitede tahsil müddeti artıyor 1 

IGezintiler 1 
Boşuna akan 

kanlar 
Elimdeki g~eteye baktım, bak

tlm ve ıonra ıuura geçmemi§ bir 
tikıinme ile fırlatıp attım. Bazı 

i§ler vardır, ki ancak yaptıktan 

sonra dikkatimize çarparlar. Be
nim bu hareketim de olup bittik
ten sonra zihnimi kurcaladı. Dü
~ündüm. 

Sulhun aralında dolCl§tığımu: 

b.,Pnlerin aüratle bir harp man
ZCIJ'cut almcuı, mlh günlerinin 
harp kprlraaı içinJe bir ürperme 
rleureli ıeçirmai ıebepsiz defil· 
Jir. Gerçi bunu insani bir üaltip 
ile izala eJecelc insanlar vardır. 
Onlara 6Öre büyük bir harbin la· 
cicuam ıören inaanlar, yeni bir 
luırbc wirmelıten korkuyorla. H&-
111 .;,,.,1.,, tel örıüler ve niha
yet 20 milyon İMClllln lime lime 
ollltllf cesetleri meyJanJaJır. 
Dinya hala ölülerini ıömmele bi· 
l• oalıit bulmaı JeğilJir, Jiye
cdla çolıtur. 

Ftılıat: Günün elenJm olan 
inMmlan böyle Jört .ene süren 
bir facia ile ualanmıf ıaymak, 
onların bütün tarihlerini, ruhlan· 
nın mlmariaini yapan hırslarını 

tanımamak demektir. 
in.anlar arhk kandan, ölüm· 

Jen korkuyorlar demek, tuhal bir 
edebiyat yapmaktır. Ve hakika
te g&lerini sım sıkı kapamakhr. 

Büyük harptenberi ne kadar 
lıanlı günler geçti. Düzinelerle 
muharebeler oldu. Biz inaanlar h~ 
lftkatleri derilerimize tema etme
dikçe kabul etmeyiz. Avrupa lııt
annJa oturuyoruz. Elklirı umu· 
miyemizi Avrupa antenleri ve Av
rupa rotatilleri dokuyor, kana• 
atlerimize onlar tekil veriyor. Bi
naenaleyh AvrupaJa ıilah patla
madıkça, bizlere göre dünya 111lh 
i~indeJir. 

.. ...LA 1..:1.-,,1_ ı.: • .. _ ........ ..,,ıt ! Ha-
6 ... r.,.., r..lml.,.. 'dfMert W , M;l 

mesele cleğilclir. 

Aıyanın §arkında yıllardanbe
ri ıüren bir kanlı hikaye rüsüp gi· 
d;yor. Cenubi Amerikada adam 
akıflr harpler oldu. 

Fakat bunlar bizden çok uz.ak 
ve tıntenler bunlardan bahsetmi· 
yorlar. 

• • • 
Bugün Avrupada harbin pat

lamaması bir psikoloji İ§i ve in· 
ıanlann haroten tikıinmeleri da
vcuı değildir. Bunun ıebebini, 
baıka yerlerde, mesela dünyaya 
yayılmı~ ve Britanya adasını bü
yük çiftlikleri, fabrikalan, ham 

Univerıitenin türlü faılrültelerinde ö
nümüzdeki dert 11h batından itibaren 
buı yenilikler yapılacaktır. Bu metele 
etrafmcla Uni• ... ite rektörü Bay Cenıil 
BilMl'in batkanhiı albnda fakülteler 
dekanlanndan mürekkep bir komisyon 
çalıımalrt.dır. Şimdiye bclar ehn.n ne

ticeler etrafmda Uni..-site rektörü B. 
Cemil BilMI kendiaiJe aörüten ı.ir ya • 

zıcmma mühim be,uatta bulunarak 
demittir ki: 

"- Univeraite UçUncU derı yılını iki 
ay 10nra bitirecektir. Bu devre içinde 
naııt çalrımak •e neler yapmak llzım 
geldltine dair ayn ayn toplu göril§mC• 
Jerde bulunuyorum. Tıp faktlltesinde 
tedrisatın talebeye en faydalı olacak biT 
tekilde yapılabilmesini tJp profesörlerlle 
tetkik ettiğim gibi hangi denin hangi 
sömestrde ve 1raç saat olarak okutulma
sı lazım geleceğini de mukayeseli bir 
surette tesblt etmek için teıkil ettiğimiz 
profesörler komisyonu çabfm11ma de
vam etmektedir. 

Bu komisyonun çalıtma neticesini ay 
rıca size söyliyeceğim. Hukuk fakülte • 
sine ait işler için dUn on profes8rlln it• 
tirakite bir toplantı yaptık. Toplantı iki 

Karaköy cinayeti 
YaTalılar agni t1elıameti 

muhafaza ediyorlar 
Evvelki giln Karaktiyde mahallebici 

dükklnmdald cinayet hakkındaki tala • 
kikata dün de devam edllıniftfr. Yara· 
lrlann sıhhi vaziyeti ayni vehametl mu
hafasa ettiğinden ifadeleri almamamIJ • 
tır. 

Dcyollu_,.zllJdlı' hastanesinde. vatan 
HUıeyin pehlivana operat8r Bay Sad • 
rettin tarafından ameliyat yapılmıştır. 
Pehlivanın yemek ve nefes boru lan 
kurşunla delindiğinden kendisine ye • 
mek verilememektedir. Merzukanm ba· 
tındaki yaralanmn dört tane oldufu 
dUn tesbit edilmi§tir. 

YÜRÜK ALI PLAJI YAPILMA
YA BAŞLANDI 

Bilyükadadaki YUrUkall plljının bir 
Türk mühendiıile bir mimara ihale edil 
diğini yazmıttık. Ptlj saha11nda çalı • 
şılmaya batlanmıttır. Plljın geri lı:alan 
tesisatı gelecek aeen mUnabaaya kona
cak, parası Adalan gUzelleftinne ce • 
miycti tarafından verilecektir. Yürük· 
aliye giden yol da yapılacaktır. 

madle antrepoları arasında ıade- --------------
ce bir büro haline koyma§ olan 
Siti'nin politikcuında, Siti'nin im
paratorluk telakkisinde aramalı· 
clır. 

Siti harpten ıonra menfaatini 
Dominyon/arın harp işinde hürri· 
yetim kabulde buldu. 

Arhk Dominyon.lar, bir harp 
f(kacak olursa ıadece bir vilayet 
halinde harbe katdmıyacak, 
"evet,, Jedikten aonra Avrupa ih
tilallarına karqacaktır. Britanya 
için her meselede Dominyonlara 
"evet dedirmek,, kolar değildir. 

Bunun için AvrupaJa harp kolay 
kolay patlamaz. 

.y. .y. • 

O halJe silahlanma niçin, di
yeceksiniz?. 

Si1"hlanma, bugün reuizyoniat 
cephemn bir lravvet olman, yani 
Avrupacla bir tevazün eıaının lra· 
rulmaı demektir. 

Bu tevazün, hmp iıtemiyen 
Si ti' nin ArJrupadtılıi halrimiyetini 
umtmalı için bulJufrı son çare
dir. 

5•4rl Ertem 

Edebiyat, Hukuk, 

Vniversite rektörü Bay Cemil Bilsel 

ıaat sUrdU. Bu toplantıda faklilte prog
ramlarına bazı dersler ilAve edilmesi, 
bugUnkil ders saatlerinden bazısının art 
tmlması, çalııma metodunun kuvvet -
lendirilmesi, tahsil müddetinin ilç yıl • 
dan d6rt yıla çıkarılması ve imtihan 
meseleleri etrafında ayn ayn g5rUttük. 

Tabın mUddetinin Uç yıldan dört yr· 
la çıkarılması ötedenberi istenilmekte • 
dir. Vakıa bugilnkU hukuk tahsilinin 
Uç yılda yapılması zordur. Talebenin 

Poll• h•b•rlerl: 

Dünkü yangın 

Doktor Gaıip Atanın 
köşkü yandı 

Dün aabah onda Kadıköyde Acı Ba· 
demde Atıfbey sokağında 61 numaralı 
bUyiik köıkten yangın çıkmış, yanıın 
gCSrülUp itfaiyeye haber verilinceye ka· 
c!Jı,. kZSalc tamaml'n..sanmıatır. 

KBık Haydarpaıa entaniye hastane • 
si müdürü doktor Bay Galip Atanın 

sevcesi bayan LQtfiyeye ait ve Emniyet 
1a11dığına merbundur. Harapça olan 
kCStlı:te arabacı Bekirle kanıı Hacer ve 
ÜÇ çoc:utu oturmaktadır. Hacer dün 
sabü yemek piıirmek üzere mangalı 
ya)amı, llzerine tencereyi koyduktan 
sonra civar kötklerden birine it gör • 
meye gitmittir· Mangaldan sıçrıyan 

bir kıvılcım tahtalan tutuıturnıuı, yan
gın bu yllzden çılmuıtır. 

ALACAK YOZONDEN - Asma • 
altında tütüncü Abbasla Mehmet Ali ve 
İsmail alacak yüzünden kavga etmiı • 
terdir. Mehmet Ali ile Abbaı birleş -
mişler ve hmaili batından yaralamıı -
tardır. Yaralı Cerrahpa'8 hastanesine 
kaldınlmıı, diğerleri yakalanmııtır. 

OYUNDAN SONRA KA VCA -
Kurbağalıda 38 numaralı evde oturan 
ıeyyar kömürcü Arifle İmraniye ka -
yünden İsmail Usküdarda Şile kahve • 
ıinde saatine domino oynamışlardır. So 
nunda Arif oyunu kazanmış, tsmailin 

okunacak 
bunu dört yılda, hatta beş yılda yapma-
111 daha iyidir. Fakat talebe bunu mec -
bur olmadıkça asgari müddet olan üç 
yılda yapmağa çalışıyor. BugünkU tah· 

sili hazmettirmek, talebeye çalı§ma im• 
. kanını verebilmek ve programa daha 
bazı lüzumlu dersler katabilmek için 

tahsil müddetinin dört yıla çıkanlmasr 
lüzumlu görülmektedir. Hukuk tahsili 

, dört yıl olduğu takdirde tıp altı yıl ; fen 
edebiyat, hukuk, dişçi fakülteleri tahsHi 
dört yıl olacaktır. 

Yani üniversite tahsili asgari dört 
yılda yaprlacak demektir. Bu yold :ı 

kat'i karar, bunun zaruri olduğunu gös 

terecek sebeplere göre alınacak ve her 
halde önümüzdeki yıl yazılacak talebe 
tere yeni program tatbik edilecektir. 

Gerek bu iş ve gerekse program ve 
imtihan meıclcleri etrafında hukuk fa. 
kültesi dekanının baıkanlığı altında 

bir komite teşkil edilmiıtir. Bu komi .. 
tedc profesör Ebul(llA, Şuvarta, Ali Fu
at vardır. Komite her profesörle temas 
ederek esaslan hazırlıyacaktır. 

Komite yakında çalıımalarını bitire· 
cektir.,. 

Otomobil saatleri 
Muayenede yalınız bozuk 
olan damgalar kopartıldı 

Otomobil eaatlerinin muayenesine 
geçen perıembe günü başlanmış ve dü
ne kadar 120 otomobil saati muayene 
edilmiştir. Bunlann arasmda sekiz o • 
tomobilin saati bozuk görillmilt ve yt· 
nidcn damgaJanmamiftır. 

Diğer taraftan saat muayenelerinin 
tilr l>üçult ay a ar aOrecı:gt ve bu yUz· 
den bir çok §oförlerin haksızlığa uğn· 

yacaklan yazılmıştı. 
Allkadar makamlara ba§ vurarak 

yaptığımız araştırmalara göre bu doğru 
değildir. Bu hususta aldığımız malıl • 
mat şudur: 

- Gerçi bir otomobil saatinin mua • 
yenesi beş saat kadar sürmektedir. Fa • 
kat ayni müddet zarfında yirmi, hatti 

daha fazla aaatin muayeneıi mümkündilr. 
Nitekim cumartesi &ünü 22 saat mua
yene edilmiştir. Sonra ölçüler müdür• 
lüğünün, saatleri otomobillerden söktü-

. ğü de doğru değildir. ölçüler müdür • 
lüğü talimatname mucibince saatlerin 
muayenesini ant olarak yapmış ve dam
galan bozuk ve delik saatlerin muayc • 
nesine lilzum görmüştür. Muayenede 
yalnız: bozuk görünen damgalar kopar
tılmıttır. Otomobil sahipleri aaatlerini 
tamir ettikten sonra tekrar damgalat • 
mı§lardır. Tamamile bozuk olduğu an • 
laplan sekiz saat henüz damgalanmış 

değildir. 

saatini almı§tır. Bu yUzden aralarmda ~·= - • - w 

kavga çıkmı~, polis ikisini de yakala • ye merkezıne giderken dütilP ölmüt • 
ml}tır. tür. Sabrinin kalp durmasından öldil • 

DILENCt Mt, HIRSIZ MI?_ Göz· ğü anlaırlmı§tır. 
tepede Maı:lumun evine dilenmek üze • PEYNiRDEN ZEHiRLENDiLER 
re Kadriye isminde bir kadın girmiş, - Cibalide Demirhan mahallesinde 24 
bazı eıya çalıp kaçarken yakalanmıt - numaralı evde oturan Ferhadın 1 o ya
tır. şmdaki oğlu Orhan ile 11 yaşındaki oğ-

KALP DURMASINDAN öLOM - lu Cevdet yedikleri peynirden zehirlen 
Aksarayda Valde camii civannda otu • mişler ve çocuk hastanesine kaldırıl • 
ran Sabri isminde birisi Beyazıt nahi • mı§lardır. 

Gazetede tikıinecek bir şey 
yoktu. Kanlı sargılara bürünmiif 
bir yaralı kadın, duvara daya
narak yiirüyen gene ba§ka bir er
kek, bir sedye, bir otomobil ve 
bir çok da meraklı ıeyirci görünü
yordu. 

Bir mahallebici dükkanında, 

iki sütlaç kaıeıi arcuında iki in
ıan kanının dökülü§Üne acımak 

gerek iken, tiksinme niçin?. Di
ye kendi kendime ıordum. 

Vuran tanınmıf bir pehlivan, 
vurulan güçsüz. bir kaJın olmasa 
icli, belki böyle dii§ünmiyecek
tim. Fakat yüreğimi clerin bir 
iğrenme ile soğutan, galiba bu da 
değil. Pazııınclan bQ§ka ülkeler
de ıoyuna §an kazanması bekle
nen bir gürqçinin, bir kaJımn 
kese.ine ortak oluıu, ifİn en gü
cüme giden taralıJır. 

Ben, ıporcuyu zengin gönüllü, 
merd bir adam diye tanınm. He
le güre~çiyi bunların hepıine üıt 
tutanm. Deıtan kahramanlarının 
hiç biri yoktur, ki geniı omuzla
rında, fitkin, dalgalı göğüılerin· 
Je bir pehlivan yapısı ta;ımc:sın. 
Or.larcla ruhla gövde, iki rap
raıt kılıç gibi birleıir. lkiıi de 
parlak, ikisi de keıkin ve hele 
ter temizdir. 

Galiba bu ıon kıyaya bir peh
lisNan -1.,..,. ı..,rq_ .. , ~,.;,,, 
tün inamşlarıma çarptığı için ü .. 
zülmüı olacağım. Kadın paran 
ile geçinmek de bundaa aıağı bir 
bomkluk örneği değil. Gönlüm 
iıtiyor, ki bütün bu aöz.ler, laeye

canclan doğma bir eledi kodu ola
rak ka!sın ve dökülen kan, bir da
kikalık bir kendinden g~İfİn malı 
ol111n. Bununla aııç, yaa baln
mından ne Jereceye kaJar Jeği
fip gevıer, bilmem. Fakat ahlak 
bakımından bunun yeri büyüktür. 

Halk dilinde ''öfke baldan tat
lıdır.,, diye bir tekerleme gezer •• 
ôlkenin acıdan, kan ve yangın
dan btı§ka izi yokken, böyle bir 
söz nasıl Joğmuı aklım ermiyor. 
Bu, belki de tezadın lıeıkin ve 
çarpıcı varlığına bir dayanııhr, 
kim bilir! • 

Sporu, öfke damarlllf'lnı ycı
tqtıran giiı;el bir yorııınlalı diye 
tanınz. Ben tle, kabaran adale
ler, hasımdan önce kendini ye
ner aamrdım. Meğer alJanıyor• 
mu§Um. lıte •on kıya ortaJa. 

Tevekkeli filozoflar, in.anın 
gerçekten adam olmaı için, her 
kımılJanl§ta fuurun yerlqmeaini 
fart ltoımuyorlar!. 

S. G•zgln 

Ankaracla Hulıulc .ilmini yayma kurumunun lıongruincle bulunanlar. Berlin devlet operaıı birinci ıoprano111 Bayan Marya Müller AnluıraJa verdiği 
ltoruaJe. Konıeri dinliyenlerJen bir grup. 
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Boca bir tq lramaa· 
dalla 1ere serdi 

KöPRUDE YENi BiR DURAK -
Galata köpriiri llseriade tam HiliÇ ı.
keleaine inen merdivenlerin hizasında 
yeni bir tramvay durak yeri yapılmıı • 

tır. 1 
* İltanbul maliye tqkilitmı buırL • 

mak ilzere topluuı komiıyon çahpna -ı· 
lanna devam etnıelrtedir. Komisyon tim , 
diye kadar kırktan yirmiye inecek ma
liye ıubelerinin mevkilerini teabit et • 
mittir. 

Atinada Türk -Yunan 
ticaret ofisi 

Nihayet halka 
· istiklal 

vadedildi. Suriyeye 
verilecektir! 

Açılma töreni çolc güzel ve samimi olJıı. 
Bır çok saglaviar töıende buıundtitat 

-3-
• Heybeliadablar evkaf idaresine bat 

vurarak bir cami yaınJmumı iltem1fleı • 
cU. Cevap ıeidiği için cami defbal ya -
pılacalrtır. Bu ite 18 bin liı'a tabıiaat 

•erilmiftir. 

(Bundan evvelki iki yazı 
dUııldl ve evvelki günkil 18· 

yılarmmda çıkmıtbr. > 
Şimdi Eıneviye camii muhasara 

altına almmıetı. Kumandan Kollet bir 
anda her tarafta görünüyordu. Muh -ı 
telif yerlerdeki kuvvetlere yetişiyor. 

bu kuvvetlerin aubaylanna emir ver
mekle kalmıyor, sonra her taraftan 
atdan tq ve kaya parçalarma rağmen 
layancılarm yanlarma gidiyordu. 

Saat on bir buçukta Çerkez uker
lerinin önünde bulunuyordu. Adeti 
Veçbi1e yolu kesen askerleri yararak 
AUr tarata geçmek istedi. Süvari u
brlerlne emir verdi: 

- Geriye! 

Jllrlmh. 
- Daha geriye! 
Bu emirden aonra kumandan d1-

Jet yabm bqma uilerin yanma gitti. 
AllOer kumandam pek iyi tanıyorlar
dı. KencUaint görOnce durdular. Ku -
maadan da 8GI aöylemek ic;ln yoluna 
devam ederek kalabalJla yaklqtı. 

O mrada ln•ıaandanm &ıQnden geç
titt yolun bir kı5rdnde uklanm11 o
lan bir kaç kiti tıç metre meu.feden 
dört k&Je!i bir kaldınm tqı attJlar. 
Ba tq kumandanm tam ~tin or
tama iaabet etmifti. Kumandan al • 
Cfılı darbe üzerine yere yılalcb. Çerkez 
1er hiddetle gökriyerek atlarmdaa m
eliler, yere düten ktımandanm JUllD& 
U.0.Wer ve yeriııden taldırdılar. Ku
mandan sapsan keetımit bir halde mr
tukla yUrtlyerek arabama bindi. Ara
ba bUytlk aflratle aldı, göttlrcltı. Akpin 
oWuğu vakit lmmandan ancak konu -
şabiliyordu. Sesi tanmwe 1111' Ule 
l"bnilti 

• • • 
Bundan ecmra asker IUtlerce mtl

cadele etti. Emevfye caınffntn yanm
• olan Karakol laile' tanfmdan htı
tam edilerek almdı ft yakıldı. (Ha -
midiye) Ç&l'll8Dlda telefon merketi 
eme ayni suretle yaJalcb. Her taraf
ta bombalar patlıyordu. Aüerler eski 
lrdıçlar, raylar, bldınm tq1an ve ev 
ega1arile bir buibd ,apnnılarcb. A
.u.r bllyUk bir PldetJe muharebe edl
Jllll'larcb. Aral&rmda bir çok 1V&lılar 
ft lltUer olmuma ralmen bunlar hiç '* llJden korkmJyarak hflcumlarma 
- ecUJOl')aıdı. BunUDJa beraber 
ftıwaa ubrl PJle vulyetlertnl mu-
W.• ecllJOl")anb. l'abt MI' ma -
llde1erde laller tramvayları kJnm1. 
lar, cln1rmieler. tutUltmmQllardı. 

• • • 
.... leyin bl1tQn tehir llOk6n için-

• slr1hı111mdu. AeiJer tarafmdan YQ. 

CI lmmiaen bir heJet ~ 
.. .,. l8yanm durmam için bir ta-
- IUtlaı' ileriye atlrd8. Fakat Yüce 
iw•kr banJan :reddettl. Öğleden IOD• 

ra aat birde gene bllyt1k bir gUrWtU 
De muharebe betJtdı. Her tarafta bir 
çot pınçler ceplerine doldurdukları 
tqlarJa uker ve juutann& berine hti 
cam ediyorlardı. Bu hOcumtarm br
tmmcla uker ve jandarma CHamidf -
ye) 9U'll8ID& kadar geriledi. Orada 
lal'l1lkJa tutunabildi. ıAcumlar git -
tlkge tlddetinl artmyordu. Her taraf
tan gelen tqlar kurşun gibi vmldı -
Jmda. Ve kurşun gibi tehlikeli bir ba' 
alryonta. 

Y&ftf yavq askerler yerlerini ter
kettiler ft (Hamidiye) çarpaı ile (San 
caktar) aokafmm Jd51e1ine ukJanma
la mecbur oldular. Kumandan <Kol -
let) Din muavini (Boiaredon) da dJsin

• tıtanbul limanınm bıki .. ft •s.. '1 ba· 
aırlanan proje tamamlanımıtu· önü 

mila'deld hazirandan itibaren tatbtk mo. • kline konulacak proje için ~ taı:.. 
ıiaat da konmuıtur. 

• Temyiz mahkemesi ceza dairesi 
Ankara mUddeiumWnllıli tarafından. 
temyiz edilen IUikaıt avau doıywll 
üzerinde tetkiklerine baıtaııut bulun -
maktadır. 

nin çene kemiği parçalanmlftı. Diğer 
ikisinin yüzlerindeki etler lime lime 
olm111tu. Karşı taraftakilerin vaziyet
leri de hemen ayni halde idi. Başlan 
sopa darbelerile yaralanan ve kan için 
de kalan nümayişçiler büyük zorlukla 
gidecek yer anyorlardı. Fakat bwıla
mı arkadaş)an ir.anıhnaz bir inat ft 

şiddetle bergeye rağmen hücumlarına 
devam ediyorlardı. Bunların öntlne bir 
mitralyözlü otomobil eevkolunuyor, 
biru sonra, her taraftan ablan tq -
larla bu otomobil geriye dönüyordu 
Hilcumlann önünü almak için Çerkez 
askerleri ateş ebneğe mecbur kalıyor
lardı. Bununla beraber asilerin hücum 
larmı kırmak mfimkUn olmıyordu. 

• Ankarada bulunan profetar Yanaen '/'imik lMilılilmllar: 1 - A""8 A,.,. 
ıehrin bazı imar mıntakalannı huırla- ! - Sa&ık B'"""11nl ,,....., B. ,._.,. oell•, 3 - Atine dflmb, l r, '4,,_ 
makta me11uldUr. Univenite mahallesi oe Pire Bat IC~. 1 - lllron onü bakanı B. DelaıMM1 f - A,.,_ 
olarak timdilik erkek lisesinin bulun - Tedın Bruliafrl odaı ...,,_ 

• • • 
itte böylece bu mücadeleler f asıluız 

bir ay devam etti. tık zamanlarda ateş 
etmekten çekinen Fransız ukerleri 
sonralan tqkmJıklarm verdiği ıinir
lWkle lllWıla mukabele etmekten ken
dilerini alamadılar. Bu hal mtıcadei& 
nin tlddetJni bir kat daha artmh. Ya
ralananlar ve ölenler çoğaldı. Bu ııra
da havalann fiddeti de mücadelenin 
fiddetini arttırıyordu. Çilnkil kar, fU'
tına bqka yerlerde olduğu gibi Şam -
da da tlddetini g&lterlyordu. 

Halepte, Humuta, Hamada, er
menller ufak tefek komUnllt hareket
leri uyandmnağa teşebbU. ettiler. Su
riyenin her tarafmda büyllk bir hu
IUiyet ve hareketler gö&UkUL 

• • • 
Nihayet Od hafta evvel 1l'ran8ız 

Yüce komilıeri Suriye ahalisine 111 va
itte bulundu: Suriyeye iatiltlil verile
cektir. Ve Suriye ile Framıa arumda 
:llit 1&tlWıı - hl• Nf Ud br • 

Bu vaat!m nım Sıirlyede emsali gö-
rWmedik tezahtlratla kaqılandı. isyan 
halinde olan bittin Suriye ah•Usi si -
Wılarmı bıraktJJar. Ceplerdeki taşlar 
çıkanhp abldı. Bundan sonra Fransız 
askeri alkıtlanmağa bqlandı. Her ta
rafta ıu eea iflWiyordu: 

- Yqum Fransa!,, 
Suriye iayanlan eenaamda nefye -

dilmlt olan Cemil Kerdam fimdi al>

duiu saha kabul edilmiftir. 

• Sailık bakan1ıiı "'pdalann en 8a -
dinil SÜttUf,, Ye ''baatabldann yayd • 
muınm &nilne nud ıeçilir,, iaimli iki 
film ıetirtaıittir. Ba filmler her vilt -
yette cCS.terilec:ektk. 

• lıtanbul denis ticaret mUdtlrlOP • 
nin umum- milcliidille tahftli baklanda 
tktıaat V eklletince lıuırlamn kanun 
ltyihau maliye encllmeninden çıJmui • 
tır. 

• Şirketi Hayriyenin kendi tezılbla· 
nnda vapur yayıp yapamıyacap tet· 
kik eden fen heyeti raporunu bucGnler
de Yerecelrtir. 

• 'tiıtUncWillGmlztbı inkipfmı ko • 
nupnak için toplanan komisyon çaJıt • 
maya devam etmektedir. Bir nizam • 
name banrlıyan komlaf.OD bu ni.1am • ....... ~- .. ~~~

Aha, (IUJJlUN) - Soa .._ 
... ıarda •epedil• Mr kaaanla ,... 
bana tedm ve enda.trl odalan ?Atye.. 
dllmtttlr 

Ba l&tbarla 1932 •nesinde tefkfl 
olaua Tiirk - y_. · tecim odam 
da ba baula ıatvedil•lf balana
yorcla. Fa.len fimdlye kadar mflll
bet bir netice elde edemlyen ita *' 
1931 ..................... ... 
lqmam htildlmlerlne tevflba her ftd 
... lakette ı..a.t bhal olanan ofis. 
lerln l~ne ahnmıı balanayor. 

193' seneainde btubalda bir 
Tlrlr - Yaua ofW UlldJ edilmiftl. 
Şimdi de Lda•ldakl oflılt atlteaa
ar hlr tefekkll de hrada _.. edil. 
•it Rhma70r. 

Yeni f.elelddll edea Ttrt - Ya. 

- tlcan& .,...... apı.a ·-·· Mht -• 1 w A~~ _,...rl'°". 
1".ll~W.~ dtlBtri .-..m -·--- ,.,. .... tal& .acınrt ~ ~·\iı 

ya canderecelrtfr. 

• tthaHne mUaade edilme,ip cim -
rilkterde kalan klirtJar anemda inhi
aar idaresinin matbaa kltrtJan da ba • 
lunmalrtadır. Sigara kutulanna mab • 
sus brtdnlar sGmrtlk tarifesinin SH A 
maddesine uygun carUldfllU için bun • 
lar çıbnJmıttır. 

tır. 

tik defa ilk alu el .... Mtt. 
na al)'lemif .,. alkıflarla bqılaua 
ba Jütabeden IODr& Y .. a n.....r 
Bakanı bir natuk elylemlftlr. 

Ekonomi Bakanından aura A• 
Teeim ve Eada.trl 9'Mı Belll & 
Maneas kma bir natuk •HJ .... 1llL 
haMa ıunlara lpret ••ttrr-

-Jld daet ... '* ... ._ ..... 
nı IDldpl ettlnaeye fallfUIU.ia ,.... 
dım etmek heplmln bornMlv.,. 

Bnda11 llODra feelledU. Tin .
Ynu tleant ........ ..-f .-.-. 
teri B. Radmfhalls, idare ~
~ senelere alt olu itlerini OIE• 
mUJtwr. 

Buna m8teatdp zncf11 bti(eye ... 
(iterek davetmere <->"• Hmou ... 
puta lkra• e411natttlr. 

riate Suriyeli murahhas heyetinin ba- ------------

Merulmde Y'-• a._ı Be. 
kaili B. Dekuaa, Atina ellimls Ra
fft Btref 'Onaydm, deterH ve ~ 
Jlfkaa Atina ataşe komendyalimlı 

Dr. Nad Aday, Sabık Ekoaoml ve 
Finam Bakanı aylav. B PelQB&eofhı 
ile diler bir ~k ayla•lar. Attnı 
Teefm q Eadftırtri odur reisi B. Ma
nem. Dış işleri " Bkonoml Bakan· 
hklannın ytlbek S1nıfh memartan 
ile ihracatçı ve lthall~• tficeat' e• 
fabrikatör olmak tir.ere bir çok zevat 
huır nlanm11fl1lr. 

Ba 8aret1e Tlrk - Ymn d-' 
mflnuebutmın en umlml aflludlll 
ırtr.cHtf intihalle her k&11, yorald: 
biJmlyen Atina titaret atqtmlsf ., 

pnda bulunmaktadır. Fransa hükt • 
metl bu heyeti lstuyonda merasimle 
karplach. Bunlar bin kilometre uzak· 
ta olan flc; milyon ntlfU8UD kendilerile 
beraber oldufwıa kani olarak hareket 
edl;orlar. 

• • • 
(Vu> mecmuUmda bu yazılan ya-

Moskovada 
rlk ederek aynlmıştır. 

• • Yarıaı 11Jrltçe, garı•ı 
Rıuça bir mecmııa ........................................................................................... 

çıkarılacak I KONFERANSL.\R 1 BUYVKDERE - YENIKOY 
YOLU 

lan ve Suriye 18yanlan emıumda hl- ŞebrimisdeJd SoYyet müaf'alinden _.._ __________ ..... , 

dlseleri kendi gözlerile takip etmiş bu... 61rendiiimize ıiSre Moakovada UlOm • ZUrih ilniveniteal profeeörlertn- Bilyükdere - YenildSy ırnmdalıl 
Junan Fransız muharriri Marcel Kol- •kademisi yakında her ilç ayda bir defa den Pelner yakmda eehrimize gelel'Pk ~1 asfalt olarak yapılıyordu. Tanby. ,_ 
ıet makaleeinin aonunda 1\1 miltalea _ nqredilmek Uzere yan11 tilrkçe, yan11 latanbulda 3 ve Ankarada 2 konferans dan sonra bq yiU m~tretik bir 1ad 
lan illve ediyor: ruaça bir mec:mua ~~. verecektir. blmıttır. Belediye bu 1namm biT aa _. 

"Cemil Merdam ile arkadqlan Su- UIOm akademisi mOdilr mııavini B. • Bugtln saat l8,l5 de Eminönü Yetir' 1. bitirilmesini milteabbide bUctinDlt " 
riyeden çık~ Parlııe gelirken Fran· Kritinıld ve Şarkiyat ilimlerinden " • Halkevi kônfenma salonunda Tıb tale
aanm en yüksek bir milmeMili olaa vellci aene. lıtanbuta ıelip dil kurulta • be cemiyeti namına doktor Bay Feri
Ytıce komi8el'den kuvvetli valtler aldı- yına iftirak etmit olan profeaar SJmoi- dun Nafis •'()n dokuzuncu uır Tllrk 
ıar. Bunlan hayal BUkiktuna ufratma- Joviç tarafından idare edilecek olan bu tababeti ve Şuir.ade Aptullah efendi,, 
mak Jhmıdır! Fransada verilen söz - mecmuaya Türk ilim a~lanndan da hakkmda bir muahabe yapacaktır. 
leri tutmak uddır; mukavelelere ko- yazılar alınacaktır. Musahabeden eVVel talebe cemiyetinin 
nan imzalar muhteremdir! Kuvve'. le Mecmua ilmi mahiyette olacaktır. bb bayramı ic;ln hamladıiJ ft prafe
itimat ederiz ki Fransa. hUkikmeti Su - Sovyet Rusyada busu•i bir ilmi komite llJr Hamdi Suad'm mtmıiliıden attıro 
riye komiserinin Suriyelilere verdiği yalnız Tilrk ve Sovyet kültürel miina • bayram ,apı1amadıfı için dafıtıla • 
im1R11m eerefini muhafaza edecektir. aebetlerile mqgul olaıaktadır. Sovyet mıyan brOeUrJer dafıblacakt.ır. Kon
.ve IUDUD için bunu ümit ve temenni Ruayanm terakkilerine ait bir film de ferans bllttın bb mtınteeibinlne mah • 
edem ki l'ransa htlkfuneti aksi tarz bu aym onunda tehrimizde Sovyet kon euatur. 
da hareket edecek oluna Sııriyede bu- 10loa.haneainde lıtanbul matbuatı mil -
lunan yirmi bin Fransız ukeri yalmz measillerine g&terilecelrtir. •-------------
bu memleketteki sahil liman'armı bi- Yeni Tlirk ediplerini ihtiva eden,..... BOYOICDBMYE IO ICVRU$A 
le müdafaa etmefe kAfi gelmlyecek- ça bir antolojinin de Sovyet Ruayada 070llOBIL 
tir. Sonra gerek bu taraftan, gerek Ö- hazırlanmakta oldııiu baber ahnmıttır. 
taraftan yeniden binlerce masum in- ------------
llLD 6Jecektir.,, 

V ALI HENUZ DONMEDI 

Gecjen hafta Ankaraya ıidaa uli ., 
belediye reisi Bay Muhittin UatündalJll 
bu akpm Anbndan hareket ederels ,
nn phrimize celmeai muhtemeldir. 

Valinin Ankarada tehir mlteh8 ..... 
Pruat'a ait d6Yis meseleli De diler 1ır 
n ffleri takip ederek n~ 
alyledmelrtedir. 

ETIBBA ODASINDA 

den yaralandı. Bll)'Uk bir kan lebei - ---- ------ Fransız liqalroau 
Adi ytc e i m•;s•baka HAl.h ttt'Ktun·• puıtolommdan ....,. dotnı yayılı

JIQl'du. Jandarma Jrnmandanı (Cöue • 
tom:) da gene ayafmdan yaralandı. 
Benim de toputuma bir tafJ ll&bet et
•ittl Tek ayak ile mçnyarat yUrtl • 
mele •t1adnn. Bereket venin ld be
tlııl ,_.. 1laftftt &nf!ll bOtla ll'ran 
• aMtlerl yaralanmıştı. Bir çokla
l'lftlll ,ederi bn ldnde hlmJllb. Ya
ralı •bitlerden UçDnü abp ,ettirmek 
O... bir araba geldi. Bunlardan biri-

imt hanında aıanan ar Bu aklun aat 

MUnhal memurin için icra kılman 20.45 de 

imtihana sirenlerden ilk imfhanı ka - FLORY A 
ıanaa1•nn lıimleri encümen !calemi i'e s...m. ... .,.._.. 
mlddelumumlUlr clafreai koridoruna a - Zoso Dalmaa ti' qe 
ulmıfbr. Kuananlann 1 O niaan 936 ta- ollralt rolde 
rilüne milaadif cuma rflnU aaat onda Zabitan. muallim 
yandan ikinci imtihanlan yapılacaim - ve qleben her tenaila . J 
dan o saatte buır bulunmalan. J Gite ıündil% açıktır. Teleton: 41819 
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CKONOMi ............. 
caa terdl7 

idam ''resmi şahit,, sıtatile gören 
bir Fransız gazetecinin notları 

Kırkından Sonra 
Dünyapiyuuında ~ Azanı reneştr Pa~.~!:. ıJ 

Türk mallan Yazan : Sermet Muhtar Aıus J 
Tilrkofiıte dünya piyuuuu cünücü- ..:..;..;..----------------------~..,.......----= -------~ 

.::::;·~:::-::. ~::::: ;1:-:-•. ._:ı:-::;ıı:::::: ;: .. ... nüne aliladarlara bildirmek için bir 118 
~===.;:=.;::=;;;;~~~~~~=-----~~~~==-----------

•+ ...... ~ • • ............ + ..... ~ .... +. • • • • +-+ ............. _..._ ... ~ ............ . 

t q ldli t yapıldıiıru yazmııtık. Dün aJ. 
dıfımu bültene ıöre evvelki cünkii pi- Pandispanyacıdan iki pandis- f gürlettireceğiz. Manolyan kalka-
yau durumu ıudur: panya, manavdan şam fıstığı, kav cak, tcadiyelim kalkacak, şıngır dıc 

LONDRA BORSASINDA rulmuş fındık, sakız leblebisi, ka· şıngır kıvırırken sen müdürüm de. 
Türkiye incirleri 32, vadeli 22, ek1- hak çekirdeğl aldırttı. ben köylen de ayaklanacağız ... 

tra 32, ekstra vadeli 23 filine üzerin • . Usküdar iskelesine vurdu. ma Gelsin gerdan kırma; gelsin göi· 
d~n aatıimıttır. Türkiye .. ~~~ri. 501 halle biciye daldı. Tavuk sö~qjn. de titretme: gelsin göbek atma. 
kilo ve 800 cramlık tngıhz olçuau üıe- d .. · . km k k d ·r "'t· Ardından gelsin kasap havası gel 
rinden derhal tahmil 41, vadeli mal 28, en gıı 1~1P e e a ayı ı, su . , • 
dokuz ve on numarah mal 42 ve 44 ti· laç, ardından da dondurmayı kı- sın hora .... 
linc üzerinden aatılmııtır. Yunan Kan- vırdı. Froso da pandispanyalan Gazinocu Barba Y ani'nin 41 
~yı: ülii-nl'!ri derhal tahmil 42 - 51, bitirmi1', rlıondurmayı da yemişti numaralı hanesini çatır da çatır, 
~c!.:li 32 şiling'den aatılmlftır. En J>8 • tki kokona, ~:mdi de çıtır ~ıtır fuı çutur da çutur, temelinden oyna. 
halı satılan Avusturya yeni malı olmu' tıklan, kabak çekirdeklerini göğ· tacağız. Bahçıvan oğlu , Arslan, 
bu üzümler 44 - 47 filine üzerinden deye atıyorlardı. Yenibahçe, Mustabey sokaktan 
1atılmı,tır. . 'l ·1· h 11 

HAMBUC BORSASI Dana, saati elınde: ı e?1 ç~~~çevre çevrı ımş ma a e. 
Giresun fındığı kabukluz derhal tah- - Vapurun hareketine 20 da lenn butun halkını etrafmıı:z:ı toP. 

mil 100 lı:ilo 52 Türlı: lirasına, levanten ki kamız var vok. Aıtin efendi ne. layıp hepsinin ağzının suyunu a• 
kabuksuz 51,5 liraya .. ntm11tır. Ceviz rede kaldı y~hu? Diye telaşlanı · kıtacağız!.. ı 
derhal tahmil 12 liraya ltalya malı 210 yor, tcadiyeli, önünde boşalmı~ Gelen geçenlerden herkes dua 
lirete satılnuıtır. Türkiye bademleri ıoo bir gazoz şişesi ve yanlanmış biı- ruyor, bunlara bakıyordu. Takulr 
kilo sif derhal tahmil 700 liraya, ttaJ- Hmonata bardağı, istifini boznıı araya karıştı: 
ya malı 380 lirete utılmııtır. 

11-,tmatl'J• '4clmt anannda na- nulmue.. Bu elektrikli iskemle 1906 yı
!'! .. falıu as/attle 1laar bul'"'"" Paria - lmda yapılnılf.. Gayet garip bir man
"Nlf' •üabiri g6rdü1cZeri•i gcueteaiM zaram var. Duvarlara tellerle bağla· 
~ biltlinniftir: ıuyor. Oturuyoruz. Ben ikinci sırada • 
\llt 11iauptman'm öldüflhıU gördüm. yım. idam noktumdan dört metre u-

-dera ~ bir elektrikle idam zakta. .. 
~ phit oluyordum. itiraf ede- Bekçiler bizi p hapeinde tutuyor. 
~·~ ki, bir kaç gUndilr hayalim hare- Klmberling içeri giriyor. Blse tekrar 
~ Elalm- IDPnlar gibi, ben de bir nutuk aöyltı;or. Knmldamamn; 

&um ceaJarmm tafsilltmı P2" memnudur. Ellertm'ızl ceblmhDe aok -
~· olmmuftum. Eller, ayaklar, m- mıyacatm ft ayafa b1lmuyacafn;. 
~içinde bllkWUr ve Od bin voltluk En ufak bir 18phell hareketimiz dıp
~:_an altmda, yOz korkunç lllll"ette n atıbnunna •beblJet verir .. 
~~ eder eamyoıdum. ll'akat bu CELLAT 
~ hep yanlıpn .. Elektrikle m0m Karpnda, katede buft bir beyaz 
~ bu dehfetll manzara.lan yarat- lavabo dunıyor. 
ıf.~ uptman'm ruhu, vücudun - Robeit Elliott talmli celllt buraya 

._ ter , l~ maııtamu da, bft. bir~ Blr ~ etl-

~ harikulide hal esnasında pek k6tu htıldlmferma. 
kaldık. Arkadatlanma bakıyorum. Niçin 

-.il.O Slti!'ltR HEYECAN YOK btıttlıl bu ahval bu kadar tabii göribıtı-
~Wıneden içeri öğleden 80llJ'8 yor? Nifln dkjnis! .. 

Burayı daha evvelden de siya- HAUPTJılAN KENDiNE RAKbL. 
~~için, binanm vaziyetini bi- Birdenbire, ktlçUk bir kapıdan a • 

Afgon işle1i 
Ekonomi bakanlığının cBrdilp 10 • 

zum herine Balkanlarda yapılacak af• 
yon tetkikleri için banrhklara batlan • 
mqtır. Bu tetkikler afyon inbiun direk 
tanı Bay Halll%a Osman, eski direktar 
B. Ali Sami ve Yugoslav bilrolundan B. 
Mihailoviç tarafmdan yapılacaktır. Bay 
Ali Saminiı) 8nUmüzdeld ay içinde Ce
nevreye cidecefi söylenmektedir. 

Çekirdebiz lizlim 
TUrkofia yeni mahıul çekirdebis 6-

zümlerin ihracına ehemmiyet vermekte. 
dir. Şimdiden ihracatın ne tekilde ya. 
pdacafı hakkında tzmlrde çalıımalara 
bqlanmqtır. Çekirdeksiz yaı G.dlmler 
için en uflam mUıterinin Almanya ol· 
ma11 dolayısile en mUhim mikdann bu

rayı ıöoderileceii ıuılatıltMktacbr, 

e ırı 
Türkoflı batkanlığından alikadar 

makamlara yapılan bir tebliğe g8re 
menıe phadetnameai almmadan ihraç 
edilmit mallar için, TOrk men,eH ol • 
duklan tevsik edilmek .. rtile bir def .. 
ya mahıuı mente pbadetnameai veri· 
lecektir. 

Bu gibi muameleleri olanlar ticaret 
odasına mOracaat edeceklerdir. 

~~ Geçen uJı da burada bulun- dmılar yaklqıyor. Kapı açılıyor. V'ni
~ Salı g(lııtı (Yani, mahkflmun formalı iki gardiyan görünüyor. Arka
~ ramak kalmıfken lnfum te - dan bir adam. •• Bu içeri giren Baupt
a.~ldifi g(lıı) çok asabi geçmiş bir man•c1ır. Daha arkadan tıç gardiyan 
:'~ Halk dıprda batmP çağırıp- daha giriyor. 1-============ 
~ Bizim de sinirlerimizi oynat • itte bu dakikayı btlyilk bir heyecan 
~ Llkin bugün ahali pek daha az. içinde beklemiftlm. Hauptman'ı hiç gör 
~-=da da elitin.. memletim. Gaz.eteler, onun itidalini ar-

Yurttaıl 

ALT! KERE ARANIYOR tık bybettlğfnl, Adeta eriyen bir in -
~~klıktan içeri giriyoruz.. Cep. san ballne geldlihii ve pek korktuğu-

thtiyarlıfında yabancılara muhtaç 
almamak, ıefalet çekmemek iatiyoraan, 
tasarruf et. 

Ulusalebnmni" 
~ yokluyorlar. Bu ilk muayene nu yamyordu. Artba11a ıcm--
~akat daham var: Birinci mu- Halbulrf, öntlmden pc;en bu adam ============! 
~ idam odasına girinciye Jra.. gayet llllrfııdir. Yalmz yttzt1 ttreç gibi le... 
'\ t.a altı kere yoklamadan geçtik beyaz.. Yftdnde Ud gUnHlk tJl'l.ll uza- .. Acaba infaz bqlamacb mı! Aldan 
~ tırnağa kadar 80yulduk. lllJI. Tabii adımlarla yOrftyor. Gardi- dmı mı? Diye dUtOnüyonım. Eller, 

lh... ~e itte, lfmdi, hapishane mildilrU yanlar onu tutmak lüzumunu duyuyor. koltuğun kollarında eski tabii vaztye
~ling'in bekleme odumdayn;.. içeri girer girmea, etrafına çepe tini muhafaza edifor. Llkin, birden • 
~ 8!-at yediyi on beş geçiyor. Sigara çevre, baktı.. Hepimizi eeri surette bire alnından aoluk bir duman i.deta 
~ ft konqarak bekliyoruz. Bu muayene .etti. Halinde hiç bir korku, bir ala tabakası yllkleliyor ve miğferi 
.;,_~ pek uzun 8Urllyor ve şüphesiz, hig bir uabiyet, hiç bir 8inir allmeti ihata ediyor. 
~ peenfD en ılnirlendirlci anıdır. yok... Cellld ejlllyor. Eli hail elektrik 
4e 8-t •imde, gayet dakik bir l)e)dl. Omruncte ilk defa olarak girdiği tertibatının volanmdacbr. Vücut, ç6 • 
...._ ioed girme vesikamı muayene edi- bir yere aIAka gti8teren bir adam de- ker gibi oluyor. Fakat belli beliniz 
:.--. Derken miralay Klmberling ya reeeelnde bu idam 191'fne k&r11 allka .... __ b adam 

...x.t..-ı k bir pkilde.. Sanki, O•U& a.u ir , 
-.....,_ yak)aeıyor. Ve bbe bir nutuk &"""~'Yor. Merala, tabii bir mera ! daha fazla iatirahat edebilmek için 
~...,... Stılit tavsiyealnde bulunu • Kolıup yaklapyor ve yine pek ~- adal terini uıcık ___.,_,~.. Ve , ... .... 
... ,.. ...... içeri bir fotoğraf ınaJrinesi bit tekilde oturmak için cl&ıtıyor: otu- e ev·-~· .. .... 

nı ,.....;....ı: bağl bu kadar ••• -.;:-ıı kalkarsak Ç&rJ>ılacağmıız yor. "'"-~yanlar, onu hemen ı- Mahldllnun arkumda duran w 
.. ~ cezalardan bahlediyor. Bu ak- yorlar. Kollan ve elleri teabit ediliyor Almanca dua okuyan Od papaz, l)imdi 
~-~ fazla korkulan budur. Zira, Ayni zamanda, cellld, mabldllnun ba- suamuştur. BtltUn gtırillttller durmq-
\b~berl. bazı guetelerln bir çok ıpna ö1Um miğferini geçiriyor. Başı i ua" la 
~ bat vurarak behemehal relim biraz Pl'I ~kerek &yaı"I yapıyor. Ba- tur. Doktorlar ileri yor. _.. .. er ÇI • 

~klerl pyi olmuştur. cağa, elektrik nakili cihazın diler km- yor. 
\ 8-t eeldzt beş geçe, bizi asker gt- mmı geçirlYor. KahkGmun pantolo • ..BU ADAMIN öLDOOONV BtLDI • 
-L.., lldtıer lkifer ııraya koyuyorlar ve nu kaateiı YJrtılmıetır. RlRlM ! " 
. ~. andan avlusundan geçiyonız. ELLERi TlTREMIYOR BiLE Yüz, alkln, gözler kapalı. Doktor, 
,)._fast.e 6Ulm evi ... Murabba eekilli bir Şimdi yalnız H•uptman'm ellerini göz kapalım kaldlnyor. G&dln akı 
~·Derhal tanıyorum... Yolda yt1. görüyorum. Bunlar, koltufun koluna meydana çıkıyor. G&nlelt açarak kal· 
~ bizi dört kere daha anyorlar. davanmışlar. Dikkatle bakıyorum. bi muayene ediyor. Sonra biae d&ıtl· 
·~ lçeJ;i gireceğimiz esnada. bu Parmaklar tabtt ve dkin dunıyor.. Yor: 
~· teı>ecSen tırna:a bir muayrneden Takallfts etmemltler, titremiyorlar. - Ba ad•mm 6ldtllf1ntl blldirlrlm! 
~1oruz. Rtızgir var fakat çıplak Cellld, k!>Junu uzatıyor; elelrtrifl Bunun berine, gardiyanlar, ~-
~!. açıyor; dlnamolarm homurtusunu hri· dü, k{lç6k kapldan dıpn gMlh1bor 

l SANDALYENtN DORT tiyorum. BU, IOnra, pek ayıf bir mı- lar. 
llETRE ÖTES!NDE nltıya lnkılll~ edlvor. VGcudtlntl kor- Biz de, ikiler ikiler lll1'alamp chla-

1111.yet, lc;erdeyiz.. Oda IOfuk .. ~ bir .,ekilde bl\killtlp lnvnldığmı nya. 80fut ve karanlık avluya Çlloyo
llmbalar yanıyor .. Elektrikli gönQek lc;tn ileri dolru uwuyorum. rus. Sigara yakıyoniz. Biç kim..,,. 

- ...,,.____ brimma bir gok eıraJar ko- Fakat idam mahkbıu tttremlyor bl- heyeean .allmetl ~. 

yordu: - Paşam, vapurun çarklan 
- Paşam, saatim göğsümde; işleor. Girelim, oturalım içijıe. 

daa vaktimiz çok. .. Hem bırak şu Bunda havyar keser isek geıniyl 
ispenç horozunu f.. O kokmuşya - kaçiracağız 1 
nm ipile kuyuya inilmez. Santur- Dini, gene gözü etrafta, An • 
cu Karip dasniğinin kansını ben- geliki'yi ararken, yavaş sesle: 
den iyi bilirsin. Civanlara zort çı· - tcadiyeli hanım, dedi, ne 
karan bir kartalozdur. kadar zahmet.Be sen öne düş; ce-

Zannmıa kall?M kesenin yan- maati alıp vapura sok; münasiP. 
smı kokmuşyana emanet ettin bir yere otunın. Ben bir su içeyim 
mesarifi ona gördüroonmn ... Kar- şimdi si7.e yetişirim! 
toloz, ispenci paralı göriinces ko Cemaat vapura girdiler. Haer, 
lay kolay yakasını bırakmaz; ağ gene iskele kapJSinm yanma mdı
zmdan girip burnundan çıkıp yol- landr. Girenleri kolluyor, güverte. 
mağa kalkar.. Biz de burada ger dekileri gözden geçiriyor, bir tür-
ceye ladar bekleyip dul'Unll. Sat Hl Angeliki'yi göremiyordu._ 
horozun anasmı r Gelirse gelir Kaptanın düdüğü ötünce va • 
gelmezse gelmez; biz bize gide • pura atladı. iskeleler çekilirken 
riz. O sulu arnmrzda yokken daa gene çımacılarm sesi: 

Adaya götüriildüğüne hiç menı 
nun ohnıyan> bir türlü yüzü giil 
miyen Froso'nun kulağına da di 
yordu ki: 

- Keyfine bak, BiivükadallIT' 
güzel delikanhlan ~oktur; kıyaJr 
huvardalan boldur. Tur eder iken 
gözüne birini kestirirsin ; iki Uç 
işmarla işini pişirirsin. Satarsııı 
bu sakallı avanağı, atlarsın peyle
diğin herifin arabasına L. 

Dana, "Aydın,, vapurunun şa 
mandıradan kalkıp köprü tarafı. 
na gelditini göriince mahallebic; 
deki hesabı P'Ördü. Gözü etraftay
dı; Artin'cfen ziyade Angeliki'y; 
aramadavdır. Adalar iskelesini bir 
bov baştan aşağı dolaştL Biletleri 
aldı. 

Aklma tam o zaman geldi: A 
Ctadaki evin anahtan !. Yelek ce
~nrle ~rok. Ceket ceplerini yokla· 
dı; onlarda da yok. (Cafer, be? 
P"etir!) diverek acele acele panta 
lon renlerine el daldtnrken. mü 
hendis Artin karşısına dikildi: 

- Geldim ve emrini yerine şre
t1rc1im. benim arslan, kaplan mü
dürüm! 

Arkasında, yafb feRli, U7.&mt!l 

tıraşlı, soluk ve bunısuk elbiseli. 
yamn papuçlu beş çehre züfürdil 
vardı. Bunlan takdim ediyordu: 

- Kemant tbo thsan: udi L<m
calr Kör Etem, kanun! Samatva· 
1ı Onnik; lavtacı Balatlı lzak: hR 
nende Kasnıınaşalı Arap Necatf 

Aıtin dalı!:l ela i~ adam3k•l 
lı yalpalıyor. etrafın kalabalıirmr 
unutmuıs. av~z avaz ba;myordu · 

- Müdürüm. bıt nce öyle bir 
eileııecefiz, örte bir ya§!JBClp 
ki tadı damahmmda kalacak 
thsan'DD& taksimi vurduracağız: 
Necatj'ıe ga;eli bastD'l&t'!ız ~ 
ka p1lw, bbadan çifte telliyi 

ur fbexle!.-. ___ ..._ 

Vezirzade Vacit bey görün • 
müştü. tskele kapısnun gerisinde, 
iri yan, düzgünlü, kaıt bir ma • 
damla göıil§tü görüştü. Likırdı • 
smı bitirdikten sonra iki adım at. 
tı, atmadı. Levant Servet, Herald 
İstanbul!.. Prodoa !. Tahidromos 1. 
Jamanak! .• Verçinlur!) diye bal 
bar batıran yahudi gazeteciyi ç.
ğırdı. 

Bir resimli (Pöti Jurnal) le bil 
(tlüstre Naayonal) aldı. Y&hudiye 
işaret geçip bir kaç tane de çıplal 
kadm resimli (Friaon) ve (Et&I 
Akademik) seçip kolundaki pa. 
dösünün cebine soktu. ' 

Vapura girdi. iskele çekilirkela 
çmıacmm birine emri savurdu: 

- Bana bir ekstra ebtra 8ig15-
ra ali 

Obür çımacılar, gene kaptans 
bağırdılar: 

- Kalkma, duuuurL .• 
Sigara paketi mahdum be

yefendiye yetiştirildi ve elifi elifi. 
ne 10 da kalkacak olan "Aydın,, 
onu çeyrek geçe iskeleden kurtu
labildi. 

Dini vapura girer girmez, ilk 
önce üst güverteye saldmnış, son
ra orta salona inmiş, daha sonra 
alt salona girmişti. 

Angeliki'den eser yok. Garibi 
neresi, kendi cemaati de kayıplaı
da... (Onlarla bir arada bulun • 
marn zaten dOihıı rleğildi. tsabet 
oldu. Adaya çıkr,, .. a bulusunız !) 
diyerek leo bir köAeye çekildi. 

Angeliki'si zihninde çakılı. A
caba bundan sonraki vapura mı 
kaldı? Yoksa bu akşam adaya 
dönmiyecek mi?.. Desene ki bu 
kadar külfet, masraf hep boşuna 
gidecek! .• 
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yurnı iteye beriye atıyor. &maJa ta lmllk ftrtı. Bnlal'& ı.ütllmı vezalfl mevdaumı bnuna ve U8Ule 

hür ......... ld: B O R s A muntık ı•uc1e 1ıamtı ıta eWil psruı 
Panaatllı ko,.111 olaa fercleJi _ y ... buada Jb•-· Ko. melde muhuibl mee'ulan berut1nfn 

iki kişi lta9bolda, ı 
/ciıi kartalda 

~ Dlve etti: 1a7 = da --~ talata ama atnmq te1E11f 9dlrls.) - ~~ .... ........ ~ cu...ı.t•- t.. .. .._................ hım_: ...... _ 
~efb. l1oa.- 'b11 a11i!1Zim, bir ..... __.aı""'_....._._ .. '*11"" i9F. .. uu. _..,,u ••· ~ 

dfim. Almak lpn elfl•hn. Jftlefl. ohm.._.•· Rapal'Ull m.....,_. ma- adında Oc kiti ftl'dı. 
dikkat deni vermek Jbma. Bm yn: smda yukarda •trutlldlll ftC)hlJe a.., Çunaltma ,.... bu 

,._..,. .':~ fab~Nblr aalılr _ Ayalmlı ldlıyor ela ona t• f' A R A L A R babya,a bJan varidat De clalla 1yt kumların au çekmesinden n a 
"

111
• e yapaea..... e )'aJIL. · •ı.dra •.- •vtıw 111.- ,.,,,.._ana olanan ın.u.tm ne- dan batmqtır. KaJ!kta bulaau 

J'JJD? Herbate bir •lıH tldr • ~nup.. 
l11r. Be• de bir tatlaa de.._~ Dedi Te eHmd• alarak - ı. ....,... m.- =~ !! : den mtlt.evellit oklafa'"' bunlann pek dan Recep n Mehmet ylln Jlln 

_,,_ •Pull lrl.- -- - gok ler eneline al ı altma çrlmqlar, muhalrblr Wr • Zamu ~·~ wde Jaer 181 ~ ur1M, ~rba taı.tı, te11eere ,.. fo. •ıatbo ıM _ •\'arpa u - ilene t o up aWra -
bir 7er oldDfu ve her fe71n yerli 7L telrafllerba arasına koydu. Sonra •llltlbel •.- ........... il.- darlarm himmet"" pyretlle glnda den kurtulmutlarcbr. 
rinde balanhfu s1r1117Wda. Ar. halln bir iMie delll ki: •AUDa H.·· •11nnt ıı - rUne tuftJe ve teklmtlle glttlll ve o 
tık taY&1et m .... l•rhute bir mL -Zaftlb kocaeıim, ba latkam· •Cmın• ~- •lllllncl •- eene kanunla blchıılan duhuliyf- rea-
nkkep ...-. l: .. OMm JUi mua. ımlJlı ılnqdl, •• '8dar lmaeaktı.. : =..m :::: : ~ :, : mlnden dolayı bybeallen varidat, ev-
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C I! K L I! R da "98 ve idarel hurualye Jrwmmda 
• Lımdra • • "'1ua '21S1.7 "/o98 e baUI oldup ve heyeti heu.bi-
• x..,.,.-11 11,_2 • lbdrkt 11011 )'elDlsba cld4en talaUre ıa .. -1. bulun • 
..... lt.08 •a.un l .1'1111S -J&A 

J YENi NBllUY AT: 1 kanderun 
mukavelesi 

(B~dncMI) 

Y&NI TURK - Eminini Jaalkm 
tanfmduı her ay çıbn1makta olan 
(Yeni TOrk) ün 40 mcı uyım pkmq • 
tır. Bu •Jlda: Astb Sırn Lewııt, Na-1 
bit Smr, Salih llOnlr Çorlu, HalU Nt. 

•lllllDO UUJ81'l •Vupa •117& dufu hakkında tarafımdan ftrUm1t 
• ..._, ._1ou • 8Ud8Pllte .,., oıan tatlillt ve ilalıat berine muba- Adanada bir cinaıttl 
• .A.1111& ·• 06W • Bllknt d 964 tada yuılı takc:Urat eaeUmen namma 

His llPbais Prwa, Suriyede bulu· 
.. Jlmrl 1ıln ukerlnl l8teaeydi bet. oa 
lllla1I mtmlabiUrdi. Suri7e iayuılan 
M lraclar fkldetıl oluna olsun yine bn 

De butınlabilirdL Suriyeye Milletler 
Cırlyetl tarafından keadlalne verilmif 
1:ılr manda ile siren Franaa htUdbnetl bu 

tanda .llueketl hem anmluaal adalete, 
hem de JIWetler Cemiyetinden aldtlı 

metullah ÖstUrk, Dr. C. Tllrk, Dr. 01-
man Şnki Utudal, Sabri Bat Ander, 
IUam ~ C. Sena Onpıı. Hilmi 
Ziya tnken, Naci Ytlnsill ıibi taıummt 
ümalamı yazdan vardır. Gençlerle 
mUnenerlerl allkadar eden yua1an 
toplamıt bulunan bu mecmuayı okuya· 
culanmıza tavsiye edem. 

• Oelwlre ll 68&' • Belpao "'9lMO heyeti umumiJ'de bir claha tekrarlan-
• ..,,,_ "'-°140 •T ...... _ 11.1~ mak aaretile mlllalren kltl -x~•- . 
• Allldlrdam ı.t'l • ......,.. "..., ........... • .,.. w• • ......._ 8 ı.orıo ret mıntanm varıc1ata att ~ o-

l! S H A M kunmUf ve bu luretle ce11ıeye nihayet 
verllndftir. 

il 11.aıram WIK> 1'rannQ w.UU Haldkat bu 18kilde olm•kla _., -
• .badolu • 8& • ÇlmmtD 10 80 ,, _ 
ıt.J ll lib on,. Del 0.00 111 Dell'fyatm dflııelWmeat tein bu tza. 
..,, Baııt1 ıı(XX) .-n Del i>OO hatm pzetenlzJe aynen nep1nl rica 

• 11...ır- BaDll il• 8alJa JOO ederim. 
o. 8lpPta w Şark m. ... ) 00 
Pcmamaatl ,uo TellefcıD ., 00 ....Ueye mllftflk 18rmemiftlr. Bu iti .ı-----------

barla SurlyeH1er için tncilterenln Irab memesi için anıuluaal projeler veriyor, 11--------------- Zahire aatııı 
venQi pldlde iatikW tanıma&. daha onun için (llarcel Homet) nhı MSzü ıe·· ,eftknzler Tehvlllw 

.. '--derin -•- t..ı- -"'=yet a'- •tlllT.Bor.I •.60 llelltrlll AIW dolna bulmuttur. Gerek Fran1a, cenk çea~ manua ~ ~ "Tor. • • • D lllW l'nmWQ lı10 
SuriJe komfU1armm hesabına bu neti • Bis (Mareel Homet) nin kendi htlka· • • • m ıl 1'1 K111C111t HOf> 
cedea dolayı biz sadece memnun olu • metine Suriye komi.Mrinin iımaamm 1 r.ttır DlllPI N DO • ADldal1I ı il., 
ruz. wereflni hatırlatan taslertni okurken llrpal lltlll. v800 • AMdaılu D •8»0 

40--..clan .._.._._ JPranaq htıJrtbnetinin ıtn A 11 woı Alladola m ~u• 
Yalnız bu münasebetle bizzat (Mar

cel Homet) nln ipret ettili bir nokta 
O.erinde durmalı fayctalı görUyorus. 

Franm muharriri Suriye ilyaıılamu 

usun uadtya anlattıktan sonra Parite 
pten Suriy• naayonaliat heyetinin me
JU olarak memleektlerine dandllrillme
meelnl temenni ederek fiSyle diyor: 

- Fw inwat.- her ..kit Sadık 
olamt Wr -..ı.ttlr; Sari7"e1d yüce ket. 

15•.. ..... .... ,,_ • g JCnurum il& • lltbihıNIU A 4910 

(ttkendmm) uncaiı haldatlda TUrki· :...-·---------•ti 
ye Cumuriyetine vennif oldaiu imzayı 
dutUndük; ve kendi kendimize: 

- Suri7elilore kartı Fruuz il mı .... 
rinin ftl'Ctiii bir imunm ..,..fini ma • 
W- eden hir Franea hiç ığplaeala 

kendi .......... eli ...... kona ·I ,........,, 

BAY AN MARYA MOLUWIN 
KONSERi 

Türkiyede kouer vermek üzere Al
man elcWll tarafmdan davet edilen, 
a.Un devlet operam birinci 80prano
su bayan Marya MUller yamı aklam 
11aat yec1lde Ylllaıek k&ldmmdald To
tmya Alm•n klilbönde bir komıer 
wnoetttr. Kamer lel'besWr. 

.......................... 
111 T 'r .... ( ... )-il itti 

-·· -·· NWI: ....... 

..,., (,........) 7,13 7,IO 
.. (..t) .,, .... ıu 

• Omılca) uu 
Arpa .. 3.30 
Mlllr (un) 4,20 
ÇaYUr l,30 
Ncıhat (lrpan19 To. 9 
P ..... (T.-ü7a) M 

.. <ArmnJ se 
Zerdna -- filli la l.o 
s.a.u- -- çifıi zooo 3100 
V~ ~ fif\i l• lM 
t...-. ....... fiti 1000 l-

Adanada -Çukur kalın lntlaie 
nayet olmuı. AH adında bir alldalJt 
ya adındaki bir ıencl ~ ala' 
rette yaralaımftlr. 

Ziya, JPitnat adında~ Wt 
dın1a bundan ence m6nalebette 
narak ıllhrnt bir haatahk almıt.. 

amile Pıtnatı hllkGmcte tiklret 
tir. 

PoU. Fitnatı JÜlll1UÜ 
içla emna sthifi'it'J9 .a.ıMlll .. 

samanını bunlardaJd lıllhrilerde 
Nil Ziya, 1rac1mm mua,_.,. 
ttlnl cermeır Osere cadde ...... 
mqtır. 

Tam bu unda Pltaataı kucJetl 
arkadan koprak ıelmit n 
dolnaya Ziyanm Gittin• atııar.t 
ki bıçalt Dl balrllDe .. ,......,. 

Ziya feryat De ,,.... ......... 
Udnd bir dıfa t1aha oma 

mirllÜÜll Sariye •lisiae verdiii bn • - .. ..-... ......,.. ........ 
• • Pranms psetelerinde çıkar

kea ~ırııı lıılMlallll • Cenurede 
....._. Cemiyetine imıalann bir ta• 

Dedik. Bisim kunctli kanaa~ o
dur ki Suri)•clilere latildll ftrecek o • 
lan Franaa ile Jl'ruıudan kendileri için 
latlklll latlyen SuriyeIDCT (bkende • 
run) un huıust bir idareye tabi olacaiı 
MMan4•l-' ı1nndutal 1'ir mabveleyl 

1'ild ..w stN • ıa 
SEK.SEN BE$ BiN ESNAF VAR ç.w ...... t1ft1 ı• - 1ae alüah w ..... 1111- • ~ 

mlll .._ " buüetlerle bıklr edile • 

Son dlfa yapılan bir t.tatiatJP --ı ı ..W....,. tnı' rı• 
• İltınbalda 88000 ..., .. .,,.... ~ bııtlı, '°·000 l dl ..,. rlllcllr • 
MbCI ftl'ldlr. BanJarm 41.000 1 ...af Jar ~ • .....,. pDl8 ti Mj 5adfi' ........ 
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Tavla şamplyoDlata' Parasız 
Doktor! 

1 Mlstemleke, manda 
Dördüncü müsabakamız dün gece 

Aksarayda yapıldı 
1 ve lllmaye ı 
1 

KURUN okuyuculıınna yeni bir 1 

hizmette bulunuyor: Parasız mua • 
yene.. 

Habeşistanı bu üç şekilde ltalya 
tama mile Beşinci müsabakaya bu akşam 

BeyoOlunda başlanıyor KURUN hekimleri btanbul ve U .. 
lcüdar taraflarında haftada birer giln 
KURUN okuyuculamu parasız mu • 
ayene etmeye hazırdırlar. Bundan is- • 
tifade etmek için .adece KURUN 
okuyucusu olmak ve neşrettiği . 
mir: kuponları kesip biriktirmek 
kafidir. Yedi kupon bir defa muaye . 

eline geçirmek istiyor 
Paris, 7 (A.A.) - Oeuvre gazetesi 

diyor ki: 
olan en barbar ve en korkunç usullere 
baş vurmaktadır.,, 

ne için yetecektir. 

MUAYENE YERLERi 

1 

İtalyan sulh planı şunlan ihtiva et
mektedir: 

1 - Halen İtalyan krtalennın işga
li altında bulunan topraklar İtalyan 
müstemlekesi olacaktır. 

2 - Habeşistanın Amharik arazisi, 
Habeş lmparatorunun resmi hakiıni
yei altında İtalyan mandasma geçe -
cektir. Arsıulusal ekonomik ve mali 
meselelerle meşgul olmak üzere Adis
ababaya bir İtalyan vali ile müteaddit 
eksperler tayin eJilecektir. 

3 - Habeşistanm kalan kısmı tıp-
' kı Fa.sın Fransa ile olan vaziyeti gibi 

İtalyan himayesi altına konulacaktır. 
Öteki devıe9erin hukukuna hUrmet e
dilecektir. 

ADİSABABA BOMBARDIMAN 
ED!LM!YECEK 

Londra, 7 (A.A.) - Röyter ajans1 
bildiriyor: 

Romadaki İngiliz elçisi, Adisababa 
ile Diredaouanm bombardıman edil -
mi7eceğine dair B. Suvich'den itminan 
verici teminat almıştır. 

Italyan hükumeti, buna mukabil. 
bu gehirlerin, kıtaat ·o;e harp malzeme
leri için bir tecemmu merkezi haline 
getirilmiyece~ni gart koşmuşlardır. 
SON HABEŞ KUVVETLERi DE 

DAOILDI 
Roma, 7 ( A.A.) - Mareşal Badog

lio telgrafla bildiriyor: 

Tavla milaabakanuzda zar alıhrlum. - ı 

lstanbul için muayene yeri Kurun 
idarehanesidir.Okuyucularımız, Anka • 
ra caddesinde Kurun idarehanesi ya . 
nında "V AKIT" kdtüphanesine mil· 
racaatla biriktirdikleri kuponlardan 
yediıini gösterdikleri takdirde ken· 
dilerine bir vesika verilecek ve bu ve. 
sikayı alanlar pazartesi gUnleri öğ 
leden ıonra saat 14 den yirmiye ka 
dar kütüphanenin UıtUnde KURUN 
idarehanesinde doktorumU%a kendi · 
!erini muayene ettirebileceklerdir. 

' HABEŞİSTAN MAG:LÜP OLM~UŞ. 

Adisababa, 7 (A.A.) - lınparator, 
umumi karargihmdan Adisababa mu
habirine aşağıdaki mektubu gönder -

Koramm cenubunda İtalyan kıta • 
lan, Kobboya doğru ric'at etmekte o
lan düşmanı takibe devam etmektedir
ler. Eritre kolordusuna mensup bir 
kol, dün son Habeş dümdarlarma ye
ti§mi§ ve onları dağrtmı_şbr. 

lstanbul tavla pmpiyonluğu yo. 
luda mmtaka müs:ıbakalarmıız de. 
ft.111 etmektedir. Dün gece Aksaray 
anrtakasmda Vardar kıraethanesln
de mtl8abakalar yapılmıştır. 

Dün geceki miisabakada on iki 
taTlada yirmi dört oyuncu kal'fllaf -
•lftır. Bir bef oyunda Hüseyin Hak
la, Abidin,, Şebuh, Muammer, lb
rahfm, Şemsettin, Ihsan, Zihni, Ha
lan izzet. lsman, ZilhtO, Rahmi 
talip retmişler, l\lehmet, Remzi 
Kanatlı, Lütfü, Ali, Kenan, Re
fik, Yani, Sadettin Işıksal, Ha -•n Rahmi, Hilmi, Murtaza, SalA. 
hattfn mağlup olmuşlardır. 

Bu oyuncular perşembe gtlnü ak. 
tamı tekrar karşılaşacaklar ve bun -
dan sonra Aksaray mıntakası şampl. 
10nlan seçilecektir. 

DUn geceki oyunun tafsflAtmı ya. 
rm ayrıca yazacağır. 

BBŞINCI MVSABAKAMI~ 

Bo akşam tam saat sekiz buçukta 
Gala tasa rayda İngiliz sefareti karşı
sındaki Saray gazinosunda beşinci 
mtisabakamrza başlanacaktır. Bu 
akpm buradaki müsabakaya girmek 
isteyip de henüz isimlerini idaremize 
kaydettirmemiş olanlar bugün akşam 
saat yediye kadar idarehanemizin ya. 
nındaki YAKIT kütüphanesine gelip 
isimlerini kaydettirmelidirler. 

Bu gece Saray gazinosunda ya -
pılacak olan beşinci müsabakamızdan 
bir müddet sonra Taksimdeki Camlı 

köfk pzinoeunda Ddnd bir Beyoğlu USKODARDA 
mıntaka mtisabakur daha yapılacak- 1 
tir. Bunun gtinflnü aynca illa ede.1 Uıküdar için muayene yerimiz Us
cefiz. 1 küdarda Ahmediyede eczane yanın . 

Onümüzdeki haftalar içinde di. daki 20 numaralı evdir. Usküdarlı 
ğer müsabakalann yapılacağı yerler okuyuculanrnız da cumartesi gilnle 
artık katiyetle tMblt edJlmittir. Bu 1 ri Hğleden sonra 14 ten yirmiye ka . 
yerler pnlardır: dar yedi kuponla birlikte bu adrese 

giderlerse KURUN doktorunu ken . 
Şehzadeb&§ında Halk Jaraethane- ı dilerlni muayeneye amade bulacak. 

si, Ankara yokllşanda Meeerret kı. tardır. 
raethan.esi, Usküclar Aile pılnosu, 
KadıtdSyde Abba.sm gazlnotnı. Sirke. ı RADYOLOJtK VE OPERATlK 
elde Viyana kıraethaneı81, Eyüp ts - MUAYENELER 
kele gazinosu, JJetBdq iskele razi. 1 Doktorlarımız tarafından muay· 
D0811... l yen günlerde yapılan muayenelerde 

Buralarda yapdacak mtlsalJakala. bazı radyolojik ve operatik mua. 
rın gftnlerini de yanndan sonra bil- yenelere ihtiyaç hasıl oldufu ,örül· 
direcefb j mut ve bu gibi hastalardan 

BUtUn bu aaydıfrmn yerlerden Şiflideki Şifa Yurduna ve .. 
mOsabakamıza ıirmek fstiyenler bir j ya Kadıköyilnde Moda caddesinde 
an evvel gelip idaremize isimlerini Röntken apartrmanında Röntken mil. 
:.ka:nlelllrıw:lldlrkr. ....,._..._1111 tebaaııııaı . Bu K2mmn muucn~ 

MO.abakt.rmıza glr~k için ytnJ. - nesine mUracaat edeceklere anmt 
den gelip yazılanlar: term1it ve teshil!t gösterilmesi 

Tophaneden Bay Hafız Mehmet, kararlaştmlnuıtır; ancak bunun. i. 
\Jtıküdardan Bay Hasan, Horhordan çin önce idarehanemize yedi kupon 
Bay Hasan lzset, Bqfktattan Bay getirmek ve sağlık servisimizden 
Kemal, Aksaraydan Bay Remzi Ka. bu mUesaeıelere hitaben bir tezkere 
natlı, Saray gazinosundan Bay Ri- I almak llzmıdır. 
za, Bay Hakkı, Ray Emin, Ak.4'3. Doktortanmız iıtiyenlerln tansi -
raydan Bay Zihni, Bay Murtaza, yonuna da bakacaktan gibi Belso · 
Ray lh.'8n. Bay Abidin, Aksaray. ğuktufundan, kulak hastabklanndan 

miştir: Temizleme ameliyesi devam ediyor. 
lğtinam olunan mabeme arasında 
imparatora ait radyo makinesi ve bir 
çok otomobil vardır. 

KURAMDAN ELL1 Ktt..oMETRE 
CENUPTA! 

Asmara, 7 (A.A.) - Röyter ajanaı 
muhabiri bildiriyor: 

Bir İtalyan pi§tar kolu, İmparato
ra ait olduğu zannedilen siyah bir oto
mobil iğtinam etmi§tlr. 

İtalyan keışif kollan şimdi Koramm 
elli kilometre cenubunda bulunuyor • 
Jar. 

"Habe§iatan mafmp edilmiş değil
dir. Ordularım arazimiz üzerinde bir 
!ek İtalyan kalıncaya kadar çarpqımı
ya nazırdır. Biz sulh taleb etmiyoruz. 
Biz yalnız, bu vahşi harbi bitirecek 
hakiki ve müsmir zecri tedbirler al -
ması için Milletler cemiyetinin müte
madi tehirlerinden &&Şımuş bulunuyo
ruz. Milletler cemiyetinin müdahale -
!'!inden evvel cesur askerlerimizi mağ-
10.p etmek ümidiyle düşman bu teah -
hürden istüade etmekte ve bütün me
deni milletler tarafmdan menedilmiş 

!aoma bayrete ·dlştl.ı 
1 - - . 

13 ler • 
yenı zecri tedbjrle_r almak 

toplanıyorlar ? 
. . . 
ıçın mı 

Jtalganın hazırladığı $u/h planı Jneilterenin bazı ı 
menfaatlerine ıuugagir görülüyor 

Rom~ 7 (A.A.) - Siyasi mahfel
ı~r, 13 ler komite.sinin birdenbire 
toplantıya davet edilmesini ha)Tetle 
karşılamışlardır. Bn nıahfelll'r B. 
De MadariaJtanın, B. Musolini ile 

ı görüşmek üzere Roma ya gelmesi ne 
intizar ediyorlar. 

Söylendiğine göre, 13 ler komlt.
si toplantnnndan sonra B. Flandln, 
Pol Bonkur ve Eden, Alman muh. 
tırasile Fransız sulh planı hakkında 
noktai nnzar teatisinde bulunacaktır, 

dan Ray eabo, Beyoğlundan Ka. 1 tiklyetleri otanlann da temin edi • 
sapyan Yenant, Aksaraydan SatA. len mUtehasııılar tarafından, sağlık 
hattln. 'ı ıerviılmlzln vereceği vesika muka

bilinde muayyen gOnlerde paras?z 
--~~~~--~--~--~~~--~--~~·----------~ 

Irak ile Arabistan 1 m••yenel·~~ı:~;'.:;nım""'· 
Umumiyetle zannedildijine göre,. 

1 bu davet, yakında yeni bir zecri ted
bir faaliyetinin patlak vereceğine de. 

iKi MVŞKUL NOKTA VAR. 4, 
Cenevre, 7 (A.A.) - Ha'f88 ajaLı 

sı muhabirinden: 13 ler komfteslnla 
elde edeceği ilk neticeleri meTZU11 
bahseden Havas ajansı diplomatik~ 
muharriri, bu komite mesaisinin Od 
sebepten dolayı bilhassa milfkül ola
caiını yazmaktadır 

Fransa 
"Herkes herkes 
içindir!,, diyor 

(Uıt yanı 1 incide) 

Mr hava kuvveti bulunacaktır. Bu 
kanet, milletler cemiyeti konseyinin 
karan üzerine sebepsiz tecavüze uğ. 
ıtyan her hangi bir memleket lehin. 
de mldahalede bulunacaktır. Kol
lektlf emniyet, "herkes herkes için,, 
)reutblne istinat edecek ve Lokarno 
lle'rinden mıntakavl paktlarla tahdit 
olunacaktır. Bütün bu paktlar mil
letler cemiyetinin kontrolü altında 
bir zincir teşkil edecekler ,·e bu su. 
retle mtişterk ehudutları ve menfaat
leri olan gruplar tesanüt garantisi 
ta&hhtldttnde bulunmuş olacaklardır. 
itte blylece bir garp paktı, bir şark 
Paktı, bir Tuna paktı, bir Akdeniz 
»aktı 11Ah vücuda getirilecektir.,. 

FRANSIZ PLAN/ KARUlı 
EDILEJllYECEK 

Cenevre, 7 (A.A.) - Fransız pli. 
Ilı, amulmıal noktal nazardan ve mil
letler cnnlyeti bakımından şayanı 

anlaştılar 1 
1 

I bn İ$suut Millet /er Cemi. 
1Jeii misakını da kabul 

ediyor ~ 
Londra, 7 (A.A.) - Irak krallığı 

ile lbnlssuud Arablstanı arasmda ak- 1 
tedilen on senelik karşılıklı yardım ' 
paktı netredilmiştlr. Şimdiye kadar 
bu iki Arap devleti arasındaki hudut 
mıntakalannda kanlı çarpışmalara 

sebebiyet nren bütün münazaalı me. 
~eleler, bundan böyle uzlaşma yolu ; 
ile halledilecektir. 1 

lkf memleket, Oçftncit bir mem. 
leketin hftcumunu birlikte tardede- 1 

ceklerdtr. Aynı zamanda iki mem • 
leket, Asilerin birfbfrlerinin ara~i. 1 

ne iltica etmelerine de rnani olacak-
' 

• Hl te~kfl etmektedir. Kuponlarm netri devam edecek · 
tir. Kupon biriktirmek için tarih sı· 
ruına riayet etmeye ı:aruret yoktur. ı 

Yedi kupon ıösteren her okuyucu 
bir kere muayene edilmek hakkını 

kazanmıt demektir. 

ITALYAN DÜŞMANLIGI ART/YOR 
Loııdra, 7 (A.A.) -Burada dola-

şan rivayetlere göre, B. Musolfninin 
şartlan Menelikin Italyanlara karşı 
kazandığı zaferden evvelki 1895 ta. 
rihli Ucciali muahedesinin esaslı hat
lanna müstenit hir uzlaşma yapmak
tan ibarettir 

DlKKA T - Kuponlanmız her 
gün birinci sayfamızda, gazetemizin 
baılığı yanındadır. 

AÇIK TEŞEKKUR 

"KURUN" doktoruna milptell ol
duğum ve senelerce muztarip oldu • 
ğum baatalığmu gösterdi. "'KURUN" 
doktoru beni parasız muayene etti. 
Şimdi tamamile iyileıtim. Ağrılarım. 
katmadr, ittaahım da milkemmel yr• 
rindedir. 

Siyasi mahf eller, bu kabll tek -
ı liflerin, lngilteredeki ltalyan aleyh. 
' tarı duyguları arttıracağını söyle

mektedirler. 

"VAKIT" evi "KURUN sağlık" 

servisine okuyuculanna yaptığı bu ı 

bUyilk insani iyilikten dolayı alenen 
teşekkür etmeği bir vuife glSrUyo • 

B. Edenin, perşembe giinü millet. 
ler cemiyeti konseyinde, mevcut zec.. 
ri tedbirlerin arttırılmasına karar ve
rilmesi talebinde bulunacağı çok muh
temel görülmektedir. 

13 LER NELER KONUŞACAK1 

lardır. tki memleketin yabancı mem. 
leketlerdekl siyasi memurları her iki rum. 
memleketin menfaatlanna da nezant ' Ortaköycle Mandmı aolcağında 18 

Cenevre, 7 (A.A.) - 13 ler komi. 
tesi yarın De Madariaganın şu nok
tal:ıra dair olan raporunu teldk ede. 
cektlr: 

edecekll'rdir. mütekait ıümrük memurlann.dan 
Bu ittifaka Yemenin de girm~i ö. LUTFt 

için halen mftzakereler yapılmakta • ._ ____ • .. •.'a .. n.b
11111
u

11111
I : .. 6-N•i•sa•n._ı 9•3•6-• 

dır. 

Bu sebeplerden biri: Italyan or. 
dolarının kazandığı son muzafferi. 
yeJler, diğeri de mllletler cemiyeti 
paktmın tatbiki mesele.sinde komite 
azası arasında, bilhassa büyük dev
letll'r beyninde mevcut noktal nazar 
ihtilanandır. 

Yalnız bir şekilden ibaret kalabL 
lecek olan yarınki toplantıda hiç bir 
İtalyan delegesinin hazır bulunmıya. 
rağı hatırlatılmaktadır. Komitenin 
asıl mesaisi. pasknJyadan sonra, ve 
İtalyan hükQmetinin Cenevreye bir 
delege göndererek Haheştc;tanla sulh 
şartlarını izah edeceği zaman bafh
yacaktır. 

JJUTUN DELEGELER HAZIR 

Cenevre, '1 (A.A.) - Avrupalı dn. 

tavsiye olmakla beraber, kabulü 1- ------------- Doktor 

Hüseyin Üsinan 

t - Muhtemel sulh müzakereleri 
hakkında B. De Madariaga ile ltal. 
ya hfikQmeti ara~ında teati edilen 
mektuplar, komite, B. De Madari:ı
ganın ltalya hükumeti tarafından. 
Romaya gitmesi için vaki olan dave.. 
ti kabul etm<'Sİ icap edip ~tmediğine 
knrnr \'erecektir. 

Jet adamları şu anda Cenevreye ha. 
reket etmiş bulunuyorlar Yann saat 
11 de 13 ler komitesi toplanacaktır .. 
B. Flandin, Titülesko ve Eden lçtl
maa iştirak edeceklerdir B. Litvfnof, 
Moskovadan ayrılmadığı için Parla. 
teki Rus elçisi H. Potemkin tarafıa. 
darı temsil edilecektir. dn zamanın münasip olmadığı hissi 

Yardır. Milletler cemiyetinin kuv. 
•et)f bir azası, daha zayıf diğer bir 
- ile urp ettiği ve kuvvetli diğer 
tıh- .,... -.urıtı tnkAr etmiş bulun. 
dan p sırada, devletlerin derhal 
hır llarbe sebebiyet verebilecek taah
•1t1ere rfnnelerfne intizar etmek 

güçtür. Tehlikeler, milletler cemi. 
yl'tinln bu nevi bir plln hakkında su. 
kQnetli ve afakt bir fikir edinemlye
reğl kadar hakiki 'fe yakındır. 

Rlnat:naleyh. mflletler temlyetl 
mahf elleri, Fransız pllnrnın kabu -
10, uzun ve mO"'Ul bir mesele ola. 
cafını zannetmektedirler, 

Smk Hateki hutaneıi dahili19 
müteha11111 

Laleli Lutüf apartrmaru saat 4 • 7 e 
kadar telefon: 22459 

2 - ttalyllnJarııı :t~nırlı ~hı. kuı . 
lanmalan meselesi. Habeş hükQmetinln 

bu meseleyi Cenevre nezdinde protes
to ettiği. AdiB Ababa makamatmın 
iddiaları efkan ilmumiyeyi ve bi!has. 
ı1a fnglllı erkArı umumLı· •~inl şiddet. 
le mflteessil' ettiği maltlmdıırs 

: I 

Doktor Tevfik Rüştii Arası, Parfs 
elçisi Suad llanz temsil edetektlr. 
lçtfmaa B. De Madariaga riyaset e
decektir. 

l\liJletler cemiyetinin yeni sarayı 
tamamen hazrrJanmadığı için, dele. 
geler eski sara>:da toplanacaklardır, 
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TlrtdJealD her poeta aıerlreslade auamra abam JUlbr. Po9t& lıwtu.u No. .. 

_. .... ,.....,__.hıtı111ııııı111-•lllı1111ıın111111111ııııı1q1111llllleı11~ı.....,...11ııııı11• ••••' ''1•ııı111ıııq11H111ııııı11n11ılfllltııııııt111ıı11111ııtmııı111ıt111ıı11.,,,,.,, .. ,,,,,ıımtı,11•••'m"''''"'"''''''''''""'"'"'""'''"'"'"''ı11ııı""""ı111""'""111""""1-'11111111111111......,.11111ını1ıt11ı11111"""'8ı-lll""""'""''...-"""dll 

• 
ihracat tacirlerine 

mühim ilin 
lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 

25 - 3 - 936 tarihli Heyeti Vekile kararname11 ahkamına 
teYfilcan iktisat Vekaletinden Odamıza vaki olan tebliıata müı· 
teniden buauaatı atiye ilin olunur. 

1 - Türki1eden her hansi bir ecnebi IQemlekete ihrac olu· 
•c•k mallar için mutlaka menıe tehadetname.i abnmabdır. 

Z - Kararname tarihinden itibaren sevki müteakip hiç bir 
IUl'etle mente tehadetnameleri verilmiyecektir. 

3 - Evvelce mente tebadetnameai alınmaksızın ihrac edil
mit mallar için bir defaya mhauı olmak üzere mente phadet
•meai verilebilecektir. 

(Fal.a izahat ipn Oda Muamelat ıabaine müracaat «lilmai.) 

Sıhhi AQızlıklar 
AJman Doktor Apostel'in en son icadı 

ldı ~eri: Sa!t•h......, Kı•ıpp ka11•'""" s.hilti.m Sesi matuuı 
lldtklar 8Hrinde Doktor Aponel'ID bmauna dikkat. 

"1 

Amcloludan ama edenler tatanbal posta kutun 110 aclreaine yudıklarmda al. 
pmta De tedi,eJi olarak derbal pderiHr. 

~ Tqban tltlladl AB Tlmen 
: Balcılarda Necip Sadık. No. 156 

-aldlık: Saatçi Olmaa Olrda1. 
:Saatçi Nurettin Nlf'et Usmprp 
: Gıamofoncu taputak llehmet 

: Elektrikçi Hasan Burl. 

Büiphir: Şifa ecabaneal. 
Adana: Reilolla BUrhaneddln Saatçi 
Samsan: A't'lli Peker Saatçi 
Tnbsoa: Saatp Halda Kanduracdar 
llenln:(Konya puan) Hüseyin Hillnü 
Aclapuan: lamaD Batur' UınınÇU11 14 

(V. No. 14832) 

l~~&~t~a~n~bu-.....l~Be--i-1-ed __ 'Y_e_•_i_I_ıi_n_ı_a_n__.__. 
buCNdD: •r.!llcİDe ııkarata:.ak kuapbk ha~ann takip 
MW he .. nda -......ı. Ye 6 - l -·9JJ::tllril•~fl* 

Mltllrllfünce tanzim edil•, bir~ 
i lleledt mlned deainin ka'Julün• Daimi &11•W 

g tartlaH ~nda karar Y..ildi: 

' ..... , .... :..,.... ....... ...... ,,_,_ .. 
dill ,fil:jftQll 

2 - 1-1-~~numclll6 pkan1ıp Kqrthane, ~ ..... 
kl1 •• ~ ıi~ haJY anlar Fqekhane cad&W.. ~lltli!Mı 
ne kiri " oradan .ta pw.. laadu duadaki ufalta 
A,..ala klJii jit ... etlnl .. ela ip ileriye ıittiriilecek .. ~--11 
istiWrtıttea ..,. r.fiHt -Wr M üclllrl&iünün _....... 
Ha..,.1-_ ı~ Ba~J ve ciYanndalri ~ fililiillili ........... ~ .... 

3 -' l'Mltklmau.79 clnrına ,atiirülecek haJY&Dlar, 
ne caddesinde Sünnet köprüsü K emerburıaz fOIUİ istikametini 

Ad • •kt•d takip edeceklerdir. em 1 1 1 8 r 4 - Ah bey lr8,a, IC&çUkka y ile Fatih ve Bakırköy ~~ 
ve tahi diler k87lere ,attiülecek ha yvanlar, Fipkhane ca4İ8;\ı~)I• 

Bel ınteklilini siderir. Her Sünnet kaprüü De Fil k&priiaü ıeçilerek ela; yollan iı~ı~ • 
eczaneden &raJ'IDIZ. kiben MYk edilecektir. 

Taflillt: Galata P. K. 1255 Honn biD 5 - Kamld5J, D.lriiclar, 8eJ koz kazalarına hailı lrlJleaW .... 
___________ 

0
_ rülecek hapanlar da dniz 1olile ıelip mezbahaya ı6tünilw'ir Wr 

latamllul Mliye içindi laalmk mala • vanlann ıeçmeaine mlitUde edilen yolU yan, Okmeydanı, ~'JI~ 
._ wei• .-: Naima yOlrapi, Dlrt kaya, Bahariye cadde.i, Dinnhane ~ 

Nipntqmda Tqvikiyede Atiye 10- Şithane Ye Kaledihini takiıhen Lüleci hendek Boiazketen Tcıp 
kak 38 uydı hanede Cemil kanu Jıfea' sahili Yeya tramvay 1olile Fındıklı veya Kabatat iskeleleri ~· 
ude tarafından koca11 Cemil aleyhine •· metini takip edeceklerdir. 
çılan Jrayıpbk davumda mUdd~i Cemi· 6 - HaJYaD honumclaa çık anlıp Ali hey köyii, Kalİtar71l •· 
:!!8de::~ =inin Kc- lerile cinrlanna ve Oaküclar mıntakaamdaki köylere ae•lr etil•~ 
bay Me~met hanesin: iken sefe=~ olan haJYanlar için hona idaresi tarafmdan verilen vHlkalar aumt 
likte ukere pterek ~halen nere • 24 .. t mOddet için ....._ olacak, J&Di bu mfldclet ~ 
de oldutu meçhul butandulu mllbql. haJftlllar tehir çemberi haricine çılamt bulunacalctır. · 
rin ft polWn mllftere1r tahkikatına 7 - Bu talimata mapylr har ~ket edeceklere, Belediye eftlatr 

eyoğlu Vakıflar Dvelctörliifii. ilô.nlar me.temt but0 mnaema binaen dava ar. ve tanitatma muhalif hareket ed enıer bakkmdaki cezalar tatbik 
-~~rr!~~:!'!l!!!l!!~=ılı,ı•!!!!~~~~~~-!!t!l!!l!4...,.llnln DlaeD ~u_m. ~ •eril ohmacalmr. ·• • · 

am mışm.. 't1iiültirrtt"incı iifaddeii muci • 8 - Bu tenbilai Wecll, palük pz•lvle ilin edildiii tarjht.a 
,.,..... blnce Uln olanar. (V. tfo. 15011) itiharen meri oı.c.kbr. (8.) (1811) 

- daha ,.ubn 10/4/139 Cama. 
HaJr&t hademesinin mart 938aJlıldan Jabnda JUJh IÜDl•de CAYRIMENltULAÇIKARTrlRMA ---------------_;_ _____ _ 

lalumıdaki •ıra numaralarma ... Yerileceldir. (1829) lı' tul 1c..!.1!: wrluiaa - Dahi tiye v ek Al eti o den. 
Usküdar tahsil direktörlüğünden: 
Kadıklf Zühclfl pap mahaBeliain .td Çifte havmlar mnldinde 

Melanet aokaimda 1 aaJJh hiaa alu-W Kara SGlün •ersi hor· 
_ ... dola11 2000 L kıJmet iizerinclen miiafedeJe YUedilmittir. 

olanlann ybde 7,S pey • elerile birlikte 1evmi ihale olan 
- 4 - 936 tarihinde aat 17 ,.. kaclar KadıkaJ lrauaı idare He

(l 712) 

liled• Aftlkora nlaf ......... nam Darhk IUJU lreaarlanndalri 
phlannclan lmtra 4 eaatim elen JUb.n olanlardan yapılmak 
tlO kental timtir oduna ~ ık arttırmaya çıbnhDqm. 

..._. lrıentalmm mahammell kıJmeti 100 kant o~ ıaunkkat ..-.m 11 lira 25 kunqtur. baal•i 23 - 4 - 936 .,.......ı,. ~ 
KadıklJ Vakıflar MüdürlQGnde ppdacaimdaa isteklilerin tart· 

•..au· ılrmek üzere her sün miiracaatları. (1152) 

Türk Hava Kurumu 
Büyiik Piyangosu 

mdlye kadar binlerce kişiyi zenı(ln etti 
6. cı keşide 11 Nisan 936 dadır. 

Büyük ikram ye 200.UOJ Liradır · 
Bam kimseler tarafından piyanıo bilet awb~ralanm havı cet 

tertip edil ek ibti•a ~ttiti hiitü- numaralarda itliraki tazam 
etmek bere aabt yapıldıtı Ye a. darlara bilet verilmeyip 

bu ~tftll• Yesildiii itililmektec:h. 
• 9uretle Japdan aatı,larda Direkt&rlüt'--·"zün alikaaı olma 

aaym halkımıza' bildiririz. 

-:amamı 954 Ura 80 kurut kıyın ti Vil&1etler eYİ arkumclald 4773,870 metre mikl1n milda'raailWtl 
au•hl!!!!!M'fteli latanbulda Lalelide ..:.C. toprak hafriyab açık ebiltm"e konulmuttur . 
.a. pap m11wlleeinde Bodrum IObluı- Eksiltme 13 nisan 936 pazartesi aünü 1aat 15,30 da v::ıpd~tır. 
da eski 14 •e :reni 1008 harita numara- Ekailtme Yenitehirdeki Dahiliye Vekileti binaaınpa .topla•cak 
Jı 9 n ıs metrotuk ,oııara cephesi o • ekailtme komis1onanca J•palacakt ır. 
ı.a mantuam bir ananın tam•m• uan Muh k ·ı bed ı· · 
tarihinden itibaren otu ıttn milddetle ammen ~· e ı .1909 hra 47 kuruıtur. 
açık utbımaya komnut olup birinci•· Munlckat temınat 143 lıra 50 kuruttur. 
çık aıtbıma ıı maym 936 tarihine te. Kati t•inat 287 liradır. 
udOf eden pazartesi gilntl 14 Del& ara· istekliler bu ite ait mall Ye fenni tarbıameleri Ye hôk;tmi fÖP 

unda dairede 1'Pdacak ft kıymeti ml·• mek üzere Dahiliye V elclleti Vili yeller ldareai Levaaım 8Groaun9 
hamıneneabün yOzde 75 flnl bulmadıtı müracaat ederler. 
takdirde 15 ıUn daha usatılarak ikin- 1 teklil · 13 • 936 --- · ·· ·· 15 d • -'--
1 
--L dahi 

26 
ma-

93
._ _ ı enn nıaan pa-.e ıı pnu ıaat e temıQat ,..._. 

c -ıraa arttırma• ~- uta bu 1 'I b" l"kt k • ·· 1 · 1 d rlhlne teaadUf eden uh cOnU ayni ma- z an e ıt ı e omuyona mura cut etme en hım ır. 
hat ve uatte yapılacaktır· tıteklllerin (830) (15.19) 
kıymeti muhammeneainln % 7,5 niılK· 
tinde pey ııtlrçesl veya mili! banka mek· 
tubu ibru etme1erl 1bnndır0 Ankar ada Jandaı ma genel kom 

tanhğı satına1ma komisyonundanc 
Haldan tapu Udlleri;te ublt ohm • 

yan ipotekli alacaklılar ile- ~er a • 
ltkadarlarm ve irtifak hakkı aahipleri • 
Din bu haklarım ve huaualle faiz ve ana- Eldeki imek Ye YUdlanna DJ pa (9, bin) battaa:1e ZO - 4 ~ 
aarife dair olan iddialanf& i1ln tarihin- 936 puarteai süaü 1aat ( 11) de kapab zarf ebiltm•ile aallil .._ 
den itibaren 20 cUn nrfuıda ewala mUı caktır. 
bitelerile birlikte dair.ıs• bildirmeleri Bir ı.ne.ine (750) fnu:ut deler biçilen battaniye prtnıiiD 1 
llmndır. Akıi takdirde haklan tapu ı • (33&) •--· br•••·a.-cla "--· ..ı__ 1 b"I" 
nı · ı bit ~nn •tıt bed ·ı .,....., .,.-.... -....ıUJO Dwua a ma ı 1r. 
~ini:n~~ı:maam&u. hariç kalacakla e _ Eksiltmeye ~ iatiJUI• .< ~) lirahk ilk teminat~ Yf. 
n ve daha faal& malOR'at almak iıtiye • tartnamecle )'azılı eliler llelıeler ıçincle bulundurulacak teklif ~ 
lere bu i•e a•t 9.3~/Jps; nwnarab dosya tarmı en pç ekai1tıiıe saatiadea bir aaat eneline kadar köDilq: .. f 
lrae ve t"f'lilAt •erlle--eği ıibi 11'0.ddeti Yel'lllİf olmaları. (711) (1722) 
bnuniveai sarfmd• dalreye aaı - --------------------__;,...;;...-~..-. 
lan açık ımrma prtn.,m•ıini otmv:ıbi- lstanbu Mılli Em ik Müdürlüğünden: 
tecekteri illn olunur. (V. No. 14986) Ketif heclea.. Jirmi clokm hin dokm ;rüa kırk dart lira.iZ kqaar 

t ..a • •.- _ .. .__ ... __ • tan ibar.-t bulunan Van Yı1i7etini n Gürpmar ilçeai lriiklmet llı•rV 
.~. ne ıw- ..-wı .... Ullll. • 

. nm k~ıf " tetaitine saire yeaicle n inpaı kapalı Drf .... n; 
Bır borçtan dolayı mahcuz ve pa • iki li Hrut .g35 __ .. 1 "ha • '-..:dar 

raya çevrilmesine karar verilen bir adet ~mın on ID _.. JI ı Dl Jetine - Yfl ea 
(Kroyiale)" markalı otomobil !'-4- bın dolaa y6z kırlı d8rt lira 12 kunatu da 936 maH yılı içla4• 

na 750 lira kıymet tak~ir ol'fl\lllut 0 • • 935 perıembe ıı;nu sabili aut ı o-ıı rilmek .patile e~ltmey~ konulmuştur. ICetif proje •• ~ 
lan ifbu sayır otlaa ıo14ışıo ıüatlpfl llNMlm Bh~ Mu~ye airi'ftt rini ~ek 1rı:·, İlteldilnin iki hin iki Jiiz lmk IMt W. fi 
ıeıen cwna saat 12 d'1' ıs s~ kadar_. sinde 23 aayiJt,~Uk açJk nttır - ruthık.ı.mun teminat melduplarRe ZZ - 4 - 931 
halli olan Yarım Burs.,. miinuaah ma11. kra ~dan iifM';'erl .. :rüni lıla.t A ' Van defterdarlıtmcla milefekkil K~ 
çayırda banr bulunaoak 11ıemur tardır.~ mez~r ~Un n saa~ ,1ıazır ~acak müraüatl'ari. (M.) (1840) 
dan açık arttırma aıı(edle "ıılacap ~ı memuruna .... en~ f1~n ~ur. 
olunur. (V. No. 15014) l (V. N°"-t#JS) 


