
llikage müsabakamı~ 
başlamıştır. 

TAFSiLAT 
4üncü sayıfamızdadır. 

o 
t9-2 .... 

Yıl .. ,. 
eeoo 
440 

o 
,, 
~ 

o Yarın 
CUMA 

t4 12 ŞUBAT 

1938 

SAYIFA o 
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Cıaevre Amerlka111 Amerika C:aaevreyl bellU1or I 
Petrol ambargosu işe qarar: 

1 • Bütün devletlerce tatbik edilirse 
2 • Amerika ihracatını normal hadde indirirse! 
~ . 

Meyvacılık 
-lıeıı'f6rkofia ekonomi enformasyon bül
~r~ IOnuncuıunda meyvacılrk b.1-
~ nıemleketimiz için istifade e
hı lilzel bir fırsat çıktr~nı blldiri· 
~~ fırsat Alman piyasalarının Türk 
._-:ı~ daha geniı bir mikyasta a
~ olnıasıdrr. Bundan dolayı son za· 
ct., da Tiirkiye elmaları Almanya -
.,_ llaınburgda büyük bir rar,bet gör
~ktedir. 

.._:B~uıı 1ebebine gelince, bu sadece 
~ YUiyetlerin bir neticesidir: 
hlt !imdiye kadar Almanyaya en ""-)at ve kuru meyva ihraç eden mem
'- karuorniya olduğu halde Alman
~ Anıerib araamda ticaret döviz 
liQe 'l'ilrk - Alman dCSviz muamelele
' ftisbetle çok zorlaımııtır. Bu hl • 
'- l'ürk nıeyvalanrun Almanyada rağ-

ıarnıeaine yardım etmektedir. 
~rkofia hAdiseyi bu ıekilde kaydet
le 10ma bu yeni durumdan hakki -
~de edebilmek için memleketi • 
\ta elma ihraç eden müeneselerin 
.., lbalıaulün )'afmdan ziyade kuruauna 
\ Diye& ftnDelerini istiyor. Bu ara

kdıonai,a llleyvacılan elmaJan na· 
lmratayorlar ve nasd ambal!j yapı-

lalına. Türk mUesseselerinin de el • 

llj }'aPllllJan Hlnmunc!a nrar ~ 
·yor. 

te Türkor111n bu tavsiyesini çok yerin -
~uluruz. Ve bugünkü (Kurun) un ._;mi sütunlannda tafsil!tını yazdı· 
!ittir bu tavsiye ve malQmatı elma ye
'-tı e~ Ye ihraç eden Türklerin elik -
" trine arzederiz. Bizim bu tavsiyele. 
le. tkıeyecek bir sözümüz varsa o da ta: ~en sür'atle hareket edilmesidir. 
'1 kil dünya yüzünde elma ihraç eden 
~ eket Kaliforniya ile Türkiyeden i· 
~.değildir. Alman piyasalannda Kıı
\it ıya elmasmm kaybedeceği mev -
~lıııak için uğraşacak daha baska 
'e eketler de vardlJ'. Onun için bu iş
~ "'1.ıvaffakiyet iş adamlannm göstere
~e bağlıdır. ASIM US 

Harp malzemesi thracatmı kıemal\ için 
lmnan olmadıiım IÖpyen Birleıik Dev 1 

Jetler Dıt Bakam Bay Hull 

Londra, 13 (A.A.) - Britanya dip -
lomasi ilemine menıup bir ~iyet Ha 
vas ajansı muhabirine, petrol ambarco
su hakkında ıu .&zleri s8y1emfttir: 

.. Cenene birleflk devletlerin kara · 
nm bekliyor, halbuki Birlqik devletler 
Cenevrenin karannı beklemekte." 

Londrada mevcut umumi kanaate g8-

Sosyalist partisi 
lideri dayak yedi/ 

• 

Parla, 13 (A.A.) 
- İçinde sosyalist 
partisi lideri, B. IA
on Blum bulunan bir 
otomobil, Saint-Ger • 
men bulvannda, Sü 
Bakanlığı binası hi -
zasma geldiği sıra -
da, oradan ıeçmek • 
te olan gençlerden 
mürekkep bir grup 

ttittKA DIŞBAKANI P ARISTE 
'~ 13 (A.A.) - Belçika Ba1ba • 
tfee Bay Van Zeeland'm bu akpm Pa· Bay Leon'Blu:n 

lelnıesi beklenmektedir. 
~Van Zeeland, yann sabah Bay 
~'le bir miUAkat yapacaktır. 

tarafından, bilinmi • 
yen bir sebepten ?
türü sanlmııtır . 
Gençler, bastonla- o-
tomobilin camlanru 

brmıtlar, Leon Blum'ün de bapna vur
muflardır. 

boğmak üzere bulunan yıİdızlarl 

re, ambarıo meseleainde ileri doğru bir 
adım atılabilmeai bu meseleyi tetkikt 
memur olan eksperlerin vardıktan ne • 
ticeleri bildirmelerine ve alikadar hü -
kilmetlere teblif etmlerine bafhdır. 

Tanzim komitesinin martın ortala • 
nna doğru toplanmau ihtimali nr -
dır. 

BUyük Britanyanm vulyetl hakkm
da, Londradaki yabancı mahfellerde do· 
lafBn rivayetlere g8re, bay Eden, pet• 
rot ambargosunun yalan bir atide tat
bik edilmiyecefini İalyan elçisi Bay 
Grandiye temin ctmittir. İngiliz htlka
metf, son karannr, Cenevre toplantnı • 
nm arif esinde verecektir. 

Cenevre, 13 (A.A.) - Petrol koml • 
teıinl teıkil eden vukuf ehli itlerini bl
tirmiılerdir. Verdikleri raporda, ezelim 
le deniyor ki: 

"Petrol nakliyatı üzerine ambargo • 
nun muvaffakiyetle tatbiki için Millet
ler Cemiyetine dahil bulunmıyan dev • 
letlerin de ona göre kontrol tedbirleri 
almalın limndır. Eter ambargo Mil -
Jetler Cemiyeti aıasmdan bulunan bil -
tUn devletlerce tatbik edilecek oluraa, 
bunun dlUenlr olmar, Amerikanm, t • 
talyaya yapacağı petrol ihracatım 1933 
yılındaki normal hadde ln4hnl•lyle 
mümkOndür. (Sona Sa. '1 Sü. 4 t 

lngilizler mülal}İm 
bir cevap verdiler 

Nahaa Paıa 

Kahire, 13 ( A.A.) 
- Mısır - İngiliz 
görüımeleri akiuı kal 
dığı takdirde, tn • 
gilterenin nasıl ha -
rcket etmek tasavvu 
runda bulunduğunu 
soran Ali Mahir Pıt• 
ş:ınrn notasına tngil
tcrenin verdiği ce -
vap milliyim bir i • 
fade ile kaleme ahn
mııtır. Bu cevapta. 
büyük Britanyanm, 
mibtakbel Mısır ıl • 

ya'etiıtde tehdit kul • 
larumyıcağı söylenmekte, göriqmele • 
rin 1erbeıtçe devam edeceğine ve, hali 
hazırda, bilhassa milli cephede mevcut 
gerginliii izaleye matuf olacağına da
ir teminat verilmektedir. 

Kahire, 13 ( A.A.) - Kral, BUyUk 
Britanya ile aktedilecek bir muahedeyi 
müzakere etmek üzere bir delegasyon 
te~kiline dair olan kararnameyi iuızala
mııtır. Vefd Partisi önderi Nahaı 

Paf!a delegasyonun bapnda bulunmak
tadır. 

Bu kararname, Mmr batbabm ile 

Korkunç fırtınanın 
yaptığı büyük zararlar 
UNKAPANI 
Köprüsü gene 
tamir edilecek 

Kopan par~alara Karaköy 
klSprUeUne yanatt1rddı 

Köylerden henüz b=ç bir 
haber ahnamadı 

Kaaırganın lz.mirde 'De 
diğer şehirlerde lJaptığı 

~ararlar 

Büyük fırtnıadan sonra tstan
bul dünü sakin ve açık bir hava İ· 
çinde geçirdi Belediyenin temiz -
lik amelesi S()kaklan temizlemek
te devam etti. Haliçte batan mav
na ve kayıklann ayıklanması işi 
ile uğraşıldı. Vapur seferleri in • 
tizama girmi§ bulunuyordu. Fırtı
nanın limandaki zararlan yeldi • 
nu ancak birkaç gün içinde tesbit 
edilmiş olacaktır. 

(Sonu 4 J\DCG aayfada) 
Yeni catİai minarui lıült!lu,.. l 
tamirine cliin 6ClflCUUJllfClr. 

Fırtınadan sonra limanda dünkü maMara 11e ~alqm& 
in~iliz yUksek komiseri Sir Milea Lamp- --------------------------
son arasında aktedilen usulU müzakere 
hakkındaki uyutma, Britanya hilldUneti 
tu'lfmdan kabulQne bir zeyil tqkil et
mektedir. 

Bu uyuıma. Vefd &rafından da 
" kabul edilmiştir. Akdeniz mosu batku-
• mandanı amiral Fiıer ile Mmrdaki tn

giliz krt'alan kumandam general Welr 
ve hava marepll Bay Brooke Popham 

Kartacalılar gibi 
"Eğer dünya Italyanın Habeşistanı 

tamamen zaptettiğini duyarsa 
Sir Millet Lampson'a t~knik milpYlr Bilmelidir ki bir tek namuslu Ha beşlı· 
olarak yardım edecekterdir .. 

~ 1ılr taraftan Habeı harbDe ufraıırken bir taraftan ela dnema unayilnl 
~ Yolunda hararetle çahımaktadrr. Gençleri yetittirmek için bir mektep 

•e buraya bir çok yıldız naımetlcri ya.zıJ.mı9tır. Yukanki resimde bu )'il• 
,,....._leıtal ıartıyonunus. -- -- -

Soa,,alid liderine rapı
/an tecaflh Fronaatla 

bilgili bir mesele tlofartla 
:.(tkbMdde. Son haberlerimizde) 

kalmamışhr, hepsi ölmüştür!,, 

Londra, - Nevyork Herald 1 
pnleli" muhabirine diyeyde bulu-ı 
an Habet İmparatana Haile Sell-( 

ıiye, Habet ordusu bat kuman • 
danlıimı kabul edeceii helskm • 

.(Soma S.. 7 51 S}. 



Sosyalist liderine tecavüz 

Fransada dahili büyük 
bir nıesele doğurdu 

Hükumet, Hadiseyi hazırlayan "Acİion Françaıse,, gazetesi direktörlerini 
tevkife ve kraliyetçi cemi1etleri lağva kaı ar verdi 

Paria, 18, (A.A.) - Reuter &· 
janll muhabirinin bildirdiiine gö
n B. Leon Blum'a tecavüzde bu
lunanlar genç =etçilerdir. 
Soeyallst önderi anede ya. 
nJannı sardırdıktan eonra evine 
,ıtmiftir. 

TECAVOZ NASIL OLDU? 
Parla, 18, (A.A..) - B. Leon 

Blumun pkak daman kopmUf ve 
kulaimdan yaralanmıftır. 

TecavUz ~ llkUde ohnuotur: 

pılan tecavüz hakkında derhal is
tizahta bulunmut ve hiildbnetten, 
gazetelerinde yaptıktan neşriyat 
ve tahrikat dolayısiyle Action 
Française gazetesi dlrektörleri 
Charles Murraa ile Le::ln Daudet. 
nin derhal tevkifini ve Action 
Française birliğinin lağvını iste
mele karar verlmştir. 

Sosyalist saylav Vincent • Au
riol, grupun isteii hilldimet taı'a . 
fmdan yerine getirilinceye kadar 
içtima yapdmamasmı talep ede • 
cektir. 

B. Blumun vaziyeti vahim gö. 
rülmemektedir. 

Wılı teşekldlller, diğer bazı birlik 
ler ve cemiyetler hakkındaki ka
nunun tatbiki meselesini müzake
re ettitlnl ilAve eylemiştir. 
ARAŞTIRMALAR YAPILIYOR 

Paria, 13 ( A.A.) - B. Bluma 
karp yaprJan tecavüz neticesin · 
de, öj'leden sonra Action Françai
se gazetesi binasında arqtır · 
mafar yapılmıştır. 
BLUMUN ISTIRAHATE IHTl· 

YACIVAR 

,. ... ,, ....... , .............................................................. _.-

! 
1 

· /ta/yan .. Habeş lıarbi 

Askeri vaziyet 
( lngiliz membalan, Haılerin ıi· ı in cenuhu prkiainde K...ıu'aa 

i maide Makall.,. ........ ~etti& tetmitJ-r. Ttılaw .......... 
lerW ....... ~. •• ........ • ... _ ....... K...u ....... 
clakl ltalpn mevzileri dört •JMn ...._ olmua mahtemeldir. a.."9 
l..n ..,..._, 11eton meldnelJ tlfelı olw9a oleaa, c:.plaeaia lla la· ..... ~<H 

•• top menileri ,..,.imek ....ae lııir H .... ilerJera11i ....... C.....-
t.ı.k• ......... ........ .... • ..Ji ................ . 
!anla, menllerin illinde cllseall tel BU CEPHENiN GARP KJSld 
... nilen de ,.,.ım.,m. DA. UÇ IRMAK SAHASINl>A. 

llerl••'tırl, m .. aul _., .. .,_ TALYAN YAYILllAIJ DuıtJldl 
itle tahlôm "mü.WU .mı... ERiT· TUR. BilM .... C.tıe _... .. 
RE CEPHESiNDE, ffüet IMrra • ,_.. ı....- idi ıilmti'• it 
lamnn maYaffak olacalmı zawtmet ha .-ıe sm-ı--
miifldildür. MAAMAFIH, ITAL • • 
YANLAR iÇiN D&, ARTIK BU BiR AYDANBERI, l"S4N 
CEPHEDE DerJ.,ebllmek ümit!eri MALZI• VS BiLHASSA T 
lnlmamlt cibidir. MUDAFAA TOPLAJULE TA 

Her iki tu..ı içia, .......... wı b YE OLUNAN RAS DESTA --..:: 
relcet •ha11, SOMALI CEPHESi ol· ........... .llfeellı her iMi 
muştur. 

ITALYANLAR, CENUP CEP 
HESiNiN ŞRAK KISMINDA MU 
DAF AA HALiNDEDiRLER. Ha 
hetleri11t ba laa...ı. W. amYlllWd • 

Jet lcuuubkt.n ~. Ru N•ı 
lihu orcluıaadaa ................ 
Je ~ knvetlerin 1Ma llMYld . 

... 9Ulh! .............. 
aelmlt •,.JaWllr. ŞiMDiLiK. iT. 
YANLAR iÇiN MUHAREBE C 
HEt.ERI ARKASINDAKI ...... _. 
kararplaJan, kunetli ... ftlelı~ 
~....-,.., .... 
..,bhmy ... 

"""'"'"""'"""""' ............. _... ......... ..-~ ....................... _._ ............ 
B. Leorı Blum meclisten avdet 

ederken, arabuı, kral taraftan 
Actlon Francalle pseteei muhar
rirlerinden l~ Balnulleiin 
cenue alan J'(lstlden oradla bi -
rlkmle olan araba kala=a 
,.._lmit " llerllyemem ir. 
O ID'8da, cenı• ~dan ayn. 
lan bir takım ıengter, arabaya htı
eGm etmltlerdir. 

HOKOMET COK MOTDSSIP 
OLDU 

Paria, 18, (A.A.) - tstintak 
hakimi tarafından, B. Blumu mu
ayeneye memur edilen adliye dok 
toru, mumAlleyhin, muhtemel ih
tilatlara meydan vermemek üzere 
iki hafta istirahat etmesi lüzumu ------------........ --·-...-..------..ı 

AC110N FRANCAISE'CILERIN 
TEVKiFi lSTENDl 

Parla, 18, ( A.A.) - Meclls IOl
,alllt grupu, N. Bluma karp ya • 

Paris, 13, ( A.A.) - Meclis re
isi B. Boui88on, çirkin tecavüzün 
kurbam olan B. Blumu hünnetle 
yadetmlş ve bu mada biltün say. 
lavlar ayağa kalkmıştır. 

. Sarraut, B. Bouimonun beya
natına iştirak etmiş ve hilktlmetin, 
kanundan aldıfl kuvveti kullana
catmı a6yleyerek, kabinenin, et-

nn bildinnişt!r. 
KRALCI CEMIYEnER LACV 

OLUNUYOR 
Parls, 13 ( A.A.) - Bakanlaı 

kurulu Action Francalse Birliğj 
ile "P'ederation Anatlonale des 
Camelot.a du role., ve ,. Action 
Franqaile,, talebe birlllf cemiyet
lerini ilga,a karar vermiştir. 

Habeşi r cenuba doğru ilerliyorlar 

Kısa Harici Haberler 
• Jn,W• kralı, ltamlay lıfae Doland 

ve N..ııte Chambel'laln't kabul etmlt • 
tir. 

• Suuu ıclmdüi lqilb kruvuörU 
ttkaıderiyeden imdat lprttleri ılnde • 
ren bir nıayn ıemilinin imdadına cit· 

• Alman ,abucllaf muJaadrlere 
dan llleldlllnt tetkik etlMk Dsert 
Riltereden Amerika,. cftmlt olall 
Herbert lamuel, dhmtltttlr. 

• Jlarepl TWafenld Parllte 
talaebJnu'c!ald topçu ıbdemlelnf 
nt etml1t1r. DGn de Clwtrn uplr 
ta8)'0ftUftU lnmft ft hoe ....... 
Umlertnde hulr baJunmutt\1f. 

• Dtrt mltrelylılG, it motlrlO 
talyan bombardıman ta)'}'al'tll, 

~ftııııft-ıfl'!lill'Plrıh~ ......... ~,..~~~~~~~~==~~~;:.;:~ .... ~~~~lıı--.~~~· Fransızların Somallden silah ve cephane 
eçlrm ~..:..ı~------

Afrilaıga geni ltalgan i19isi ve sı/a/aige teşkilatı gönderiliyor 
•• ...... lnn fQlltret ..... . 
..... pPdlmlfti " ....... Cqnaı . 
... laftftl ftl'llmlftlr. 

Dlatn pJlalara ........... bl • 
... ,. bir .\imla ......... .,. .. 
....... ppalerdı banJa ..,,,....,., 

blli 4,25 frank olmak lhım cclirken, 
dlln $,50 fruııı yUbelndttir. 

Buna sebep, nktiyle d~ri ile kahveyi 
pamuklu menaucat ilt dtllltlımtkte o
lan kervan sahiplerinin timdi Dlldt 11-
temelerl ve baylcee taltr a,,__ ,. . 

tur. 
• Montreal"de (Kanadada) tarihi ma

na~ttrd~ çıkan ,,aft9'1ftc1a, bir nhibe a • 
fır 1Urette, iki rahibe de hafifçe )'an • 
mrşlarchr . 

• Monacil'de (bpılnyada) fqlat per· 
tiaine menıup narmetlerden biri. bir top 
lantada '8z IÖylemeie "-tlatkaı. dvar· 
daJri bir tcptden. orada buluDallrm I· 
ıerine ıtq edllmltth'· 

ğından dolayı yolunu ff~arak 
civarında yere lnmlıtlr. 

• Şanıbayla Tokyo arumdald 
rıd,o hattı hUınUldeld cumartnl 
ntl açılacaktır. 

• 74 11fll'da bulunan Amert1ra 
bakım Swanaon •in' baıtadır. 
hafta, kaburp•• 1Pnbna'1ftl 
elen bir mlrut ...... c1a zatOlconW 

aettmelerldlr. ----------- -------------ı: 
HA•lfllTANDA lllNIYSTI llU. 

HAFAZA ICUC ÇALlllLIYOll HABEŞLE~~~~PROftl. Yaaaa ıtaada 
hd,.a ubr Jrapldarma Habet hO-

A .... 111. il (A.A.) - Ha._ .. • 
......... , Tteant 1llJııw .. tlcldD 
yanma on tanı mulaafu •tl'IMJI brar
lqtmmftır .. 

Parla, 13 (A.A.) - Habef elslll B 

Maryam. Ftaııclin'c Fnn .. ııuısam.tlnln Kab·ıneyi kurmak için Saltan 
Cibutl - Adhababa ._lryolu Dı il . 

•• ıtlacı l)'I muamele edilmektedir. 
MI Mtnll tubqlardan olup, Trab llbaylar, kendi Ulerl dalüUndt ~ 

'rilst UiraJIP IOJUlaoak oJan tlClr1tri 
tumln etmekle mGkllltf tuta!MıMer 

"mtl'al edtıecültnllr. . 

1lb ve .cephane tranıitlnl pu eden ... ş Q ra 1 top 18n1y0 r 
ramıa brp protestOJQ mutuunmm 

lmtll _ _.. ltat,ua dtlpmm •· __ ...................... " ·•-•z lfliııtıtrM ..... babmlll 
allllBata .... Adlll•llldadlr. 

...... .. d --- ..... . ... , ....... ,..,. ...... ....... ...... 
n.., ltll)'I - .... harWnla .... 

~::1ıflıilıjıl• ._ .... olaa ilki Brltnl! 

~--- la1a1ıatlp SW.mo cephe• 

.. Janr, lltlkGmltln ..... tlcantl 
l&arumk " ... ,... ........ ,. ...... 
laUIUIUIMlald ul•llrlM .......... Ra'ftl 
mallıblrlnln Wlcllrdlllat ... d.ı " 
lmhw tleentl ftrtmlt " taltr ,ı,.... 
m Londrada1d ıtbnot pi,..._. dahi 
fft'1dnt PDhllllbt• Blr taltrln ..a . 

bir nota vermlıtlr. 
YENi GiDEN ITALYAN ltUVYET 

LERI 
NapoU, ıs (A.A.) - Sardenya va -

puru, 130 ılkert doktor, ı 500 huta be· 
lcıeı " tmucı, ıo taae ..,,., haı • 
tane ve hemU nıilrdarda aıbhiye lenn
ntl Dı Mu•vva'ya barektt etmlotlr. 

Ayni vapurla 90 miltebuut İfil de 
dolu Afrikayı 1itml1tir. 

an ız - Sovyet B rliği misakı 
,,.._okarno mefhumuna uygun değil mi? 

'Almanya Rendeki vaziyeti değiştirmek isterse 
ağır bir hata işlemiş olacaktır.,, 

Pn. t8 (A.A.) - B. Hoda J ya ile Çekoslovakyanm g6ri!şlerl-ı raflı bi qekllde ekonomik tesv1. 
emna akpmma kadar Pariete ne çok yalandır. Fakat B. Hod - 11 yollan bulmak gerektir. Bu 
blmağa karar vermlştr. Tuna za, 21 şubatta Belgradı ziyaret maimıme, Macaristan ve Bulga
.. aası tefkilitı hakkındaki mü • ettfi zaman, slyaat mahiyette ba- rlstana açık b,.ıundunılacağı gibi 
ilaJ(erelerine devam edecektir. zı tadilleri izaleye çalışacaktır. Almanyanrn l§tlrakinl de imkln 

Çekollcrtüp ve Romanya hü- Bugünkü a6riifmelerln mBlhem dahiline ko;vmaktadır. 
W •ı.ta ıdtal nmrlan b1- olclutU ftklrler Franaanm 982 de- Bu projenin tahakkuku için, 
dblrlae tamamen unun ba1na - ki p!Anmı ilham eden fikirlere Akitler al'l8Dlda bir ~han tarl • 
maktadır. Ekonomik sahada Yu- benzemektedir. Once A~ feli -.ımı loabedecek gibl aö • 
....,.. drfllleri, Romanya Ilı kfJ9lk itiW arumda, GOk ıa- ıa... • 1 & IJ 

Muhac·r aleyhtırlar1 bir mahatleyi ateıe verd:'et 

Atina, 18 (KURUN) - Başba ., gönderdiil mektupta aiylli • . 
kAn B. Demircisin Krala vaki illan kabine tetkili mümkün olma~ 
tavsiyesi üzerine, saltanat ş6ruı, na göre, mecliateki fır~ 
bugün saat on birde toplanacak . yardımı ile bitaraf bir kabine 
tır. Şiiraya Kral riyaset edecek kili ve ileride bir koaliSUJOO 
ve fırka liderleri hazır buluna - binesine zemin hazır ~ 
caktır. Bu toplantıda kabine buh- tavsiJt ıclljor. V ~~ IO 
ranuua tar.a haUl ~ir. tubanull 10ımncla, · · · bflne 

Venfultat parttll baflcanı B. vulJetln, Yanan•anfll 
Sofulla, bitaraf bir kabinenin mUdcJet hGkbıttall 
teoklll aleJhlndectir. B. Sofulla mu.tt olmadılıiı Uive 
bir fırka hUkbıeıtnln il batma Atini, 18 (KURUJI) .,,. 
ptlrllmell taraftmdır. muhaclrler aleJ)dn'tt ,. 

Ko)'ll kra1cl B. Teotolda dahi, cht1l nepiyat, •eraJerllÜ 
bitaraf kabinenin tetldllnl redde- .... bqlamqtır. ~ 
dlJor w eon taf!Jere s«Sr1 141 dt ıerJUer, Bum...., 
mtbum ırarp 1'4 mebm ~karm11 lellne atet nrmlllr· 
olan ati Venl1tu.t flrkalann it ter, Buna maMD_.. atet 
batma talmlmumı .,.. B. terin )'&kalUarak flddetl• 
Teotoktie alre, iktidar 111eT1d1ne landmllDlmn ldlitmett.tn 
geçecek olan antl VdlSen.t par- ediyorlar. 
tiler, mecllal feahederek Jenl in • Bundan bafka. Qaldarll 
tlhabat yapacaklardır. sine memap oJaa Bmll 

B. Çaldari! hentls bu m•le leı nepettllderl bir M1'1 ... "'.i 

hakkında fikrini eöy1ememiı-tir de: fırka refllerinden, R• 
VENIZELOS NE DiYOR? hacfrler aleyhinde n~ 
Atina. 18 (KURUN) - Veni· lunan gazeteleri r....., 

zelos, burada kralcı bir dostuna ve reddMmellnl talep adll"" 



.... 

Et fiyatları 
Alllcadarlara göre 
artmanın sebepleri 

"-Et fiatlannm birden yükael
selmesine başlıca sebep Karade • 
niz havaliainden bi)he• Karatan 
Ruslanrı mühim mikdarda mal al
malan olmuştur. !kinci derece bir 
sebep te laf*ır, Bu vaziyet bir haf. 
tadır devam eUntktadir. Mal gel
memiltir. Piyuada da çok u mal 
vardır. Ancak bu mevcut mallar 
da şehre üç gün k&fi plir. Fakat 
herhalde mar plecekt.ir.,, Söylen
diiine göre kuat>lar ( pukül) he
sal>ile yinni altı kurup. mal abr. 
!arken dün otuz kuruşa mal al • 
mışlardır. Dün (kıvırcık) m kilo. 
su altmıt. (aıium) kırk bet kuru .. 
şa satılıyordu. ------K 1111' ı,terl 

Ankaı ada açılan tarih 
fakülteılne yazllanlar 

Universltede yabancı diller 
okullanna devam eden talebey_e 
bir kolaylık olmak bere dün u. 
niversite konferans salonunda bir 
imtihan yaınlmıltır. 

• hiıtfhüda ~ ta. 
lebeler bir l'Utl it~e P
~eblleceklerdlr. lfesil& A kunRüı& 
deftnl edenler bU kunda hntlha. 
nmı bzandtlı takdirde B kuteq. 
na devanı ecfecekler n 711 eonq 
daki imtihanda B' kurauiıdan dip. 
!oma alab1Hrlet1e (C kUnRına ge, 
çebilecekler, bu suretle bir yılda 
iki kura bltlnnlş olacaklardır.JJu 

_...,., imtihana 891 talebe ~ etıiıtşl 
tir. Bu talebe JUtlı imtihanda ka. 
zanchlma ~•Jnca bir de s8zlil 
imtihan ~klerdlr. 

Obllorıla lcıaaıı k 
SeJırlmisde IOtl g(lnler için~e 

kmmık .ak'alan artmata bq1a. 
~. mıu. Ka~1 __ !erot· 
lu ft Kumıpqa aemııenndeld 
okul t.alebelerinde kızamık hasta 
bir röriilmU. w llhhat cllrektör • 
lBtö tarafından tedbirler alınma. 
la baslam.,.. 

B11tUn okullarda talebe IJhht 
dunmıa llhhat memurları w dok 
torlar tarafdıduı tetkik edilecek· 
Ur. 

Bay Hilmi 
. c. H. Partisi lstanbal vU&yet 
ıdafe beyetl .... Bay Hilmi 
konfer&111 VermU 0.. bu ak • 
§&m EdJrıie7e -1decektir. 

Şehir Meclisinde 
iıf aigenin para• 
6ofaltaoafı rıiar 

itir 
&ehlrmecUll&..U•~ 

te 6lrlncl Nil vtklll 1ın Nealp 
~ bqkanl da top 

Z~111e~ K&mll dolum e'flnln 
kalorifer kannınm tamiri itin 
~· mUnakaı. ppıl~ak.,.. 
tUt IOO lbum "1lllDtll Jrabal • 

mit. itfaiyenin yangın 15ndlhnie 
işinden başb bir işte k\ıllaıulma
maamı söylem~. 

Daha buı bilar bu hususta 
BÖi eöyledlkten IOnra nrilşterek 
mubata kabul edilmlıltir. 

Sthir meeJW pamrt.esl gllnO 
aut on diıtte tünı toplanacak. 
tır .. 

Erzin canın 
kurtulu u 





Yabancı Posta 

Italyada bekirların ver
gisi boyuna arttırılıyorı 

İtalyada bekarlar pek hoşa gitmi -

t
Yokrlar ve onlara karşı gösterilen bu is· 
c •izl'k 1t· 1 nazari olmakla kalmıyor. tı -
ın kendilerinden senede yüz elli liret 

~ergi alnuyordu. Sonra bu yüzde yirmi 
eı arttırıldı. Bu nisbet ı 929 da yüzde 

cır 
. ıye çıkanldı. 1934 temmuzunun bi -
:ı~e yüzde yetmiş beş oldu. Söylen · 
ığıne göre böyle kalmıyacak daha zi· 

:de artacaktır. Hatta bazı müfrit tah
darlar bunu papazbra da teşmil et -

llıck · . ıatenıişler, fakat bunlar ancak Va-
tikanrn müdahalesile kurtulabilmişler • 

dir. Fakat buna rağmen hlli 1talyada 
bir çok bekarlar vardır. Mussolini daha 
ileriye gidiyor. Her memurun karısı ve 
hiç olmazsa bir çocuğu olmak mecbu -
riyeti vardır. Hususi katibi Şiavolini bu 
kararın kurbanı olmuı, geçen sene Lib-

yaya gönderilerek yerine başkası tayin 

olunmuştur. 

Bu çalışmaktan yorulmayan emni

yetli adam bekar kalmakta ısrar edi • 

yordu. Mevkiinden çıkarılmasının sebe

bi bu olduğu sonradan anlaşılmıştır. 
L!22E2! 

Milletler Cemiqetinin 
yeni binası 

ita Geçen salı Uluslar Kurumu, Cenevre 
. Pılanndaki yeni dairelerine yerleş · 

llıittir. Bu milletler sarayının plinmı 
lıttinakata etmek, binayı vücude getir -
lbck, tefrişini ve nakli yapmak için se
:lcr geçmiştir. Memurlara, şimdiye ka• 
~ çalıştıktan daireden ayrılmak her 

de gUç gelmiştir. 
it ~akat mesele orada değil. Şimdi ter-
Cdılnıiş olan binalar ne olacak? Dilşü -

lllllcn ıey bu 1 Ne ise uzatmadan anla -
~nn ki Milletler Cemiyeti bu binaları 
lthire bırakmayı kararlaıtırmııtır. Da· 
:• thndiden bir takım hususi §irketler 

llralarda yerle§mek için hazırlanıyor -
l&r. Ancak uzun zaman oturmak şarti
lc tamirat yapacaklardır. 

Amerika da lngilte
te hesabına matem 

~iltere sa nda te~uzı.ın o 

200 yerine beş 
gazeteci gör Ünce .• 

Birlegik Amcrikada şiddetli soğuk -
tar hüküm sürüyor. Şikago ıehrinde bir 
çok günler faaliyet tamamile kesilmit -
tir. Vaşingtonda olan kar fırtınası o ka
dar tiddetli olmuştur ki bütün yollar 

bir buçuk metre yüksekliğindeki kar ta• 
bakası altında kaybolmuş ,nakliye va -

sıtaları durmuı, evlerin kapılan kapan
ını§, okullar, mağazalar açılmamıştır. 

Senato toplanamamı§, memurlar vazi • 
felerine gelememiglerdir. 

0 Beyaz ev,. de gazetecilerin mutat 
kabul cilnil idi. Her zaman ild yüz ga • 

zetec::i g8rmeye alıımıı olan Ruzveltin 

karşısına yalnız beş kişi çıktı. Cumur • 

reisi bu beş kişiye şunları söyledi: 
- "öteki arkaclaflarımz '""-da hu • nuna "kadar matemin devam edeceği ma 

lflrndur. Bu matem yalnız Atlas Okya• lunmayınca size mühim ıeylerden bah
~osunun bu tarafında kalmıyor, tesirini scbnek pek doğru olamaz. isterseniz bi· 
Oteki y kad d B . . C a a a yapıyor. eşıncı or · raz yağmurdan, biraz da fena havadan 
~n hastalığı zamanında Nevyorkta (jü-ı konu§almı.,, 

e) adlı bir komedi müzikal oynuyor -
dtı. Bu pı' t B . h 1 .. q111ınıı ... _nuıRB1111Dff•n•- ·-----= __ _ b . yca e ntanyanm ayatı a ay- I 
lıı b~r surette gösteriliyordu. Sahnede - Bilir misiniz? --. ... 

cıltere kral ve kraliçesi temsil olunu -
l'ordu. j Dünkü Sayımızda sorduklarımız ve 

cevapları: 

l - "Demir hindi,, sözünün ash 
nedir? 

- .. Tesnri ·hindi,, yani "Hint bur 

• Ötedınberi kraliçeyi temsil eden ak· 
tıis Mari Bolan beşinci Corcun ölümü • 
rıtırı ertesi günil, temsil ettiği şahsiye
tbı tııatemine iştirak edeceğini ve bu 
ltı"d rnası,,. 

,. det :zarfında rol almıyacag-ını bildir 
b\I. 2 - Londranın nüfusu ne kadar. 
~tir. Bugüne kadar, aktris, sözünde dır? 
"~ kalmıı ve demiştir ki: 1 _ 8 milyon. 

- Altı matem ayı geçmeden beni 1 3 - Güneşin ışığı dünyaya ne ka. 
"hnede göremiyeceksiniz. I,, dar zamanda gelir? 

Sekiz dil bilen 4 _s .. :;:ed~ ~aba,, ne demektir? 

Çek dl.plomatı - "Yeni çiçek,,. 
5 - "Madamki, düşünüyorum.•va 

J:. rım?,, sözünü kim söylemiştir! 
~riste mümtaz bir misafir bulun • _ J?eacartes (De'kart). 
1b dır. Bu misafir, Çekoslovakya c::u- 1 YENi SORGULARIMIZ 
c llrlufunu kuran Mazarik ile Bene~in 
•iti nıesai arkadaşı Milan Hodzadır. 1 - En eski insan iskeleti nerede 

bulunmuştur ve kaç seneliktir? 
2 - Güneşin merkezinde hararet 

kaç derecedir? 
3 - Meşhur sinema artisti Rudolf 

Valentino ne zaman öldü? 

Çif -ilan Hodza'nın babas·ı orta halli bir 
~çt idi. Bugünkü yeni hUktlmet ada~ 
:"'itin Çoğu gibi o da kendi dendine ye· 
~!tir. Bununla beraber "Bir Tuna 1 

"''-Yltiatı,, olduğunu söylemekten zevk 1 
'""r r k 4 - "Uçan yılan,, nerede bulunur? _ · "Ye Universitesi profesörü olan bu 

ıerçekten nazik bir adamdır. Müte-~.t ı 5 - Hangi şehrin işaret memurlan 

~ duruıu kendisinin çok nüfuzlu zeki ._r.o .. sf•o•rl•uıııişailıııılıııpk•a_.glİıiy•e•rl•er•? ____ _. 

!\i adam olduğunu göstermektedir. Ay· 
!\ı Z•tnanda bir çok dil bilir. Sekiz lisa • 
~et dUzgün konuşur. 

Dalgakıran fenerleri 
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( Kırkından Sonra 
Minarecılerin keyfi (( 

Son fırtınada l•tanbulun belli((. 

i~zanı Teneşir Paklar 
C A tAlar sll7.tll 

Yazan : Sermet Muhtar Alus 
.;_;..;.~~~~~~~~-------=:-::-:---~~~~~~~~--~~---~:':':":':~ 
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uğraması, minarecileri sevindir - •••••••·•••••••••······•·····•·······••··•••·•••••··•••• ••·•·•••·••••········•··•••· ·············-······-

miftir. V d•t• ld• 
Dan bir minareci, Yeni cami e } ) Il e g e } : 

minarennın ta tepesine çıkmıı, 

mina~e~in cilemine abanarak ai- Aşk kalbe gıdadır, ne yenir ne yutulur 
gara ıçıyordu, dumanını etrala 

savurarak keyif çatıyordu. Aıa - Demir leblebidir, çiğneyene aşkolsun 
ğıda, Köprü bQ§ında toplanan 
bir halk kalabt;Jığı yukarıdaki 
minarecinin keyfine bakıyordu. 
Herke• yerde •oluktan titrediği 
bir nrada minarenin tepesinde bu 
adamın müvazeneaini temin ettik
ten bcqka •igara içerek keyil ça
tacak kadar kayıt•ız görünme•ine 
hayret ediyordu. 

Bir aralık kalabalık içinden 
böyle minareciye bakanlardan bi
ri ıöyle dedi: 

- Yahu, adamda yürek var! 
Yürek!. Tam mangal kadar bir 
yürek! 

Arabın endişesi 
Bir iki aya kadar lıtanbul ile 

Ankara araında iflemeğe bQflı -
yacak olan hava poıtalarının tai
ainden baluederken bir do•tumuz 
fU fıkrayı hikaye etti: 

Otomobil icad edildiği aıralar
da Bir Avrupalı otomobil ile Ce
zayire gitmiıti. Burada otomo -
bili ilk dela gören araplardan bi
ri, bu yeni nakliye aletinin neye 
yarıyacığım •ormıq, otomobil 
yolcusu da fU cevabı vermqtir. 

- Bu, öyle bir makineJir iri 
deve ile kırlı günde gidilecek bir 
yol, bununla bir günde alınabilir. 

Arap bu ıözü clinlemi,, •onra 
clilıünmüı, düıünmt de ıöyle de
miı: 

- Peki ama, kırk giinde gidi
lecek bir yere otomobil ile bir 
günde gidince insan otuz dokuz 
günde ne yapar? · 

Evlenmek hastalığı 
Y cqlı bir kadın haatalanm11tı. 

oğlu doktor getirdi. Doktor ge -
lince, hastanın gayet malü eavap
lar gİymİ.f, kendi.ine çeki düzen 
vermif olduiunu gördü. Oğluna: 

- Bu .enin annene bir koca 
bulmalınn. 

Dedi. 
Oğlu, doktorun bu ıöziine hay

ret ederek: 
- Behey doktor, bu kadar 

Ytlflanml§ bir kadının kocaya var 
maaı niçin? 

Diye ıordu. 
Kadın, doktorun cevap verme

•ine meydan bırakmadı. Oğlu -
na darıldı: 

- Behey cahil, sen doktor ka
dar mı bilir.in? dedi. 

Hayvan vergisi 
Yeni kabul edilen hayvan ver

gisi kanununa ait ilk sayını işine 
maıt ayındıa. başlanacaktır. Vergi 
şu mikdarlar üzerinden alınacak. 
tır: Koyun ve kıl keçiden 40, meri 
nos koyunundan 20, tiftik keçi -
den 30, sığır, at, kısrak, iğdiş, ay . 
grr ve katırdan 60; eşekten 25, 
mandadan 75, deve ve domuzdıan 
100 kuruş. 

Çocuk tiyatrosu 
Çocuk Esirgeme Kurumu An -

karada bir çocuk tiyatrosu kurma. 
ya karar vermiştir. Binanın inşa -
Rına önümüzdıeki ay başlanacak, 

Sırf çocuklar için burada bir de 
yüzme havuzu yapılacaktır. 

- Gerdüne süvar olarak te 
nezzüh ve lef errüç vaki den dola 
yı teşekküratı bigayet eylerim. 
muhterem ... 

Mühendis efendi yerle bera . 
her temennahları savura savura, 
bahçeden ~rktı; araba:·a bindi. Ci· 
hat müdürü bey d.ıe aralık kapıdan 
eve girdi. 

Dana, kaloşlanm çıkardıktan 
ve şemsiyesini kapının yanına koy 
duktan sonra etrafa bir göz gez -
dirdi. Ortalıkta kimseler yok. Mer
divene dogru yüriidü; aşağıyı din
ledi. Ses seda gelmiyor. Yemek 
odasından, mutbaktan kaşık ça • 
tal, tabak çanak tıngırtılan da 
işitilmiyor. 

Bunu gelmiyecek sanıp ve bek. 
lemeyip yemeği yediler mi aca · 
ba? ... Allah vere de yemiş olsalar 
da yüzlerini görmese. 

Fakat şaştığı ve akıl er'direme
diği şuydu ki araba şakır şukw· 
kapının önünde dıursun, içinden 
iki kişi insin, kapıya kadar gelip 
hrzlı hızh konu.şsunlar da evde -
kilerin birinden biri, bir taraftan 
kafasını uzatıp bakmasın. 

Bir iki öhö öhö etti; arkasın -
dan, kuvvetlice öksürdü. (Kimse 
yok mu yahu? .. ) diye seslenecek 
ken hayırlısını susmak buldu ve 
sust\L 

Trabzana dayana dayana, mer
diven basamaklarım çatırdata ça
tırdata, yorgun, beli bükük yu • 
kan çıktı. 

Ust sofada da kimseler yok. .. 
Oda kapılarının hepsi kapalı ve 
onlann içlerinden de ses gelmi . 
yor. Küçük torununun salıncak 

gıcırtısı bile duyulmayor. 
Acaba bir yere mi gittiler? ... 

Fakat nereye gidıecekler? Nereye 
gitmeleri ihtimali var ki? 

Yavaşçacık, odasmm kapı tok
mağım çevirdi; içeri girdi. Oda 
olduğu gibi duruyordu. Sabahle -
yin telişla giyinirken, fırlatıp fır

latıp attığı gecelik fesi, basma ge
celiği, Şam hırkası1 şıpşıp terlik · 
leri etrafa darmadağınık yayıl · 
mıştı. 

Sabahtan aç olan, kahvealtı na
mına ağzına nesne koymamış bu
lunan bu gövdeli ve karınlı adam, 
kuzu yemiş gibiydıi. Yemek batı -
rına gelmiyordu. 

Masanın üstündeki testi gözü. 
ne ilişti. Bir bardak su içti. Bir 
daha içti. Oçüncü bardağı doldu
rurken gözü yemedi ve testiyi ye.. 
rine koydu. 

tri, nasırlı bir pençe, sanki yü 
reğini sımsıkı yakalamış, sıktık -
ça sıkıyor; soluk alma!->mı kesi -
yor; handise onu tıkayacak. 

Ağzından, mmltı halinde mıs
ralar, beyitler dökülüyordu: 
"Ye'sü hınnan ile benzim sararıp 

solml\1 idi,. 
"Fikredip yoklama gam defterini 
Samiin hatırı nazikterini,, 
"Bedenler olup zahimden natüvan 
Bıçak üstühana dayandı heman . 

Ve intakı hak kabilin~en, dıili
ne geldi: 

"Aşk kim kalbe gıdadır ne yenir11 

ne yutulur 
Bir demir leblebidir, çiğniyene 

qkolsun,, 
Güçlükle nefes alarak ve "Kul 

bunalmadıkça Hızır yetişmez,, di• 
ye mırıldanarak, etrafına bakınır
ken kahve tak:nnını gördü. Kami
netoyu yaktı ; cezYeyi sürdü. 

O kadar dalgındı ki cezve taş. 
ınış, ispirtonun alevini söndür • 
müştü. Köpüğü kalmamış kahve • 
yi okkalı filcanma boşalttı Pen • 
cere önündeki sandalyeye otur • 
du. 

Kahveyi dudağına götüıii!'ken 
gene bitişik bahçede kadın sesleri 
ve nımca konuşmalar. 

- Allahm kahhar ismile kah
rolun, şafi köpeği kartolozlar Di • 
yerek sandlalyeyi arka pencereye 
çekti. 

Başı içeriye dönük, filcam ağ
zına yaklaştırdı. Bir yudum aldı. 
Softakan, altlan kırpık bıyıkla • 
nnda dilini do1aştırırken, ince, 
kıvrak, billur gibi bir kahkaha ..• 

Pınl pınl bir kaynaktan frşki
rarak, sedef çakılları yalıya ya • 
lıya akan berrak bir su, abuhayat 
şarıltrsma benziyen bir sesti bu .. 4 

Su.~uzluktan :anmış, bağrı kavrul
muş, her tarafı uyuşup kalmış bir 
adama, buz gibi bir pmann yü • 
rek çarptırıcı, iç gıcıklatıcı, der • 
man verici sesi... 

O anda, Dananın vücudünden 
gene bir elektrik cereyanı geçer 
gibi olmuş, gözleri kararcak de • 
recede başı dönmüs, içi ezile ezile 
aşağı doğru çekilmiş, tüyleri diken 
<liken, her bis azası ürpermişti. 

Bir gün evvel, iskelede bilet 
alırken uğradığı halin örneği... 
Vapurun orta salonunda düştüğü 
vaziyetin tam tamamına eşi ... 

Afallamış, alıklaşmış, bel bel 
bakınıp sakal sıvazlamağa koyul• 
muştu. 

Bu ses, bu kahkaha dayanılır 
şey demi. Acaba kimin?. Kimdir 
bu facire, bu fasıka, bu mekka • 
re? .. Böylesi, şafi köpeği, düz.gün 
kuklası, ik'ansese kahkahası ola • 
nıaz. 

Dana, kendi de farkında olmı
arak, başını pencereden dışan u
zatmış bulundu. 

U?~atmasile ve karşıya göz a~ 
masile beraber vüc.udünde müt -
hiş bir sarsıntı... Filcan elinden 
düşmi.iş, kahvenin hepsini üstüne 
giymişti. 

Kara kara ka~lar ve gözler; 
gül goncası ağız: içinde iki dıizi 
inci; ebrii ebrü yanaklar ve kar 
be~·az bir yüz... Lamı cimi yok, 
eflatunlunun ta kendisi!. .. 

Gözlerine inanamıyor, göz ka. 
paklanm uğuşturup uğuşturup 
tekrar tekrar bakıyor, yan beline 
kadar kendini pencereden dışan
vermiş, vücudünün her tarafı zan
grr zangır titriyordu. 

Bu, rüya olamazdı. cezbeye ge
lip ruhun ervahiler alemine tay. 
ranına da benzemiyordu. Artık 
acabası, macabası, adam ada• 
ma benzeri, filan da varit değil • 
di. 

(Arkan nr)' 
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BORSA 
13. ' . 935 Bir Gül Dalı 

- Kız Zeynep, gülme kuşlar 
kışkanacak ! 
Çeşme başında, ağıla dönen sii

rüden yakaladığı bir keçi yavru . 
sunu seven Zeynep bu sesi duyar 
duymaz, sap, san kesildi; Kara 
efe gene onun kaI'ŞISina çıkmıştı .. 

Hiç sesini çıkarmadı. Yarı dol
muş destisini alarak evine kaça · 
caktı. Lakin Karaef e, onu demir 
pençelerile yakalayınca karşısına 
dikti. 

- Kız, benden ne kaçryon; ben 
adamını yerim ki? .. 

Karaefe iki sene vardı ki, Os
man dayının kiiçük kızma musal
lat olmuştu. Böyle zaman zaman 
yoluna çıkıyor; karşısında titre • 
yen küçüğü seyretmekten sonsuz 
bir haz duyuyordu. 

Zeynep Karaef eye rast gelece
ğim d~ye korkulu olmuş, tek başı
na soka.~a çıkamryordu. Geçen 
sene Karaefe ''kız bana vannm
sm,, demişti de, Zeynep az daha 
orada ölecekti. 

"Aman allah, Karaefeye var
mak mı?,, .. Bu aklına geldikçe 
Zeynep ellerini yüzüne kapar, i . 
çinden tanrısına tükenmez dualar 
ederru •• 

Yaratan, Zeynebi ou köye yan. 
lrşlıkla atmış olsa gerek ! ... Bir ya. 
bani kır çiçeğini andrran nadıir gü
zelliğile Zeynep çok şehir kızları
m hasedinden öldürel).ilirdi. Onun 
yüzünde, üzerine çiğ yağmış bir 
çiçek güzelliği vardı. Su yeşili 
gözlerinin füsununa, kirpiklerinin 
boş bölgesi ; renkli yanaklarmm 
buğusuna kıpkızıl dudalclanmn 
ateşi elle tutulmaz bir sihirle yu
ğurulmuştu. 

tki sene evvel atla lmsal>aaan 
dönen efe çeşme başmd8 Zeyne
be rastgelmi.~. onun 'destisinden 
susuzluğunu giderirken; kızm u
çuk bakrşlanrtm, içinde btr kor 
gibi kökle~iğini his;etmişti. O 
gilndenberidir. bu dağ gibi a(fam 
bir çocuk gibi, o su yeşili gözleri 
görmek arzusunu yenemiyor; Zey 
nebin bir deli aşık gibi, peşinae 
dolaşıyordu. 

tki sene evvel efe, Zeynebi Os. 
man dayıdan istemişti. Lakin kı
zını çok seven ihtiyar ,efeye kızı
nın henüz pek küçük olduğunu 
kenaisini affetmesini söylemişti. 

Karaefe de bu narin gül dalr
m nasırlı avuclannda incitmek . 
ten zaten korkuyordu. 

Oyle ?.amanlar olurau ki, Efe 
bu küçük kızın di?:lerine yatmak, 
hiç tecrübe etmediği bir hisle ağ
lamak için yenilmez bir arzuya 
kapılrrdı. 

Artık büsbütün insan yanma 
çıkmaz olmuşhı Derdini dağlarla 
paylaşmağa, onlardan kuvvet al
mağa gayret ediyordu. 

Lakin bir iki gün geçince da . 
yanamaz; çocuklar gibi kendini 
aldatarak l Bat?ka bir iş yapaca . 
ğım diye köyün yoluna düşerdi. 

Davul zurna sesleriie sarsılan 
meydanr, birden keskin bir çığlık 
kapladı. Elleıi kuşaklanna giden 
deliktmlrlar sesin geldi@ tarafa 
seğirttiler .. Çitin ilerisinde üç ka
raltı, dört nala ~den atlarrnr sü . 
rerek gözden siliniyorlardlr. 

Gelinin kaçınldıZını duyan Os
man daymm az kaldı yüreğine i
necekti. 

Artık bir İstanbul çocuğu ol
muş Damat Süleyman, çelimsiz 
vücudiinden umulmaz bir cesaret. 
le ileri atıldı .. Çok ger.meden a
hırdan cektikleri crplak atların 
sırtında· ü~ ark:ıeıaŞiie beraber o 
da karanludarda kayboldu. 

Yazan L. Budak 
W:ı.aJannda yıldız işaretli olanlar, bze 

rinde muamf'le gorenlt'rdlr. Rııkamlar 
aa.at ıı de kapaıuı aatıı rtyatlan ur. 

- PARALAR t 
le, köy çocuklarına karışmaz; har • Londn t'ro • Viyana :U - Taze e 1 m adan daha çok fi ya 
man yerinde, ekin yığınlarının • Nevyork 12' - • Madrld 11 - 1 

gölgesinde sırt ÜStÜ saatlerce YB· • Parts 167 - • Berlfn 6:1 - t • m ekte d i r yalı n 1 z şart 1 r 1 "a 
tar, beceriksiz hülyllara dalardı.. • lıll!Ano lrıb - • Varvova 2• - g e 1 r • a 

Osmandayı açık fikir.lı bir a. • BrtıkeJ 8U. - • Budapeıte 26 -

damdı. okumuşları sever, onlara • A Una ıı~ . • BUkre~ us - Al . 1 d K ı. f . "a 
bir ö1~nti duyardı. Süleyman ta. :~;;_V1'9 8~~= =~:C:m. ~ -:_: man pıyasa arın a a 1 ornlı 
~ci~~1:t~~ğ:k~~~:'v~~cli.0kutup, :::;t•rd&m : ·:.: ::!n~ot ~: = elmalarının tuttuğu mevkii ala biliriı 

On d'ört. sene sonra Süleyman • Stokhotm 82 -
amcasının emeklerini boşa çıkar • Ege mm takasında: Son hafta 
mamış, iyı· bir ziraat mütehassISJ ç E K L E R içinde yaş meyve piyasası durgun 

• Londra 628.25 * Viyana • ~290 • • h t 1 olarak köye dönmüştü. geçmış ve ı raca yapı amamrş · ( * Nevyork O 00 ~ö "' Madnd l'> 51911 t I'J"o'"ye do'"ndu'"CH.nu··n ı·kinci ge- ır. 
:\. eı~ •Parla 1208 • Berlln 197 6 d O A 

cesiydi. Biricik oğluna senelerden •wıa.no 100w, •vart0va 12182 Mersin mmtakasm an rta '' 

. .-1 
·. ır . il -- 1 

fffA~ov- o ı 
.. • .._ __ . _. PROCRAMI - -

beri hasret :.nacığı artık arzulan- • anıJcaeı ._729~ • Budapeote 'rı920 nıpanm bir çok yerlerine gönderi 1 

na kanmış gibi huztir içinde, SÜ - *Atlna SSMM •BUkrq 10S l'>97f> len elma nliınunelerinin, her ta · ı JSTANBUL: 1600 m. _ 18 ~ 
ıiiklediği ömrünü oğlunun kolla· •Cenevre 2 '800 • Beırrad lib °'"" rafta ve bilhassa Almanya ve Ham muıikiai. ı 9 haberler. 19,15 ork~ 
n arasında tüketti... • SOtya ts4o ~ • Yokohama ~ 762b burğda çok rağbet kazand1ğı ve musikisi ve muhtelif ıololar (ptik) ·, 

• Amaterdam l 1729 • Moakova 1087 2b 1 tal l · w ld w b"ld·r·ı SülC'm'lan amca evine yalnız a ıcı ep erı çoga ıgı 1 1 1 • halk .. rkıları (Oıman pehli-n pıt 
.Y ... • • Prağ 19 2287 ırı Stokhotm li 12a7 k d" :r- •• ...d 

bu kadarla da bağlr değildt Daha me ·te ır. fından) 20,30 stüdyo caz ve orktt';ı 
babası sağken, o amcasının kızma E S H A M Türkofis Mersin Şubesince tes. grupları. 21,30 son haberler. Sa•\. 
nişanladıklanm unutmamış; bir it B.ırıkuı 11 l'ı(> rramvay voo bit edilen 25 kiloluk muntazam den sonra Anadolu ajansının gaıtt~ 
borç gibi de olsa, seneler onu am- *Anadolu :ra ili •Çimento tO 80 ve miitecanis sandıklar içinde ve re mahsus havadis servisi verilecekd'..., 
ca kıziyle evlenmekten döndüre- ReJI 1 ı~ Un10n DeL 

0 00 her elmada ayn ayrı firmanın is- BERLIN: 356 m. _ 17,30 pl~k (r. 
işt• Şlr. Hayrty lfl (XXI Şark DeJ. 0 00 • • t tb . k • ğıt-

mem L 0 mını :ışryan ma u ve ınce a karr•ık konıer) Şubert, Lanner, 
Halbuki köye ·dön'düğü zaman 1ıt;,r~e;0!3:'k 62~ ::::-m. ecza 0~ lara sarılmak suretile ambalaj yap J. s;rauı. Suppc, Millöker), l8,30 ·~ 

ödeyeceği bu borcun hiçte ağır Ponomonb 8 00 Teıetoo oıX> tınlan bir parti elmanın Alman· konuımaları. 18,40 ıv olimpoyadı _~ 
bir şey olmadrğrm anladlr. yaya gönderildiği yazılmaktadır. ""'· 

latlkrazlar Tahvlller f 19 ıenfonik ork. tar. muhtelif. • 
1stanbulda hayranlıkla syret- Bundıan başka yine Türko i- ketlerin danılan ve prlnlan 20,45"~~ 

tiği güzellerden kat kat güzel, me- • 1933 T.Bor. 1 ~• ro ı:ıektrtk 00 00 sin teşvik ve tavsiyesile bu liman 2z kan§ık müzik. 30 hab. 23,.20 afeY 
lek yüzlü bir nişanlı, onun kalbi .. • .. 0 22 80 

Tramvay ıt1.70 dan son hafta içinde Londraya t 23 40 k k k 
· d b bağl d • " "" m 2280 Rıhtım aoo 101 sandık turun" ı"hra" edilmiQ · en. ' arı'ı onıer. İ nı e u yuvaya a I. lstık.DahtıU 9~00 •Anadolu 1 .w1r, ~ ~ ':i BUDAPEŞTE: 650,S m. - 14,ŞO -

Buram buram kebap kokulan, Ergeni t.tJk. 111.:ıo •Anadolu n 4-3.75 tir. gan müzici, (Bura z. orkeıtrıaı) ı•· 
yağlama seslerine, zeybeklerin 1928 A M t0~ı Anadolu m 140 Almanyadan gelen malfunata Liszt eıerterinden kona. (TecannU~ 
koşmalanna kanşryordu. • s. Enurum :fb KUmeun A "

7 ?ıl> nazaran bu memlekete gönderilen ne Eyaen ve z. Tibor 20,30 ope~ 
Srrtrm bir ağaca dayamış, göz. elmalarımız beğenilmiştir. Son ge nakil, 22,35 Siean orekstrası. 23,SO U" 

leri uzaklarda dolaşan Karaefe ı-------------~ı len raporda elma kurusunun daha tenberı danı orkestraaı. .A 
dipsiz b~r düşünce aleminde idi. Zahire satışı çok menfaat getireceği mevzuu Ü· BOKREŞ: 384,6 m. _ 18,15 p_,ırt· 

Bu .. ut ·· ·· zerinde önemle durulmakta ve şu rL 
gun onun en mes gunu sa- bıanllol uca.ret 99 ublre bonıuuada dön izahat verilmektedir: Moçi orkestrasının Akıam konH -

yılırdı. Dün gece alJak bullak et · muamele cörea ckllo> maddeler: konuıma 19,ıs konserin devaası-~ 
tiği bir düğün alemi, işte bugün, "Almanyaya her yıl önemli IU· hah. 20,15 konf. 20,35 Romen opeP"'.., 
eonsuz bir kır dekoru İ"inde tek- Kf. P. Ki- P. rette elma kurusu ithal olundu • dan naklen opera yayımı 23,45 fr,; 

~ Nev'i: En az En çok d bah rar, yaşanıyordu. Lakin her şey ğundan eski raporlarımız a · ca vealmanca haberler. , 
yarrmdr. Bütün gayretler, çalın- Bufday (yumufak) 7,24 7,30 ıetmiş ve memleketimize bu ürü- MOSKOVA: 1744 m. - 20 voı' 
mrş sevgilinin gözlerindeki sisi da- " (sert) 6,30 7,12 nün istihsal ve ihracı bakımından nejden nakil 22 Çekoslovak Jisa~ 
ğrtamadıktan sonra, hayatın ne Arpa 4,20 dahi büyük fırsatlar düıtüjünü konferans. 22,55 aralık Kızıl .J11erd!4 
kiymeti vartfr. !. ~ Mi ır (san) S',?W - - -- , •~bttd1rm1~tk. --·~...,._,.,;-"'"""'~-1"'~gQrllltWcrT. ve K"rem inın çati]an, ~ıV 

Zeynebin ortadan kayboluşunu SUıam 17 Almanyaya elma kurusu eaki . fngilirce konf. 24 almanca konf. -~ 
sezen Karaefe alnı kınşarak, etra- Yulaf (dökme) 3,30 den beri en ziyade Kaliforniyadan MOSKOVAı 748 m. - 18,30 h~':, 
fı dolaşmağa çıktı. · Tiftik (oilak) 93,20 97,20 ithal olunmaktadır. Fakat Alman ne tarkılarr (Kuvikinin idaresinde JIC"'j' 

Bir fundanın ardında gördüğü " (mal) 73,13 81, S ya ile Amerika araaındaki ticaret heyeti tarafından 19 Straus'un ••J;t'r , 
manzara bütün kanını başındrı Cüz yünü 62,20 71,20 döviz bakımından pek kolay olma geunerbcaron,. isimli operetinde~ 
topladı: Sansar derisi çifti 2200 3200 dığından Kalifomiadan Alman • çalar. 19,45 radyo komitesinin ed 

Zeynebin yanında Süleyman Zerdeva derisi " 2850 3300 yaya elme kurusu ithali de tabit ve aanatk!r!arı tar. Beethoven'in 9 
var~. Süleyman Zevnebi götür • Varpk derisi çifti 1000 iıtenilen ni•bette yapılmaktadır. senfoniıl. jf 
mek için zorluyor, 0 ağlayarak 0. itte iyi ve Alman piyualarmın POSTE PARISI 312,8 m. - ıo. 

Kunduz derisi " lOOO 1400 a-u ve ı·htı"yacına uyg"un elma İı· · b 1 k rıtt"' na bir şeyler söylüyordu. Ponuk deriıi çifti 880 700 u. plik. 21,10 hah. 21,35 Çım a o ~ 
Karaefe Zeynebin halindc,1 Tild deriıi ~ 326 800 tihaaline muvaffak olabildiiimi~ 21,so plAk (film sükseleri). 22,15 • 

14
,. 

"yakalarla'""" "enı· o"'ldu"ru"rler St""t. takdirde Almanya Kaliforniadan 23 kantık konser aaatı 24,30 pllld 
H>Q· "' Çalca1 derisi çifti 176 200 alamadığı mikdarı severek Türki- m muıiki.) ... 

leyman, gel Efeye yalvaralım,, Kurt derisi çili 200 yeden alabilecektir. Jor 
demek ister gibi çırpındığını an . Kedi derili çifti 130 160 Elma memleketı"mı"zm· hemen VARŞOV A: J34S m. - ı ~.33 ~d' 
lıyordu. mUıifl, (plAk) . 17,ıs konıer. ıs.ıor, 

Bu manzarayı bir müddet u • Tntuı deriıi adedi 18 21 her tarafında bolca yetişen bir (Debussy eserlerinden). 19 erlı:ek "°, 
zaktan seyretti. Gençler kendi hC·l'---------------ı meyvedir. Bilindiii \bere athhat rosu 21,10 Vagner'in "I,ohenrrht,, .. ,. 
yecanlannda hiç bir şeyin farkın- ..------.---.... ---"! için ve iktisadiyat bakımından minde operası, (orkestra tarafında" 
da değildiler. çok değerli olan bu ürünümüz haberler. 23,50 caz. 

Efe, içinde doldurulmaz bir den maalesef fazla hiç bir mep· ViYANA: 506,8 m. - 18.30 ~~ 
boşluğa düşüyor; koca vücudünün faat temin olunamamaktadır. A-· den nakli konser. 79, 10 konuşma. ı0·,o 
de' tayı·n edemedı·gı"' · bı'r eksiklı"g'" 1• nadolu içlerinde yetiıen mahıul, , 1 1 20. 

başlıca bölümü itibarile ucuz fi . harictcki Avusturya.ı ar~n uat. ı-1· 
doldurup, tamamlıyamadığım his- atlarla elc!en çık~rken, mühim bir Garml! Panterkirhen'den nakle~ 
sed'iyordu. kısmı da belki hic el vurulmadan kıt olimpiyat haberleri, 20,SO "JC ., 

tçinde gene o son zamanlarda çürüyüp mahvo?m"°aktadır. itte ta- çocuktan" 3 kısımlık efsane ope~ı · 
anz olan ağlamak hastalığı nük - ze olarak yenmiyen ve ihraç edil- (beıte: Enierlbert Humpcrdinck) ,of"' 
sedecek gihi oluyordu. Bıyıklanm miven elmalarmuz kurutulduğu yana ıehir operasının çocuklar ko ot • 
ısırarak onlara yaklaştı. takdirde memleketimize bUyük Viener senfonikerin atildyo kılJlll ti 

Ayak seslerinden onun geldi- menfaatler getirebilecektir. Ger . kestrası tarafından.) 23,55 espcfl~4· 
ğini ,gören Zeynep, çoeuğunu ko-1'------.ı.---...ı.---- çekten iyi ve temiz bir surette İı· Jiaanı piyes. 24.25 konııerln devaııı•· tf. 
ruyan bir ana gibi Süleymanın •-------------- tihsal ed:lmi~ elma kurulan yük • 45 Avuıturya danı mUzifi. koıd' 
bqynuna ~arrldr: Onun, depren. Kuru erik sek fiatlarla eatılabihnektedir. plak. _, 
mesine, Efeye kötü bir hareket Sözgelimi aandılclar içinde a.mba. 
yapmasına karşı koymağa çalışı· Alman hükfuneti Türkiyeden laj edi1mi§ Ka 'fomia elma kuru- halka ıeklini göıtermektedirl~; 
yordu. 80 bin kental kuru erik ithaline ları icin rapor hnftaaı i<;inde Ham itte bundan dclayı ki, ~~1:,.ır 

Efe Zeynebin, yalvaran, ıslak müsaade vermiştir. Bu erikler bu'l'gda giimri!ksiiz ve ardiyedf' elma kuruları Alman piyaa-a~ 
bakrı:ılarmdan g-özlerini kaçırarak. Hamburg ve Miinihte istihlftk e . teslim ıart;le 100 kilo baıına 125 da, "RinRe.pfel,, yani halka ıJ 
kendini isaretle: dilecektir. Bundan başka Dani • mark, yani 62,50 lira ist~nmi§tir. adı altınc!a arulmaktadır. K~,., 

"Havd1 çocuklar gidin; bu ço- ) markada 100 bin kuronluk fındık Görülüyor ki, kurutulmut elma ma i~ine gelince, hu dahi ~i•. )ae" 
rak tarlada o lriil dalı zaten çiçek ile 100 bin kuronluk üzüm ithali- belki tazesinden daha ~ok fiat ge. baıitir.. Kalifomia ürHnlerııı•11 1,t' 
1tcmıvaeaktı. Tnnn birbirinize ha· tirmektedir. Ancak • yukarda kar men hepıi bu İ!u mahıuı fırJf\ld ' 

ne müsaade vermiştir. ~ d k t ı ı • d B yap• .. 
ğrşlasm .. Diyebildi. defa tekrar ettİKimiz g~bi . kurut- ka uru u mad'~a ı-. , u k, e~ 

Z bek} · l · 1 7 egl1°n qağı pı·ya•ası ma ve ambalaı· i•lerinin gayet te- en gözönün e h1tu,cıca 1 fi .. ey erın ses en ge en mey. ~1 ~ '.Y u .. .. L- • k Jr.:ta' 
d d b. ld ... miz ve bir kelime ile denir!!"' t'Unun ·ueyaz Ye temız a -r.I' 

an an ayn ır yo a, yorgwı, tk" h ft d yt·n • w f" tl b" d k t rt bı"r der-" 
yorğun uzakl~rken, heybetli O· ı a a ır ze ı ~agı ıa a. Kalifornia usuli\nde vapı?maaı ilk ır e uru mftn•n te . ~· 

l f b. h k k b"l nnda bir durgunluk devam etmek- •arttır. latı"·hsal hakkında k11Saca ye kndar ,,.ötürülmeıidir. Y•!';,. ~ 
muz annr. zai ır ıç ırt ı e t d" Ih d " ı 1 ld ı d•• sarsmağa yetiyordu... e ır. racat yok enecek kadar tunu· ıöyliyelim ki, kurutulacak rutu an e ma e e örae en;;..ır 

Süleyman, Zeynebin amcası 
oğlu idi. Altı yaşında babası öl
düğü zaman Osmandayı, Süley • 
mam, yatalak annesile beraber 
çiftli/iine almıştı. Süleyman zaif ı---------
nahif duclun, bir çocuktu. Yilziin- TAKDiRNAME - Türk hava ku • 
de, her zamftn g6neşe ba kıvorm ~ rumu Fatih ilçesinin çalışı durumu mer
y,ihi kıroıAAn ;:ırık sa.rı gör.lPrin . kez ve il direktSrlilkleri tarafından mUı 
'den bft$ks canlı bir çizgi yoktu.. bet görülmil1 ve kuruın batkanııa bir 

az mikdardadır. elmalar 10,rulduktan sonra enliJe. katlandığı zaman kmlJll 
Ekistira zeytinvağmın kilosu mesine. tRltriben yarım aantimet • dır.,, 17it 

46 birinci nevi yaiYın kilosu dn 42 'l'e kalmlı~ında kesilmektedir. Fa PiRiNÇ iSTiYORLAR -- ~ 
kuruştur. SövlendiMne göre ahcı kat kesilmeden <laha önce elma . Alman firması Türkofise bd~l8ııİ 
azlığı Türkıye mRlfarmm ecnehi nrn şe elinin, 7nni i~n·n 'ho,attıl- rarak pirinç almak is~ 1 a.ıt 
piyasalarında yüksek görülmesin. ma11 lazrmdrr. Şövleki. Bilibare bildinniştir. Türkofis al~ka 

Daha beş altı yaşındayken bi. takdirname verilmiştir. dendir. enlilemeaine kesilen parçalar biri tüccarları haberdar etmiştır. 



Beyaz kitap 
lngilterenin silahlanma işini 

tayin edecek 

Kış 
OJimpiyatlarında 

alrn~,;tdra, 13 (A.A.) - Haber 
silahııgına göre hükumet yeniden 
l\itab anma . hakkındaki "Beyaz 
tab ı,, tasvıp etmiştir. Beyaz ki-
tir. l:e\~~ek hafta intişar edccek
koıni a .ıne azası milli müdafaa 
ınasr tesı tarafından teklif edilen 
dir. aflara muvafakat etmişler . 

§hn~e~e haber alındığına göre, 
~ek f a.~Iıca müşkülat, miktan 
ına azla olan bu yeni silahlan . 
te şn~sraflanndan ötürü hükt1me 
i§ci e~ı~ ~ücum edecek olan 
~sının durumundadır. Bu-

AlmanlarJa lngilizl~r 
hokeyde bir türlü 

nunla beraber hüklımet bu hücum yenişemediler 
lara muvaffakiyetle karşı koymak Oarmiş, 13 (A.A.) _ Alman ve ın-
ve istediği tahsisatı Avam Kama- giliz takımları arasında yapılan buz li
rasından ko~arı.n~k üınidin?:dir. zerinde hokey maçı, galip tayini için 

G~.ze}elerın. ıstıh.b~~ratı .~ılafı · beyhude yere üç defa uzatıldığı halde 
na, hukümet bır mıllı ınudafaa . . . . b k 1 ğı "hd · k l beraberlıkle netıcelenmıştır. Normal maç 

a an I . ı as etmıyece • ya. n!z sonunda. her iki takım birer sayı yap· 
kara, denız ve hava kuvvetlerımn 1 d 01. "k k .t . d" 
d h k b

. . . . . mış ar r. ımpı omı esı maçı or • 
a a sı ·ı ır ınsıcamım temm ı- d" .. d fa te d't t w k 

cin tedbirler alacaktır. uncu c m ı c memege arar ver-

, Zannedildiğine göre gelecek miştir. 
altı yılın silahlanma masraf r, ge- Çekoslovakya, tsvcçi bire kar)ı dört 
çen yıllar bütçesine nazaran sc- sayı ile, Amerika, Avusturyayı sıfıra 
nede aşağı yukarı yi.lzde elli bir karşı bir sayı ile yenmiştir. 
fazlalık gösterecektir. Garmiş, 13 (A.A.) - Norevçli Ma-

thiesen 1500 metre patinaj sür'at şam· 

F' r a D S l Z - Sovyet Birlıği 
piyonluğunu iki dakika, ondokuz sani· 
ye ve onda iki ile knzanmı) yeni bir O• 

limpik rekoru yapmıştır. 
--..... --ııını-ıııııtıttıaııımı=ı-

tiin . (ikinciden devam) l Sov~·et andlaşması,. cid?i hiç bir 
te ~ektedır. Fakat böyle bir tehlıkc artzetmcmektedır.,, 

Kartacalılar gibi 
(tlstyanı 1 in::ide) 
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Almanya 
Toprakları dar Relen 

milletlere yakınlık 

İsTolnbul Belediql'Sİ Bu akşam saat 

S2hir1i'yatrosu 20,so da 

111111111111111' 

duyuyor ili I' Varşova, 13 (A.A.) - ffavas ajan -
111 

1 
sı muhabiri bildiriyor: ı 

Alman terbiye bakanı ve Alman ad - UUllJll 

PERGONT 

'ürkçeye çevirenr 
Seniha Bedri 

GOKNtT. 
liyecilerinin önderi doktor Hans Frank -
LehiBtan adliyecilerinin huzurunda ver- Fransız. ti11airosu 
diği bir konferansta "Almanya, toprak- llAU< cn-•~IU!TI 
ları kendilerine dar gelen milletlere kar 
şı bilhassa yakınlık duymaktadır... de· 
miştir. 

LEH - ALMAN CöROŞMELERI 

Bu akşam ısac 
20,30 da 

son defo 
Çm.MAZA GtnDt Dost Yunanistanın 

Varşova, 13 (A.A.) - Danzig Ko • Kıymetli Artistkr 
ridorunda Alman dcmiryollnn transiti 

Zozo Dalmaı ve Ko .. nyotısın ıştırakuc 
borçlarınrn tesviyesi hakkındaki Leh -

ÇARDAŞ FORSTIN 
Alman görüşmeleri bir çıkmaza girmi~ 

Yarın Beycğlu Çiçeği 
gibidir. Filhakilca, Lehistan bu borcun 

Fiyatlar 35-50-60"-75-100-12.S. 
ticarileştiriımctine muarıır.: bulunmuş ve 

Loca: 400 - 300 - 500. 
tedavulde kalan milcdıırm münh\lsıran -~------------
mal satışlariyle tesviyesi yolundaki Al· 
man teklifini nazarı itibara almamıştır. 
DIŞARIDA BULUNAN ALMANLA-

RIN ASKERLIKLE~l 
Berlin, 13 (A.A.) - Yabancı mem p 

leketlcrde oturan Almanların kur'a biz-

hluf assal notlu kanun 
mtdeni 

k dbUin tatbiki, diğer memle _ Oeuvre diyor ki: 
~tler tarafndan, hiç clmazsa or- .. '.:B. Eden v~ ~· Flanden, iki daki rivayeteri kesin olarak ya • metleri hakkında bugün neşredilen ka-
d .Avrupa istikrarının temini işin- buyuk demokrasının Almanyanın !anladıktan sonra demiştir ki: nun, askerlik hizmetine tabi her Al -

Herhangi bir h!Mise sebebiv!c kaııu • 
nu tetkik ve o haduıeye müteferri ka • 
nun hükümlerini bulup çıkarmaktaki 

müşkilat matumdur. Eserin uhibi, bu 
müşkilitı gidermek için (Her maddenin 
altına: Kanunu Medeni, Borçlar, Tic,
ret Kanunlarında .uaka ve irbbatı o • 
lan) maddeleri hU :fı .alari!e birlikte yaz. 
mı§ tetkiki son derece kolaylattınnw • 
tır. Hakimler, avuketlar, talebe, ve hu
kukla i§tigal eden rc·vat aradıklarmr det 
hal bulmakta gilçltk çckJniye:.ekledir. 
Fiatı 200 kuruş. Satı§ yeri btanbul fn
kıldp Kitapharıesi 

e
e alakadar olanlar tarafından müstakbel siyasetine katiyen al _ - Esasen bu rivayeti haklı manın, bulunduğu memleketteki Alman 
n f gösterecek hiç bir sebep de orta- konsoloshanesine kaydedilmesini amir 

ltt azı~ imtiyaza mazhar millet danmadıklarım ve Fransız.-. Sov- da yoktur. Ben Habeş ordusunu bulunntlktadır. Konıolosluklar, bundan 
addesınin terkine baO-hdır. yet andlaşmasınm tasdıkınden idare eden değerli şeflerin şimdi- · maada, gönüllü asker dahi kaydedecek 
~ Aynı z3manda, A;usturya ile dolayı, gerek Ren üzerinde, gerek ye kadar yaptıkları harekatın hiç Jerdir. 
· acaristan tarafından Romada Vilhelmstra$Se'de münasip, fakat birinde mesleki bakımdan bir ----------
tapılan anlaşmalar ve kiicük iti· çok azimkar bir tarzda Almanya- noksanlık müşahede etmedim. Cenevre Amerı·ka 
ıaf t ~ h 1 Bazıları harekatın '"'avaş gidi- ' trı arafından imzalanan anlaş _ ya atır attılar. Bir çok hükumet ,, 

alan da benimsemek gerektir. merkezlerinden aldığımız haber - şine mana vermek istediler. Sıra. (Uııuaru ı intide) 
Y l ı sı gelmişken şunu açmak isterim 

F' apıiacak iş, kolay değildir. ere göre, Fransa Ye ngilterenin ki bizim harimimize sokularak 
ll)a~t. şurasını göz önüne getir - ifadeleri arasındaki bu mutaba - bütün bir Habeş milletini can e
haelı ki, arsıulusal vaziyetler, bil- k~t, . nazan dikkati çok celbet - vinden vurmak istiyenler 11enüz 
ta SSa. Avusturyamn Habsburgla. mıştır.,, nasıl bir plfın tatbik etmek istedi-
t . dnır olan beyanatı miisait ~e . REN MF.SELESl ğimize nüfuz edemediler. 
aıt yaratacaktr. ~ Londra, 13 (A.A.) _ B Ede- Eğer tanrı bir gi.in talii harbi 
F bizim tarafımıza çevirecek olur -

RANSIZ GAZETELERiNE nin askerlikten.. ~.ecrid. edil mi~ sa - ki bundan katiyen ~üphem 
GÖRE. mmkıkaya ve Buy~k Brıt~ny:mn voktur - memleketinıL~e s:ıldr • 

Paris, 13 (A.A.) - Günün en Ldo~arnol mıbıahedesıne bagl hhgına i·anl::ı.ra kötü sevdaların ne demek 
en :UycUi had· . . B Fl • aır o an eyanatı par amento olduğunu anlatacağız. Biz, yur-
'il ısesını, · an h·u · d ı · b' dumuz i"in, istikFl i in savaşı-i .. _hl\ tş 1" eri ncümcninôeki ıhnu1 . ı edrı:ı e, 1er ne' ır cc - ~ 

"'<l atı teşkil etmiştir. e 1 te bı~e .~e Alman~a .ta.ra~m- yoruz. Mütearriz ise midesine 
Pnris b~tnr bu "zahat b"l· dan her turlu kuvvet ıstımalıne yeni bir zevk ha:zırlamak üzere 

~ .. ~ - · , ı m ı . 1 ... . "hd f d k"ld kan döküyor. 
~~ Fransız - Sovyet paktına ına~ı 0 magı ıstı a e er şe ·ı e Size Habeş milletini tarif ede-

olan kısmını mevzu b h t- tef sır olunmaktadır. yim: 
llıektedir. u a se B. Edenin cevabının, hükfımet- Medeni dünyadan cihangirlik 

Le Journal diyor k'. le, istizahta bulunan libcra1 iddiasiyle toprağımıza saldıran -
''Moskova anlaşın 1

1• .. t Maııder arasında önceden tesbit lar unutuyorlar ki, Habeş olusu 
~~k enıniyeti takvı'ue att~tk'It mubş e- edilmiş olduğu muhakkak gibi gö- için şeref, haysiyet, yaşamak yal-
~ "' e ı en aş- .. l d' d h k' 
b ' Fransanm Çekoslovakya ve mnme de ır. mz kayıtsız ve şartsız yur a ı-
~'0tna B 11.ı d · d ... ı· miyetiyle mümkündür. Eğer bir ,, nyaya karsı olan mccbtıı·ı· _ . ıv nn erın sor ugu sun ın, ! 1 H 
~etı · <s gün medeni diinya ta yanın a-

erıni de hafifletmektedı"r.,, sadece muahedclcrin imza ~hihi B " beşstanı tamamen zabtettiğini öğ-
~dl u gazete, Fransız - Sovyet devle~le~ ~arai7nd~n d u;n~ıh bi~ renecck olursa Habeş topraklan 
~et n§ntasının tasdikinin, Sov _ ~udvak~ al ne ıcdes~n elde~ 1 .~rı- i.izerinde namusu ile yaşayan bir 
..._ - Çekoslovak andl ı:: M cm e ı a ıvale aır o ugu soy • tek Habeşlinin kalmadığım ve 
~d"k a':iına::ımm 1 kt d" l'et 1 ine ve bir Romanya _ So\~- enme e ır. . . hepsinin de öldü~nü bilmelidir.,, 
.. andiaşmas akd' b - 1 ld Londradakı Alman mahfellerı, ------------
~} u SÖvlediktıe me ag ı.? l u: esasen, Derlinin mıntakayr, kendi Fırtınada k ~ lv .., n sonra şu soz en k - . k d azaya e ediyor: başına as ·erıleştım1ek ma sa mı 

''Yani Fr . . • gütmediğini, fakat Fransız -
~rz _ So ansız meclısı, F ran- Sovyet andlaşnıasının Lokarnc 

"' ugrayan 
etnıedi"'i vyet ~ndlaşm~sını tasdik mefhumile kabili telif olduğı.mti 
?ı~n te gebta.~{~.ır~e Lo~ıs Ifarthou- hukuki bir şekilde reddetmeyi dü-
butu" ş busu 1le vucuda gelen .. .:ı •• - .. .. .. 1 1 t d' 1 r 

Yabancı gemiler l<urta
rıJmağa çalı şılıyor 

n diJll A b" şunuugunu soy eme { e ır c . 
llıaSin oması ınasının yrkıl · Bu vad' de di11lomatik teatiler· 

İstanbul, 13 (A.A.) - Evvelki glin· 
kil fırtınadan Çanakkale boğazında Ber
gaz mevkiinde karaya oturan 700 ton • 
luk Alman bandralı Atid adındaki mo
törlü gemi kendi kendini kurtarmağa 

çalışmışsa da. kurtaramamı1 ve bugün 
Türk Gemi Kurtarma Şirketinin yar • 
dımını istemiştir. 

:ı sebeb oJacal t 
1 

' Bkseı . { ır.,, de bulunulması muhtemeldir. 
,,

13 
sıyo~· diyor ki: 

da · Edenın avam kamarasın - p l b 
cu~"e.B. Flandenin dış işleri en- efro am argosu 
Sonr:nınde söyledikleri sözlerden 
aolh. 1 Ahnanvanm "Fransız -·.ret ~ :tla rn Paktı, Lokarno mefhumu-
~ı a~layi~~ir.,, yolundaki itha . 
illan h" ~udafaa edilemez. Al
dikini U~n~eti·'· andlaşmanm tas 
~Cl'id ıl.erı surerek askerlikten 
6l id e~ılıniş olan Ren mrntaka
~i~li~~&ınde her hangi bir deği • 
d~ğu Yapmak iddiasında bulun -
hak

1 
takdirde, hukuki ve siyasi 

lenıi~d1an gayet ağır bir hata iş-
".i 0 ncaktı }.'· r.,, 

ttıaktaıgaro gazetesi de şöyle yaz -
dır· 

( . 
'.Bu .. 

tece gün Sovyet siyaseti son de-
~ak~Uhafa:r.akar bir durum al -
)oktur ır. Bu durumun mahzum 
~~d Fransanm vaziyeti ile 

u.r. Şu halde Fransız -

Esasen kaza mevl:iinde bulunnn' Ho
ra kurtarma gemisi derhal ameliyata 

Cenevre, 13 (A.A.) - Ekes - başlamıştır. Kazazede gemide tııkriben 
perler komitesinin bu sabah neş- 200 ton muhtelif hamule vardı. Gemi -
redilen petrol meselesi hakkında- nin yarası olmadığından sür'atle kurtu· 

lacağı li:nit edilmektedir. 
ki raporu, verilen haberleri teyid Yine evvelki günkü fırtrnada Mer • 

Rapor bütün devletlere 
bildirildı 

etmektedir. sin civarında Alman bandıralı 7000 ton 
B. Vascancellas bu raporu aza luk Anbis ve 4000 tonluk Makedonya 

olan ve olmıyan devletlere tebliğ vapuruarı tehlikeli bir şekilde karaya 1 

etmiş ve mart sonundan evvel iç- oturmuşlardır. 
tima etmiyecek olan 18 ler komite Türk Gemi Kurtarma Şirketinin A
sinin toplanmasmm jcabetmiye - lemdar kurtarma gemisi derhal kaza 

ceği hakkında mutalaalanm bil · _m_ah_a_n_in_e_g_itm-iş-ti_r_. -----

rlirmelerini bu hüklımetlcrden rİ· 
ca etmiştir. 

Diğer taraftan B. Vascancellaı:: 
milletler cemi~1etinin ltalya \·e 
Habcşistannan gayri bulunan bü
tün azalarınaJ zecri tedbirlerin 

tatbikini takibe memur ekı::perler 
komitesinin rapoıunu göndermiş, 
bu rapora, bu milletlerin ttnlya ile 
olan ticaretlerine aid istatistikler 
hakkında bir de sual varakası 
bağlamıştır.. · 

Bütün aza devletler ambargoyu tat
bik etmedikleri takdirde ise, elde edi • 
lccek yeglnc netice, İtalyanın güç ve 
daha pahalı petrol tedarik etmesinden 
ibaret kalacaktır. 
AMERIKADA NE DOŞUNOLOYOR? 

Vaşinıton, 13 (A.A.) - Cenevrede, 
tanzim edilen petrol ambargosu hak • 
kındaki eksperler raporu, burada am -
bargonun akim kalması halinde mes'uli 
yeti Birleşik devletlere yüklemek te -
şebbüsü gibi t lakki edilmektedir. Bu -

' nunla beraber, iyi haber alan mahfel • 
ler, bu hareketi bir dereceye kadar hak
lı görmektedirler, zira Amerikanın bi -
taraflık projesi Milletler Cemiyetini tat 
min etmemektcdJr. 

Bay Hu11, gazetelerin sordukları su
ale cevaben harp malzemesi ihracatının 
sulh zamanındaki normal haddine in -

Satı~ık ik" ev 
Nişantaşı Meşrutiyet mahallesi Ko.. 

daman sokak 37 ve 39 numaralı ve 
sekiı:cr odalı bahçe klrgir iki ev acele 
satıhktır. 

Taksim Ga:h:ıne cıtdde9i 1 numara. 
Jı sütçiller kahvelinde Şevkete mUra. 

caat. (V. No. l 3305) 

Yal:>va kazası htıkimJ!j~-inclcn: 
Yalovadn Orman mühendisi Sabit 

yanında oturan Zeynep tarafından ko • 
cııu Bitliıin Kıırıl Meaçit .mahallesinde 
oturmakta iken halen oturduğu yeri btl• 
li olnuyan Rıza çavuı o~lu Sabri aley
hine ikame eylediği bo~nma davaaın·n 
icra kılınmakta olan muhakemesinde: 
Yeri belli olmıyan müddcaaleyhin lla • 
nen tebliğata rağmen mahkemeye gele 
mediği anlaşıldığından hakkında gıyap 

dirilmesini ftmir hi~ bir kanun mevcut kararı ittihaz edilerek muhakeme 27-
olmadığını söylemiştir. 2-936 perşembe günü aaat 10 a bı • 

Hükumetin, gayri tabii mikdarlar - r:ıkılmıı olduğundan muayyen günde 
daki scvkiyatın önüne geçmek üzere nü- gıyap karanna karşı cevap vennediği 
f uzunu kullanmağa devam edip etmiyc· ve mahkemeye gelmediği takdirde a • 
ceğine dair olan suale de, bu meseleyi leyhlndeki vakıaları ikrar ve kabul ete 
mUnakaşadan imtina ettiğini çünkü bu miş sayıl:ıcağı ve ınuhakeınenin cıra .. 

. husustaki kanunun henüz tetkik edil • hında icra kıhnacaiı mal(Un olmak ilze· 
mcktc bulunduğunu söylemiştir. re tebliğ makamına kaim olmak üzere 

Kongrenin, bitaraflık kanununu, ih Uin olunur. (V. No. 13.54~) 
racatı normal hadde indirecek mahi - _:., ____________ _ 

yettc hususi ahkam ilive etır.eksizin 

kabul edeceği tahmin olunmaktadır. 
lT ALYA YA PETROL VEREN 

MEMLEKETLER 
Cenevre, 13 (A.A.) - Petrol ambar

gosu meselesini tetkike memur eksper· 
ter komitesi, italyaya 1934 senesi zar • 
Eında petrol ihraç eden başlıca memle • 
ketlerin Romanya, Sovyet Rusya, Gar
bi Hindistan, lr:ın ve Amcrikadan mü • 
rekkep olduğunu teshit etmiştir. Bu 
mer.ıleketlerin ihraç ettikleri petrol ye
kunu 1ta1ya ithalatının yüzde 92 sini 
teşkil etmektedir. 

/\MERlK.AD DAHA SlDDET. 
Lt BiR BlTARAFLIK YASA!ll 

iSTENiYOR 
Vıu::ington. 13 (A.A.) - Aynmn bi -

taraflık tedbir!crindcn hoşnut olmıyan 

kongre azasmchn bir grup, daha şi~ • 
cletli hir bitaraflık kanunu vücude ge • 
tirmek maksadile son bir gayret sarft· 
na hazrrlanmaktadırlar. Bu Bru ta, ez • 
dimle ayandan Popc. <:Iark ve Nye d~· 
bil bulunmakt:.dırlar. Bu zevat ayılnm 
tekliflerinden son derece sakutu ha -
,•ale uğramı§ olduklarını söylemişler • 
dir. 

htanbul 5 inci icra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mah:uz ve para

ya çevrilmesine karar verilen "Merse
des,, cinıll mallar 17-2-936 tarihine 
milsadif pazartesi günü saat 11 den 1 
bire kadar fstanbul Çakmakçılarda Mus 
ta(a Paıa hanında 1 O No. lu odada ilk 
açık arttırma aurctilc aatdacağınclan 

Bursa ikinci Noterliğine: 
htanbulda Taşkasapta Molla Şeref 

mahallesinde Muhtar ıokağında 7-9 
numaralı mensucat fabrikasında me• • 
cut ve müstakilen sahibi bulundutum 
Dofinuvaz (Dauphinoiz) markalı iki a• 
det tezgah ve DidriJ (Diederlchs) mat'• 
kalı iki adet ve 160 santim genişliğin
de çözgü makinesi, Viktorbay markalı 
20 gözlU Tavel makinesi beş g8zlil Şu
vayter markalı Masura makinesi, 40 iğ
neli Doflnuvaz markalı Boblnuvar ki 
cem'an muhtelif c;inı Qarka ve ebadı!a 
bulunan 8 &ekiz makinelcri:ni i~bu ma
kinelerin tef errüatından madut mot"ör
leri ve sair bUtün tesisatı ve muafiyet 
ruhsatnamcsiyle birlikte 1stanbulda 
Mercan - Çukur çeşme 24 No. da mu
kim Mehmet oğlu Rifat'a aramızd:ı te
karrür eden bede!imalum mckabilind~ 
ıureti mutlakada ve her türlü :.. kukiy. 
le birlikte sattım. fsbu makinelerin mül• 
kiyeti mumaileyh Rifat'a intikal etti -
ğinin ve beiıim işbu makinelerle his bit 
alaka ve müdahalem kalmadığım ta• 
tanbulda milnteşir Ak-;am ga=etesiyle 1-
trınını isterim. ı oışubat/935. 

Bursad3 Bakll'cılar ÇYfısında 17 na. 
marada Ahmet oğlu Sabri. 

Dairedeki aslının aynı olan bu su • 
ret ilan edilmek Uır.:ere İstanbul Akşam 

gazetesine gö"deriJdi. (V. No. 13539) 
Bul'lo1l tkind Noterliği 

talir olan!arm mahatıinde hazır bulu • 
nacak memuruna mlh-acaatlan iltn o • 
lunur. (V. No, 135631 
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Muhammen bedeli 15618 lira olan adin ıalvanize ıu boruları 

Ye ra~ 30 mart 938 puartesi s&ni1 1Ut 15,30 da kapalı zarf 
,...ıile Anlrarada idare binuınclaaabn almacaktır. · 

MERKEZ BANKASI 
Sı2ı 1936 vaziyeti 

AKTiF 
Ba ite Prmek iatiJenlerin 1183,70 liralık muvakkat teminat ile 

......... taJia ettiii vesikalan ve tekliflerini •JJU IÜD saat 14,30 a 
iia4'ar Keaaiq• Reialilbıe vermeleri lizoaclır. Ka ... • 
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e..tlM 'Ye S..k MidilrlüPnden paraaız olarak daitblmaktad•. ınknor ·····························•·•······ .. ıo . .w6.143. -

(720) Ufuh ......................................• .. J.20~.290 52 
lbdyac akçut ....... ----···-···-···-···--····· 

34.971.086 01 
1 eoawUldekl Bank11ot .. ra 

Ham IDUIJesit nak!i,atmdan ton ve kilometre bqma: 1-133 
Wlometrelilr meaafelerde 1,SO kanat ve daha fasla meaafelerde, alma
cak 6cret ton bqma ZOO kuruttu u olmamak f&l'lile, bütün m• 
.......... ı .... 6cret alınacaktır. 

Y .U tarife IS - 2 - 938 tarihinden itibaren tatbik edilecek 
.tir. Futa tafaillt için iataqonlara müracaat eclilehilir. (319) (784) 

Oehlldekl Muhabirler . 

ı ürk ltruı ---··-··-··· f L 681.561.04 681 561 Of 

Hariçteki Muhelllrler 

\lbn Sıff kiloJUım 4.398.246 16.186.498 OS 
\ lnnı rahvılı kabil ~erbest dövizi'" 748 780 74 

~!t~e::.·~~~~ ... ~~ .. ~~~ ... ~~~~~~.. 14.238.846.65 21 11'-l!S.44 

lleruhte edilen evra c naldlt- 1S&74l'.56: 

Kanunun b Ye 8 ınet mıdde 

1 eriııe teril'c an hnine tan 

ftndan n ' '~'"' ll.ft7.71S 

1 >erubtt edilen eVTa naı. tlyt 

ba uyes ·-··--·-······················ 147 420 778 
K&l'flh~ı ıımımen ılbn ol&r1lr 

fi Hazine Tehwlllerı ı 
'fil' .& ..1- ...i...!L&-- • -L-- fiatlan \.~ erutnt" eclll'ft nraln naktiTc 1 ......... ........ ......ııı.. [ 1&000.000 

Rttılı:ont malı:ablli il&veten 
........ .......-, CIDI, ııııaummmen m3 JUtlı çam keres IJ'fılttı L ısa.748.563. 
--ı,ı. 21 tahat 938 aah slnü aaat ll den itiharen ayn ayn !{ 1nunun ., ve 8 ıncı mıd RdavUI· vazedilen 4.000.000. f ~ 4'1ft 

:"'•.-.-.. .Uliaelr weti1le Aabrada idare biwmda kapalı zarf usulü felerint- ı eyfl ın Hazim· rın 1 il 327.785- 147420778 
tından vıkı ıedl-pı _ · 

• ldm almacakbr. Senedat CUzdanı 
•11 Lir ... Mevduall ····· •··· •'-HO 
Bvlz TaallhUdab 

• ite ıil .... İatiJWDlerin her dnaiD lüzumda yuılı mavalcbt le- Huinr bonoları ·--··0
• ........... , L. ı '1i8.700 

--tile kamı•• tap. ettili ftliblar Ye teldifferini aJDI pn aut fic:arf seneder -.............. .. 1525573fi76 

N • ...-.. Komiqon Reia&iim •ermelsi lbnndır. Eaha111 ve TahvllAt CUzdanı ~ 1 

Alt·u tahvlli kabil clhisler 
Diler dhbJe~ n alaca!.b 

16 ~4"'6 70 ldlrina bakiyeleri • • • • 1849S.89461 

............. Wa.l 141 kanıt mukabilinde Ankara, Haydarpa. { ~era~rr f'dilcn ·vrakı nak-
Ea ..... ir, hmlr Ye Adana y...ı.iade eablmaktaclD'. (721) " UJt~ın kar11'1~ eoıhlm ft Mi97.3i7 S6 

ralmltı ıtitıar kıymetle 

Oml TAKR.1131 MI Ma•-.- Mınakkaı K ~ıbe~t F.sha111 v.TıhYl1tı . U,7.59-138 3&7M92J 94 

. .. . -....... .. ..... ,.... .. .. 

ı - Çam talata 1220.300 
bedeli temimt Avanelar ı 

31 lira 32CD,29 IİrA 
30 29'48,&8 'itan ~e dn.;, 07.<rlnt ı•ınııı • 2"-181.36 
30 : 2798,84 ,, r ıhYlftı fJ1rrinf' nans • ... i9.521 91 1-Çaablu ı•• 

1-Çaa .... talduı 1230JIOI 
4 - ç.. .... 973,710 30 ,. 2190,81 :: Hl•eclarl•····----········--···-······ 

,.. • ...., muhte:ıt 

4 7S8.703.27 

4SOOOOO -
~!.50789 -1-Çua -n 2240,780 .. " tilUll I ,29 ,, ·-Çam tGmnlk 3000 18 • 38IO " 

ıatan .. uı lıleledty .. ı llanıarı J 
10 kllo 1iJa1a b•n ı.o,.. .U.. 200 laarattan Muvakkat teminab 

10 .. .... ' .. llO " 4 Ura 12 lmrat ............. - ... 
1 " ..... ı.o,a " IO " 

..... ..,... wı-..ı ..... 4 lira 2 lira tmünat 

1 ... .....,. _ IZVM Waeri 11 llraclaa llO imnlt temiMb . ,, .......... .. ........ 
• .. ...... ...... " 300 ,, 

7 .... 300 ...... ...,.11ça helaeri ao Jaarattan 
7 .. 200 ,, 

" " " 
70 ,, 

• " ,__. ....... ,, 7 llradaa 

ı• .. Plhariadlr lrapak lllJili ,, ıs Jaarattan - .. ,, platon 
" 

,, 20 " 9 lira teminat 

• .. .. wı,... , .. 20 ,, 
1 ,, _,. ... .. 70 ,, 

Teplairlae-1m için l&m olan ,.Jmrnla ,uıh dlrt tUrlti -.ise
.. &Jl'I •Jn puarhp konuhauttar. Şmtnamet.i lnamm mGdGr
•lln .. slriiliir. Pmrbfa sümek iati7enl• hizalarmda ,a.terilen 
-w.t._,inatmalrhnYeJ&mektalrile heraher18- 2 - 938 •
•- ..ı 18 .. lnamn mldlrliiiinde hahmmabclır. (B) (839) 

Türk Hava Kurumu 
Biyik Piyangosu 
Şimdiye kadar bilnerce kiıiyi 

zenain etmiftjr. 
5. nci lıeşide 11 Mart 936 tlatlır. 

Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
ınca: , 12.000, 10.000 liMml 

l•le ( 20.000 ) liralık bir mükiflf 

YekGn ,~ .. 71.401 46 Yekin 
S2 rt' arf 181! tarlhl11cteı• lftba en 

l••onto hadcll ılf ade 8 14 - Ab11a Laer•n• avana ,uzcle 4 

Asipin Kenan 
Balla n hakiki tableded lllhhatlnbl 
aıoluktu Ti biti• -tnlardan konar. 

••mine dikkat: 

sabna ma komisyonundan: 
1 - Çetit •• mamaralan tutn....ı. ,...ı. (8,800) 

açık ebiltme ile 2 - 3 - 938 pa sartelİ .... ... s de 
nacelmr. 

2 - NaOaria timine (2137) lira (SO) lant deler Wll'lillllll 

teminatı (190) lira (32) lmrapar. 
Lteklller ~ parum Kaaüqondan alabillİ't... 

meye sinıcelderin ilk teminat mak ha ..,. •• mekta1-
.Utme sin Ye .. tıada komil1ona hat wnnalarr. (311) 

Hukuk fakültesi iktısat ve içtimaı 
enstitüsü direktörlüğünde~! 

t - Onkwaite bdiat .. içti mai7&l Emtitiia&niin t..,t1p 
koman hl1sileri koaferam ...wnden ohıp Doçent Dr. Mublil 
rafmdan 12 - 2 - 938 taribiad., verileceli Uin edilmit olu 
rima,, hakkındaki konfera111 baYanm m6lait olma111mdan 
14 cama sfbriine lmalabmtbr. 

Konfeıuam Faldllte birinci ıımf den aalommda aaat 17 
leceli din ohmar. (884) 

lstanbul gümrükleri satış 

direktörlüğünde 
M.K.N. • Altrhiı Kırmeti Cinai .. ,. 

K.G. LK. 
3507 587, 334,20 ICabutma alaç ç•~ 
3588/ 20 1431. 1145,71 Binek otomobili. 

Yukancla ,...tı ..,um 18 - 2 - 938 G. aaat 13,I 6 
lonanda Weleri 7aPll.cakbr. la teldilerin prtlarmm .-dllll!! 

ı-•--------.. ı yay~ almak için J(isde yedi 1-Jr ..., akçelerini a&ııtm ... llP 
w~ l&ir enaldle ...... -n-... ..... nda ...... 

Denizyolları 
ltLl!TMl!SI 

Acenteleri: Karakay - DPl'lbet 
Tel. 42362. Sirkeci 118h8rdu Zaü 

, .. __ Han telefon: 22740 --

Jantlt .Poata•t 

dl..ıtıri illn oı...... (MI) 


