
tsTANBUL - '.Ankara Caddeal 
Post& ıcutum: -i6 (latanbuZJ 

.. . . r•• 
Telgraf adresi: Kurun • tıtanoul 
Telef. 21413 (Yaza), 2-t3"W (idare) 

ltalya ile Almanya 
Habeşistanı palJlaşacak mı? 

Alman Hariciye Nazırı Romaya gitti, iki memleketin 
müdafaası için iktısadi tedbirler konuşuluyor · 

Aynı zamand8 olan dli19r bir ziyaret: Avusturya Reisicumhuru Macaristan• 
gitmesi çok ehemmlyetll görUldU 

------------- bir teşriki mesai temini meselesinl ~e 
~ll1111ıılllllfttllfllllll11111ııınııı1111ıııtnı1111t1lllllll111llll1111111ıt1J' bı'lbassa iki memleketin mu..ıafauı l· 
i \ • 
=_=-= Baş vekı· ı ;;. çin sın•İ bir işbirliği vocuda getirm•k ! meselesini tetl<ik edecektir. 
= • Nazır. bundan -1'& mıı.temlelı• 
~Londraya gitmek UzaraJ işlerinde bir teşriki m ... i temini m• 

= = \_Bugün Anlıaradanl _ selesini gBrllııecektir. ttaıya HabeııiL tanda Almanyaya mühim UntiyuW° 1 
Do3t dev lct nazın Ankarada Başvckilimiz'e ~kcn 

l>~ak hariciye nazırı 
ll1ı Şerimizden ayrılarak lrak'a 

€ ayrılıyor \ verecek ve belki ile arazi terkedecek• 
= = tir. Buna muka.bil Almanya 1taıyaya 
İ Ankara, 3 (Telefonla) - \ iktısa.dl menfaatler temin edecektir. 

1ı;ı~ ıuı.c1e,be . haraket etti 
i Başvekil lımet lnönü yarın ak- J İki memleket arasında killtUr b8.ğları. 
i şamki (bu akşamki) hususi \ nm da takviye edilmesine çalı§ılacak. 
~ trenle, Londraya gitmek üzere, J g maiyetindeki .. tıarla birlikte, i tır. _ - ı - Berlin Roma mihverinin hakikt blr 

-=_--=-· stanbula hareket edecektir. Is 
ittifak feklini alabilmesi için A vrupi. 

;1ıımıı11uıııınıı1111ıınnııu11ıı1111111111ırı11ııı1111ııt111ıı1111ıııınıı;: ıun umumi vaziyeti de tetkik edilecek· 

~ lı ltıi8afi . r~ şehrimizde bulunan ket de gitmiştir. ~· liaci A ~~ı~ Irak Hariciye na- Muhterem misafirimizi dün istas-
"' ~ ~- ~ıı dii al' bel d' . . "I' '<lkıı n sabah Toros eks- yonda tstanbul " ! ve e ıye reısı 
4ııı.. aYtılan huslıst vagonla ~hri- B. Muhittin üstiindağ başta olmak ü-
...... l'a kad · endisile beraber zere kumandanlar, ar ı ve e c ıye ı .... ~a rnıştır K :.-- 1 P f b l d' 1:tı. ~ar ar refakat etmek üzere erkanı, Irak konsolosluğu erkanı ve -------------

a ort~ elçisi B. Naci Şev- diğer ı.atıar uğurlamışlardır. Guernika şehrini 
~it !!!! Fransız misaJ! Marksistler ya-

a b ı tehdit eden teh- kıp yıkmış 
like karşısında Asııerın 1ırıı11az11r11 de kendlkendlne batmış I 

k
. · puıevıte1ur v .......... J~r;ı..nıc:o.::..=: 

' lf apç l l'I.. • ı•"' • •ı Guemica'lda yaptıkları tetkikatta ıehrin l arın e uır ıgı l e markıiıtler tarafmdap tahrip edilmiı 
\a g apa kl . l d olduğuna kani oımuılar ve hiçbir taraf-
··~ ca arı ış er var ır •• bomba delilin• teudilf edememiıler· 

dir 
U 8 (Y azıas ! nci aayfadıJ) • h SaJamanCa, 3 (A.A.) - Umumi ka-

l -a n · ı . t . t rargih tarafından ne!Jredilen bir nota-s a 1 e yen 1 1 ca re ·lda Eıpana zırhhıınm bir kaz~ neticesin· 
de batmıf oldutu kaydedılmektedir. 
Zırhlı, aıiler tarafından kızıl sahillere ""• a n 1aşmas1 mpUen torpillerden bi'.i~e. çarpmııtr. 

l. tJllıetl Kua, ~orhb~".' verd'.i'. '.'"'"' itaat 

~·ell' t lltlzle müzakerelere başlıgacak olan etmiyen bor lngdıı gem ... nın takibi ... ~. e dilli •• dl nasmda vuJ<ubulmuıtur. Mürettebat, 
~ .... ile geldi, bugun Ankaraga gl yor gemiyi tam bir inti.am içinde tahliye 

... • :~ tııU';aıtı.17.daki ticaret mu· te bulunan F.ran''' ticaret a~i de etmiı ve bu mü~det zarl'."da. ne bk hil· '~. detı 13 nıayıst b't • 1 iştir. kômet tayyare". ne de hır hlikümet ı•· 
>iot.. b~lere gi~ı anlaşma ü;:,,i~;e ge ';ıeyet bugün Ankaraya gidip mil· misi göriilmiifthr. 
t.. 'l'ı..,'.; ticar.t ~mek .Uzere dün Pa· .. kerelere ba$1ıyat~kt'.r. . . MADRIT TOPLAR ALTINDA 
_"'1?\~ t anlaş eyetı gelmiştir Diln akşaM }<endılen şerefıne ünıon Asilerin topçuları, iki uat payitah -

'tlt"" 11 ll. SUr~a.lar bürosu a· k. t·· Fr ... ,.•de bir ziyafet verilmiş; bu '>< ....... ı~ak ıre or- anç••- . t d • tın merkezini bombudnııan etm;1tır. 
~ .~1•rı•dan B Ve hariciye yük. ziyafette Fra•81• ucare o .. , ...... Ful• telefat yoktur. 

11 
bu he 'Duvren'den mü. da bulunmuştur. ŞtDDETLİ BİR GECE MUHA-

Yetle birlikte Paris- REBESt 
Madrit, 3 (A.A.) - Madrit cephe -

ıinin bir noktasında ıaat 22 ile 23 ara

sında ıiddetli bir muharebe olmuıtur. 
tnfiliklar faıılıııı: olarak biribirini ta· 

kip ctmittir. Topçu faaliyeti, pek ziya

de tiddetli olmut ve saat '23 te ıükti -
net bulmu9tur. Tafıilit yoktur. 

''u 
( ~ . b·· nı sa,t .. litün Lı. ana tın muvaffakıyeti ıçın 

cıınd· d ' T. ıstanla anlaşmak lizıın ır.,, 
ı:::iYnıe merasimi münasebefile 
lllflı Corc çok allika ile karşıla-

bir makale neşretti. 

NASYONALiSTLER tLERLtYOR 

s.ıamanca, 3 (A.A.) - Biıkaye cep 
heıirlJe Guerniacı, Tamorabieta mm -
takalannda hatlarımızı ilerlettik. 

Araıon ,-e Aıturieı ve EndülUı cep
helerinde tüfek ateıi teati edilmiıtir. 

Santander cephesinde cümhuriyetçi· 
)erin taarruzulan geri püıkilrtülmilt -

tür. 
ABL01'A DAHA SIKILAŞTI 
Vittoria, 3 (A.A.) - N11yonaliıt 

kuvvetler Arangodan Guemicaya giden 
yol mıntakaıını tarnamiye temizlemit • 
ler ve bücuın kıtalannın cenahını koru· 
mak üzere yeni mevziler ele geçirmiı -
-
1 

d" Nasyonalist bataryalan Bilbao 
er ır. .b. 

ha
.kim bulunduğu gı ı Bilbao 

ovasına • nı da ate1i altında tutmaktadır. 
tımanı .. . b' ... 
Bu suretle abloka daha nıueasır ır ıe•-
le ıinDll denıektit• 

Alman Hariciye tı0zın Baron Von 
Neurath 

Pariı, 3 (A.A.) - Alman hariciye 
nazın Baron Von Neurath bugün 
Romaya varmııtır. Journal guete
ıinin Roma muhabirinin bildirdiğine 
Jöre, Alman hariciye nuın, görilf. 
meleri esnasında evvela İtalya ile Al. 

tir. Bu meyanda İspanyanın vaziyeti 

de mevzlıubahsolacaktır. -AVUSTURYA. REISICtlJIHURU 
PEŞT~DE 

Budapeete, a (A. A.l - Avwıturya 
reisicumhuru Miklaa ile refikası bu• 
gün aaat 10,30 da buraya gelmi§lerdir.ı 

Miklla. bUyUk harp,tenberi Buda. 
peeteyi ziyaret eden ilk reisicumhur. 
dur. Bitkaç hafta sonra twya.n.m hü• 

(So>ttH Stı. ~ ~4i . 1) 

l ' 

Bn. Simpson 
Kocasından resmen ayrıldı 

Sabık Kralla evleniyor 
Boşanma kararı kat'i olur olmaz 

Vindsor dukası Avusturyadan 
Parise hareket etti 

Biribirleril.e yakında 

Bn. Var/icld (Sabak Bn. Simpson) 

Londra, 3 (A.A.) - Bn. Simpsonun 

talikı katiyet kesbetmiştir. 
Ta.llk hakkındaki kararı müteakib 

Bn. Simpson'a keyfiyetten telefonla 

malumat verilmiştir. 
VINDSOR DUKASI FRANSAY A 

GELiYOR 
Londra. 3 tA.A.) - Vindsor Duka· 

sı, bugün öğleden sonra. Tours'a git. 
mek Uzere trenle Salzburgdan a)Tila. 
caktır. Kendisinin yarın oraya muva
salatına intizar olunmaktadır. 

Reuter Ajanıı, izclivacm Cande şa-
tosunda yapılmasının muhtemel oldu

ğunu bildirmektedir. 
Viyana, 3 (A.A.) - Vindsor Du-

kuı Parise gitmek ilJere AJ>pelaba.ch 

p.tonncSan aynlnlJlbl'-

tnileMCCk olan 
ViM.tor Dukaa• (Sabık lngWı kralı) 

Avuıturya ReiıicUmhurun& bir tel. 
graf göndererek Avuaturyada gönliltll 
misafirperverlikten dolayı derin tefek. 
kürlerıni blldirmiıtir. DilkUn bu ee· 
yahati Fransada bulunmakta olan Ba· 
yan Slmpaon ile yaptığı bir telefon 
neticeılnde kararlaştırmıgtır. 

• • • 
Et'Vclcc de yazdığımız gibi, Ba!f<I" 

Simpaoıı, k-OCMtndan resmen ve tama
men aynldığı için artık, kocıa.ıınm M-

yadı o'mı Simp80t1 adını kullonmak hak 
kım kaybctm~ ııc kt:lık :::nmanındaki 
~mm aoyadı olan Vorfield iamini 
tekrar a1m1~fır. Sabık kral Edııanf1a 
euleninocyc l'°"-ar bu iami t~ 
hr. 



2 - KURUN 4 MAYIS 1937 --· 
Bir Fransız misali 

Kitabı tehdit eden teh
like karŞısı_nda 

Muharrirlerin, gazetecilerin 
kitapçıların .elbirliği ile 
yapacakları işler vardır 

ve 

F ransız muharrirlerinden Ge- ı olduğu kadar kuvvetli değildir. Bun· 
orge Duhanel geçenlerde mu- dan dolayı sinema ve radyo salgını 
harrirlerden ve kitabçılardan karşısında kitab ve kitabçılığm mev

birkaç arkadaşı ile birleşerek bir cudiyetini müdafaa etmek lazımdır. 
•'Kitab birliği,, teşkil ettiler. Bu te· Fransada kitab neşriyatının esas
§ekkülün maksadı F ransada okumak lı bir mazisi vardır. Fransızlar asır· 
zevkinin inkişafına, hiç olmazsa lardanberi kitab okumak itiyadını 
muhafausına çalışmaktır. Fransız- kazanmış bir millettir. Böyle oldu· 
lan bu tarzda bir teşkilat yaparak ğu halde sinema ile radyonun ''e 
çalışmağa mecbur eden sebeb, kitab- kağıd pahalılığı gibi sebeblerin tesi
çılığm mevcudiyeti sinema ve rad- rile orada kitab okumak zevkini 
yonun umumi hayat içinde aldığı yaymak ve hiç olmazsa muhafaza 
mevki nisbetinde tehlikeye düşmek- etmek mecburiyeti hissedilirse Tür
te olmasıdır. Bundan başka kağıd kiye gibi henüz halk arasında oku
fiatlannrn gittikçe yükselmekte ol- mak zevki teşekkül etmemiş olan 
ması da kitab fiatlannı artırdığı için yerlerde nasıl çalışmak iktiza edece· 
bu kültür vasıtasını halk için bir ne- ği kolayca anlaşılır. 
vi lüks haline getirmektedir. Bu hususta hükumete aid bir 

Hakikaten k'itab sinemaların ve takim himaye tedbirleri olabilir. Ye
radyoların inkişafı ile bir gün orta. rine göre bunlar istenir. Nitekim 
dan kalkacak mıdır? Bu takdirde halk neşriyatının ve mekteb kitabla
kitabçılığın bu suretle tedrici bir su. rına mahsus kağıdların pahalılanma. 
rette ölüp gitmesine karşı kayıdsız sına mani olacak bazı tedbirler alın· 
ve hareketsiz mi kalmalıdır? Şüphe · mıştır. Vilayetlerde okuma odala
yok ki güzel bir film seyretmek, rı açılmıştır ve açılmaktadır. Fakat 
radyoda sanatkarlardan mürekkeb Fransada olduğu gibi memlekette 
bir heyetin verdiği konseri dinle- okuma zevkini yaymak için herşeyi 
mek insan için bir zevktir. Fakat hükumetten beklemek de doğru de
güzel bir film gösteren sinema ile ğildir. Muharrirlerin, gazetecilerin, 
latif bir konser dinleten radyo hiç kitabçıların da bu yolda el birliğile 
bir vakit kültür hayatında faydalı çalışacakları ve yapacakları işler 
bir kitab yerini tutamaz. vardır. Hem muharrırlar, gazete-

fyi bir kitabın kıymeti insani,;;; ciler, kitabçılnr kendileri tarafından 
yalnızlık zamanlarında sadece arka- yapılması mümkün ve lazım olan 
daşlık etmesi, birkaç saat tatlı vakit şeyleri yapmadıkca, yahud bunları 
geçirmeğe hizmet eylemesi değildir. yapmak için müşterek surette ha-
Kitab aynı zamanda okuyanı düşün- rekete geçmedikçe bu işte devlete dü· 
Jüı Ur, insanı lntıdıı eı.lerı dımngı ıt:rı vaL.iC ... 1.:1 uı :;r"<tpılınauıe::sıudan do· 

terl5 e iCI~t. bııyatı ve hadiseleri layı.her h8!18i bi.r makamı tf'rıkid re: 
görmek ve muhakeme etmek kabi- müahaze etmeleri hak ve insaf kai
liy~ti verir... Bu kabiliyet ise ne ı desine uymasa gerektir. 
sinemada, ne de radyoda kitabta ASIM US 

·o-ONCJN ·AKfsLER.i 
"Milli!:'~!:!ne~::!'!'eı~~~ ettiği rrvl·' 

na e~afmda Nurettin Artam "ULUS" 1 
ta yazıyor: 

"Milli" kelimesini yerinde kullan -ı 
malıyız! it 1 p e'1 

ikı tip a yan r 
Yeni rejimimizin bütün anlamlarile 

tarif ettiği ve "milli" kelimesini, arada 
ıurada, yerinde kullanmadığımız olu -
yor. Yaşama, oturma, kalkma ve giyin
me bakımından bizim için "milli" keli -
mesi, ancak, "medeni ve modern,, kli
mesi, ancak, "medeni ve modern .. keli
melerinin müteradifi olabilir. "Milliyeti
mizi muhafaza ediyoruz,. kanaatile Pa -
ris sokkalarında ve Londra parklarında 
kırmızı fesle gezenlerin zihniyetinden 
çok. ama çok uzaktayız. 

Belki de, hata, etnografya müzesinin 
içinde bulunduğu yapıyı milli ziraat 
enstitülerinin binalannı gayrimilli san
mak ~afletinde bulunanlar vardır. 

Fakat millete daima ilerinin, iyinin, 
güzelin ve rahatın yolunu gösteren me· 
deni ve modern bir rejimde bu telakki· 
yi kökünden düzeltmek başlıca vazife -
}erimiz arac;ındadır: 

Haaan Ali "Bir mizah meselesi,, ya • 
zmnda dün iki karaktui tahlil ediyor • 
du. Biriıi kötülük anyan ikincisi her 
,eyi iyiye yoran karakter. Hasan Ali 
birinci tip için hareki aıfatını kullandık· 
tan ıonra ikincilu için yaradılıştan 

tembel demekte ve her iki kankter için 
ıu mütaleeyı yürütmektedir: 

Bu iki tipteki insanlar, bir cemiyet -
te ne kadar azalmıısa o cemiyet o ka
ldar mes'ut ve okadar medeni bir ce -
miyettir. Çünkü bu mahllıklar, en me • 
deni diyarlarda bile yaşarlar. Nesilleri 
bir türlü münkariz olmaz. Yeter ki, 
azalmı~ olsunlar. Bunları azaltmanın 

bir çaresi vardır: Kötücülere ehem • 
miyet vermemek, sözlerini dinleme • 
mek > her işittiğine inanan ve her şeyi 
muhakemesizce olduğu gibi kanul eden· 
leri de işten alıp kalafata çekmek. 

Günlerin peşinden : 

B~r altın sergisi olsa ... 
Cumhuriyet Merkez Bankasının bu senek~ . umumi i?tima.~11.~a 

okunan idare raporunda birçok §eyler hoşa gıdıyor. F a~at bu tun 
bu şeyler arasında en çok hoşa gideni altın mecv~duna aıd rakan~.
lar oluyor. Çünkü 1931 senesinde banka t~şekkul ~derken demır 
kasalardaki altınlar nihayet be§ on milyon lıralık hır sarı maden 
külçesinden ibaretken bugün bu mikdarın 36 milyona kadar çıkmış 
olduğu anlaşılıyor. . .. . 

Banka raporunda bu rakamları okuduktan sonra bıze şoyle hır 
fikir geldi: Acaba Ekonomi Bakanı Celi\l Bayar~n ~nkarada aç~ığı 
Beynelmilel Kömür Sergisi sona erince aynı sergı bınasmd_a Malıy~ 
Bakanı Fuad Ağralı bir altın ecrgisi uçamaz mı! Zannedıyoruz kı 
böyle bir serginin iki türlü faydası olur: Bir kere Umumi Harbten· 
beri ortadan kalkan altın paranın y:üzünü burada görer7k herkes 
sevinir· sonra da 36 milyon liralık altın kül e ile Cumhurıyet Mer· 
kez B~nkasmm muvaffakiyeti altından · yapılmış bir ehram şeklinde 
temsil edilmiş olur. 

Hasan Kumçayı 

- Bilseydim balıt;eye bir ağ~ daha dikerdim .... 

. gitti 
Prenses lstanbd/l)ı 

kını "sen1p8 
bulnıuŞ 

O .. d b . chrİJllitİ n gun en en Ş 
hınan İtalya kralının ktıl ~ 
Maria di Savoia dün f'k~ .• 
presle Sofyaya hareket e hri 

İtalyan Pren esi, fC bil 
mamile gezmek fırsatı~ı. ta 
dan şehri Roma kadar 1~ 0 
ve şimdiye kadar dolaşugı ~ 
hancı ş~hirlcrden çok da~~ bi' 
cazib olduğunu, sempatı rı 
ve hilkat taşıyan herk.~st\l 
had nezaket gördüğünu .50 

• 

d 
.. 1.l 

Dün akşam ken ısını 
lar arasında ltalyanrn Ank~· 

1 • • .... ,, • r u· t • 
"" l"IC> .-. "'"--'"': - " re 
B. Muhiddin .Qstündagın 
krzı bulı,ınuyordu. B lgşl' 

Prenses, Sofyada udB bi' 
çesi olan ablasının yanın betli 
kaldıktan ve bu münase · .. go 
gar askeri geçit resnıın1• 
sonra Romaya gidecektır· 0~ 

imparatorluk bayra~d 
yük geçit resimlerile teSI }J~ 
9 mayıstan evvel rnuha 
mada bulunacaktır. 

Jt81 Vali tekrar Aıı 



c.. - . -
8 llnıhuriyet Merkez 
ankasının neşrettiği 

,. nıühim rapor · 10,000 lirallk tahsisat 
kondu 

3-KURUN 4 MAYIS 193'1 

Şark şimendüf erleri kunıpangasından 

Qllıız ,· t · ı b .. ..k b . tı"/fı s ucrarını ugu ır mu-
c~..,,~kıg efle muh.af aza ediyor 

Mezarhklar 
temizleniyor 

1~000 liralık ikramiyenin 
22 seneye ait kısımları he;~ ~erkez Bankası u- zamanlarda e~ya ve hizı_netler fi~t: 

.._'-lctirnı°r.~~kndığını okuyu· ]arının genel çerçe,·e!i içınde tebdılı 
Belediye eski mezarlıkların ıslahı için 

93 7 bütçesine on bin li:aya yakın tah • 
~'tiııin T 

1 • Bu toplan· mekan eden altının o zamanlara 
.:....._ lid haP<>ru okunmuı mahsus bizatihi müteharrik intikal: 

sisat koymuştur. Bütçe tasdik cdit:p Ve başkaca fazmı·nat ı·sıenı·yor ·' 
geldikten sonra şehir içindeki mezarlık-

bı~de · etablar ve mua· !erini bugün artık kontrol a~ç~lerı 
~il ıe:ahat ~erilmittir. tanzim edecektir. Hemen kamılen 
.. ,_ le~n v ~kYnı •ene zar- idareli nakid çerçevC$İ içine gim~i§ 
""'te te • e 1 lıaadi ve ma· olan cihan, yeni baıtalt' kurmak 1.~· 
ı...~\ihiın ıır kebneJ<ten uzak tcdiği bir para sistemine \'armak U· 

....,~t va alar hakkında zere bu kontrol akçeleri yolu ile dir 
btnk •unubnuttur. Bu ki hali hazır nakid buhranı devrini 

· Yılı 'hın neşrettiği be- kapamak emelini b.esle~ekt~dir .. 
~0tııııdan a~kındaki idare Kati bir ~alah devresıne gırmı§ ol· 

1935 hıen ve . a arak okuyucu· maktan heniiz uzak bulunmakla be-
den t 93r;;'0 ruz: raber cihanda birkaç yıldır kendini 

~...._ fiabc Ya nıüd~vver göstermİ§ olan kalkm,?1anın .! 936 da 
tlll\}ona c: tniisellah ihtilafı da d~vam etmi~ 0 Jdugunu gormekle 

. ~ "' 1 hlcdcn A . b' b' · k. k 1~ ... at ıya I 'rupanm miitc~elli olmaya ıtta ı ım an yo • 
~i"~e"2:uu : 1 spanyn ihtilali, tur. 
~IRl'll deva an yılda da em- Bizde genel durum 
~I .1 htdiacı::a bcbebdo1mu§ Buhranın en dü§kün teviyeli had· 
ctdt •naaniyc . aşın a gel· lr.ri 1933 ve 19.34 seneleri ile birlik-
lla • 0 kadar tın bilhassa son te bizde de artık tamamen arkada 
ile' 

1~.tiktara susamı§ oldug"u 'h 'k ~l.tt"' • refah d .... kalmı" görünüyor; cı anın ı tisa-
Ycrıj ll:Ycbilm .. 8 • ogru iti- di gidişinde görülen umumi kaJkı· 

c11ı,,• 11 her C3ı ıçın say ve 1 k . . d h' . . 
''.•Yet L §eyden evvel d mından mem e etımız e Hısesını a-

. >'c 11avasın1 ara ı· ]arak yürümektedir. Bu kalkınma 
~ıtllıi •. tc temin 1936 senesi 1936 da daha mütebariz bir şekil in· -ılır, B edemeden k 

111 ·ı_ Unun) b apa- almıııtır. Zirai istihsalat itibarile 
t 1 ıı;tıaad· ha eraber f 936 b · · · ~ .' 1935 d 1 • a~eketlerinc aid memleket iyi ir sene geçırmıştır. 

'lıtı~ ıafah e ıktısadi sahadaki Yürümekte olan sanayi planının ba-
t~ı_1f <:>ldu .. ın daha ziyad . k' şarıldığı nisbette sınai istihsalat in

'CI\ ha gu infb c m •· ki§af etmeğe ba§Jamış \'e ticarete a· 
'btı li kal ı aını takviye id hareketler, heyeti umumiyesi da· 

1?35 dek ~ıım man:ıış olduğunu hilinde bu sene az çok fazla uyan· 
~l~ C O)d ... g~lır • 
~l dii11Yaudagu gıbi J 936 da da malar göstermiştir. Toptan fiatlar 
!bı~'lllı. stokl h biraz daha yükselmi§, buna rağmen 
c.~ -ı. İsfh ar iraz da· .. , tanı 1 sal d k hayat pahalılığı yükselmemİ§tİr, de-
~ij\.. ''« ~tım en e s1eri bir 
~llflda}ıdf;Jc~"'"~~·.~:.:r~~?~tan fiatlar nilebilir. Maliyemizin temel ta§ını 

.re aıd k ı::ı_,, - ' ·· . te§kil eden varidat tahsilitı ise her 
a · 1Yın tl turlu memuıun ıevxınde :zuhur et-

ltı'k ~•Yad .. c er ve ha-
. ı darı d c b'Yukseldiği gibi mi~tir. 

a ır d h kb az a a azal- Ziraat 
Ccfu. l.t aa)·h 
lh:. Ctli a harek t] • r·"<f bi Ve naf· . e erınde dev· 
k~~la~~akım t~~~leri~dc ittihaz 
·~ h' a Ya.r rlerın ve son-
t ır l§ınd k. 
t il alıra~CV)cj tutt a ... ı sarfiyatın 
c "'' "ıt h·d· ugunu 

CiL"ll.t§k"J• a ısatı . h nazarı 
. •ıarı u ata u... ıza edebi). 
1t tıld ıı,,akdi g~~ınayız. 
Ilı l.tgu Vazıyeti d 

•0ıııdc~İfdi çıkmazdan he 7'.aktile 
d ~t'ıtı<Ja r. 1936 cnuz kur 
ı~t'iiitiifrrı·~tansız f senesinin ey. 
r ·' ftarı ltf, bun rangr kıymet

1936 yılı içinde memleketin §U 
veya hu kısmında görülen namÜ· 
said bir takım cevvi hadiselerin vu· 
kuuna rağmen zirai istihsalat çok 
iyi neticeler vermiJ, eldeki rakamla
ra nazaran hemen her nevi mahsul 
itibarile bir sene evveline nisbetle 
mühim fazlalıklar elde edilmi§tir, 

lardan işe başlanacaktır. 
Mezar ta§ları düzeltilecek, mezarlar 200 memur VB. müstahdem nam.na, ilk dava lstrdası, 

arasında yollar açılacaktır. Afaç dikme Devlet Şurası r;yasetine verlldl. lst:danm bir su .. etl de 
n:ıevsim~n~e de mezarların boş ~erlerinel • davaya lltthak latejlle • Nafia Bakanhjma gönderlldl' 
fıdan dıkılecek, bu suretle eskı mezar
Jıklann göze hoş görünmeyen manza • 
rc:larr giderilecektir. Gelecek sene ko· 
nac<:k tahsisatla da m"ezarların etrafına 
duvar çevrilmesine başlanacaktır. 

lnglllz arkeo!oAu Vali ile 
konu,tu 

.İngiliz başkonsolosu dun vali ve be· 
lediye reisi B. Muhittin tlstüntlagr zi
yaret etmiştir. 

Onu takiben. iki gündur şehrimizde 
bulunan İngiliz arkiologu B. Bakstcr 
kabul edilmiştir. 

[Polls haberleri J 

Maslak yolunda feci 
bir kaza 

Evvelki gece Maslakyolunda gene feci 
bir kaza olmuş, iki kişi yaralanmışt:r. 
Yaptığımız tahkikat neticesi'li yazıyo. 
ruz: Beyoğlunda su terazisi sokağında 
36 numaralı evde oturan ku'lduracı 
kırk sekiz yaşında Andon dün ~ğledcn 
aonra kırk yaşındaki nişanlısı Mari.yi 
996 numaralı hususi otomobiline almış. 
Büyükdereye gezmeye gitmi~tİl. Ge::e 
saat yirmibire doğru iki nişanlı tstanbu
la dönerlerken Maslak yolunia karşı
dan ııüratle bir otomobil geldi~ini gör· 
auUgıh .. 1.ü:a. 

Andon korne çalarak ve ön la.nbalarr 
m yakıp söndürerek kar§ıdan geı,.n 

otomibile kendisinin mevcudive•:ni ha. 
her vermek istemiştir. 

Süratle gelen otomobil huni:\. a aldı
rış etmeyince Andon bir kuayl mey
dan vermemek ıc:in direksiyonu ııol ta· 
rafa kıvırnu~tır. Fakat direksh or.u faz. 

.1. • 

la çevirdiğinden ,,tomobıl sol t.ıraftni 

Dava arzuhalinde, rl vanın esası. ıı • 

zun uzadıya anlatılmakta, memur ve 

müstahdemlerin ir.teklcri, şu 6 maC: Jc 
ile huJasa edilmektedir; "1 - Memurin 

Bir müddet evvel jmtiyaz1 hükume
te geçen Şark Şimend:ferleri kumpan ., 
yası aleyhine. şirket memur ve· müstah· 
demlerinden bin kadarınııı yarım milyon 1 

raddesinde tazminat isteğilc dava aca
~klarını yazmıştık. Bunlardan ilk p;r. 
ti olarak - kadın, erkek - iki yüz ki· 
şil'k bir kısmı namına, yeki! ve mü • 
me::silleri eski Adliye Bakanı, izmir 
saylavr profesör Mahmut Esat Bot • 
kurtla İstanbul mıntakası cskı adliye 
miifettişi Ali Şevket Erkün taraflarından 
Ank:::rada devlet şfırası riyasetine istida 
verilerek, ilk dava açılmıştır. 

nizamnamesindeki ihbariye maaşı deni· 
len c:ylıklanıı, 2 - ayni ni:r:amnamcdc· 
ki hiısniıhi:r:mct ikramiyesi denilen taz
minatın. 3 - 1928 itilaf namesi gerekin· 
ce on bin liralık ikramiyenin oııumiı:r; • 
deki yirmi seneye ait kısımlarının, 4 -
Memurin sandıklan nızamnnmelerınde
ki nisbct m:erınden kumpanyanın ve • 
rccegi paranın. 5 - Memurlann ve 
müstahdemlerin hizmet müddetleri ba· 
kiyc:;inc ait asli ve fer'i muııafıa müka· 
bil - borçlar kanununun 344 ve 34 5 in
ci maddelerinin hakimlere lıah"cy -
!ediği salahiyete müsteniden - ş'rkc • 
tin hükumetten ahıcagı taviz ile mü • 
tenı::sip olmak üzere 1 6 gibi muhik taz· 
minatın mem·urıııra tefriki ile ücret ve 
maaş nisbet:ndc tevzii hıtsuslarından 

ibarettir. 6 - Bunlardan başka, devlet 
nafia umuruna müteallik umumi bir 
hizmetin yapılması gayesilc. hiıkıimct
le şirket arasındaki imtiyaz mukavelele· 
Jeri şeraiti ile her bakımdan irtibatı ha
iz bulunan baladaki vecibelerin yükrck 
Nafia Bakanlıgı tarafından mürakabe 
edilmek suretile, Hasının teminı Je, is· 
tcğimlz: cümlesindendir ... 

Mütebaki memur ve müstahdemlere 
ait müracaatlar da. V ckalctnamclerin 
tanz:m merasimi tekmillenince, yapı • 
lacaktır. Ve müteakip davaların, ilk a· 
çılan dava!! birleştirilmesi istenilecek. 
tir. Devlet şiırası, davanın vaT.ife da • 
bilinde olup olmadığını tetkikten sonra, 
arzuhal suretlerini kumpanya mümessil 
Terine resmen yollıyacak. onların cevap
ları tekemmül eJince de, devlet §urası 
umumi heyetinde açık duruşma başlıya. 
caktır. Bu aleni mürafaanın temmuzda 
başlıyabileceği tahmin olunmaktadır. 

37 - 8271 numarayı alan ilk dava 
arzuhalinin bir sureti, davacılc.ra ilti • 
hak istcğile. Nafia Bakanlığına resmen 
gönderilmiş bulunuyor. 

Maslak yolunda ilk, orta ve liseleıde 
öğretmen ihtiyacı geceJeyln bir kaza 

daha oldu tetkik ediliyor 
Evvelki gece Ma.<3lak yolunda gene/Vekil ölf .. etmenlerden aza-

fcci bir kaza olmuş, iki kioi yaralan· mt istif d .aıı k 
mıştır. Yaptığımız tahkik3tt neticesi. a 8 Bu ece 
ni yazıyoruz: Kültür Bakanlığı ilk. orta \'e lise. 

bir ağaca çarpmış, sonra henıitğe vu
varlanmrıtır. Otomobil par.; .. :::nmış, 
·Andon ve nişanlısı muhtelif Vl"r ı• rind-:n 
ağır surette yaralanmışlardı:. t{aza)'ı 
yoldan geçen diğer otomobil'er görmi.is 
yaralıları hendekten çıkarJ',lk ~işli hı:: 
tanesine kaldırmışlardır. 

Bc"·og·ıunda Sutera•lsı' k - d lf'rin iiğrctmcn ihtiyacını Rimd'den tet 
"' ~ so ai;ın a . k' d' . ö . .. · . 

36 numaralı c"dc oturan kunduracı kık etme LC n · nuınuz:ickı ders yılı 

ıatc~ gı ile 1-ioıun Yanıbaşında 
l\a ~lçj~c:tYni Y'o~nda florini de 
cbij· ~~ha an başk~ tutmuşlar. 
'>'ıf ıtı~. ~cınlekct kortada artık 
~ Cdilcbn ransız fr alınamıştır, 

lıtılrrıa mek kab~J~Bının altına 

Pek mahdud bir kaç istisnadan 
sarfı nazar olunursa, zirai mahsu
lat fiatlarında kendini göst~:-mİ§ o
lan yükselme 1936 senesinde de de· 
vam etmİ§ ve son yılın rakamları 
bir sene evvelki rakamları da geç· 

miştir. 
Harice satıılarımız: da 1936 da 

üç dört yıl evveline nisbt:tl~ inkiıaf. 
1ar göstermiştir. !3u yıl ıç~n~e belli 
ba§lı zirai mahsulatım~a aıd ıhraca· 
tımız - bir sene evYelıne nazaran • 

BiR YANGIN - Bursa sokağında 
tzettin apartımanında oturan J~nettinin 
katından yangrn çıkmış; faz~a ılerleme· 
sine meydan verilme~~" .!etışen itfaiye 
tarafından söndürülmuştur. 

kırk sekiz yaşında Andon öğleden son. başından itibaren yeni açılncnk okul
ra kırk yaşındaki niı:anhsı Mariyi 996 lıırla me\'cllfl okullara ilfıvc edilecek 
numaralı hususi otomobiline almış, sınıfların öğı etmen vozıycti de hnzı
BÜ)'ükdcrcye gezmeye gitmi§tir. Gece randan itlbarcn ·yapılacak kadrolaı la 
saat yirmi bire doğru iki nişanlı !stan- tcsbit edilecektir. 
bula dönerlerken Ma.cılak yolunda kar- Ortaokul öğretmen kadrosunu dol
§ıdan süratlc bir otomobil geldiğini durmak için ilko!rnl öğretmenleri ara
görmU~lerdir. sında bir imtihan nçılııcağı gibi, yük. 

Andon komc çalarak ve ön Jiımba- sek öğrctlllcn okulundan mezun ola. 
Jarmı yakıp söndürerek kar6r<lan gelen caklar \'e A ''rupadan tahsilden clönc
otomobile kendisinin mevcudiyetini ha. eek gençlerden istiföde edilecektir. Lı· ı:>~afa aı Yalnız Jı ı~etinden u-

~ k 1 tı .. svıcre J-
~crıi a l'tıadr lt~ctinde ~ ~c lo. 
lir '·~ı • •nika 1 tC3ır Yap

~llhti, Cc ara doğr: ar biraz da-
tiJcı lc"a.I~ koalovak {ayıJdı, ftal
tı Ctj Qib'tından b· tonu kanu. 

dır ar"ları dı leton" ıraz daha kay. 
1 . a S .ra ve y 
9J 1 lcrlinc b ... unanis-
~ bi ''ilca· agJanmıs. 
~ b I' h,ıe ınden~ri • 
~!inil •on h~ielmi§ ol tekrar delik 

t... cltrı &dise] . an altın "'l 

'
.~ k ~ık 1 er li . o • 

~. ~ıl'tıa'" • ınca bu ze.rıne artık 
ı 'tttiir:a matuf mıyarı Yeni 

tc ıto11 ..._ et..... ... Yeni b · f 
~ ~U •co) k ··•ege b l ır or. 
~ cı4' 1tcrıidd~ SC8i d Clf -'ı' dı; o da 
'\ı\ n ır. B enı e . 
.. ..,~1'dq ~ıl •ottu ~~•İmiz n tesıs. 
~ "'lılj Ve 1 n~ b ınev-

' ~le ......._ 1•Pan}'a..ı- u tC3isler 
rr n ·ı ~n f 

t l &tıaada gı tercd sar ı na. 

t~lt lj~l'ıtli}'ett~ İaviçr:de ~meri-
tı cı] •k tdan bulun e Ho. 
~ tıdcrı Çeler· son i.i makta idi-
t ~~~j<:>rıra \, eyJi.iı J ~ 3~em)eket "~tı ltlttd· trdcrı e diğer ,_ hadise. 
~1' ır. C evv<\ v"aıcçeler d~ 

~~t r~Y~i;':lerj m~İ)~~~. ~e~i-
tıı, '- t &}~ llldak· ovı:zın 
'lı k~ ~fl)chctrırrı. aJrp hu k değerini 
~· l'l\'-ırı~?et)j teme 'Y~etin 

Ci\oj~ meydan V'vuçlere 
lt~l'id Verme. 

&tın, b 
n ttlunmad ... 

ıgı 

daha fazladır. 
Arazinin tahririne, hayvanlar 

vergisine, memlekette. pamu~un ıs
lahma, ta~işin menıne ve ıhraca.· 
tın mürakabesine aid olarak çıkan 
kanunlarla memleketin sulama, is
tihsal zirai kalkınma, onnan ve 
toprak İ§leri hakkında hükume~'"e 
teemmül edilmeğe baf)anılan ıh
zari tedbirler senenin bi)vaaıta bila 
vasıta ziraat hayatımızı alakadar e
den mühim hadiselerindendir. 

EndU•trl 
Be§ senelik sanayi planının t~t

bikatr faaliyetle devam etmekt~.dır. 
Bu tatbikat cümlesinden olmak uze· 
re lzmitteki kağıd fabrikası sene 
içinde istihsale baflamış bulunuy?.r. 
Bilhassa pamuklu mensucata ~e yu.n 

ipliğine aid olarak memle~~tın hır 
çok yerlerinde vücude gehrılmek~e 
olan fabrikaların in§Mtı yakın ~ır 
zamanda bitmek üzeredir. Endus· 
tri alanında yılın en önem.ti h3dise

1
• 

lerinden biri de Karabükte kur~ • 
ınası kararl8ftınlan fabrikalara aıd 
olarak İngiliz sanayi erbabı ve ~er· 
mayedarlarile yapılan anlatma ır. 
ilk bet senelik endüstri programının 
tatbikatı bir taraftan devam ederken 

(Sonu Sa. 10 Sil. 1)· 

TOP OYNARKEN - Sirkecide tb
ni Kemal sokağında oturan Zahari adın· 
daki çocuk, top oynarken yere düşm:.ış. 

bcr ''ermek istcmi6tir. Bakanlık ayni zamanda uıun mUd-
Süratle gelen otomobil bunlara al. dcttcnberi oku!lar~a ö~r?.t!°cn 'ckil

dırış C'tmcyincc Andon bir kazaya mey !iği ya~mıı;; dcgcrh \'ekil ogr.ctmcnlcr
dan vermemek içfo direksiyonu sol ta. den de ıızam_ı istl~nde ede~cktır. nıı~lnr 
rafa kıvırtnıştır. Fakat direksi- nrasında müfcttış raporıle mu\'&• fnk 
~·onu faz:a. ~c,•irdiğindcn otomobil sol olmuş oln.nl~nn s~~ilerek esas kadro. 

kolu kırılrnr;tır. 
PARMAKLIKTAN DOŞTO -

Koskada Bayram Çavuş. mahallesinde 

6 yaılarında Nişan evde~ı tahta ~a~mak
lrklar üzerine çıkmr§: muvazcnesını kay. 
bederek yere düşmüş; yaralanmıştır. 

SEKiZ YAŞINDA BtR ÇOCUK 
y ARALANDI - Taksimde Platin apar 
tımanır.da oturan :Madam Dellanın ida. 
resindeki 921 numaralı otomobil Okçu 
Musa caddesinden geçerken 199 numa
ralr tramvay arabasile çarpı~~ı§tı.r'. Bu 

ma neticeıinde otomobılın ıçınde 
çarpış v· l' .. 
bulunan 8 yatlarında ıta ı vucudunun 
muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. 

DiNAMiTLE OYNARKEN - Ka
sab İlyas mahallesinde bekçi Kemal öte· 
denberi denizde dinamitle balık avla • 
maktaydı. Dün gene di~mitle evde oy
narken dinamit birdenbıre. patla~§ ve 
Kemali vücudL nun muhtelıf yerlerınden 

yaralamı§tır. 

BiSiKLETE ÇARPTI - Beyoğ-

1 <la Timarzade sokağında 6 numarada 
un 'h . d 

t ft ki
. bı'r ax.a h va ithal edılmclerı Bakanlık tnrnfın. 

ara a o ca '.jarpını!-l. sonra C'n - . 1 değe ym·arlanmıştır. Otomobil parça- dan tetkık olıınmaktad r. 
lanmış, Andon \'e ni~:ınlısı muhtelif Ort:ıda böyle olduğu A"İbi ilkokul
ycrlcriııden ağır surette yaralanmıP- lardn da ovni \'a1Jyet mevcuttur Bn-

kanlık bu işle ecınslı surcttr. mc. gul ol
lardır. Kazayı yoldan gc~en diğer oto-
mobiller görmü~. yaralıları hendekten mıya b.::ı.=s=la=m=lf=tı=ı .==== 
çıkararak ŞiBli hastahanesine kaldır. 

mı~lardır. 

ilk okullar rç!n bina 
İlkokul bina ihtiyacını tetkik et. 

mek ve bu işi önlemek makfladilc f s. 
tanbul killtür dircktötlüğü esaslı ted· 
birlere girişmiştir. fstanbulun birçok 
semtlerinde ilkokul olarak açılmıs 'c 
kira ılc tutulan yüz kadar bina vardır. 
Bu binaların çoğu ılkokul olmıya mü
said değildir. Binalar ara.11ında bir tas· 
fiye yapıldıktan sonra yerine daha uy 
gun \'e ucuz binalar bulunacaktır. 

1 elef on göri!.'imeleri 
Bolediye taraf meran faz la 

mUkAlerr.eye mUsa- ile 
edilmedi 

Ge~cn sene bclcdıyc merkez \'e §U· 

belerince yapılan te'efon gôrücımelcri 

için elli bin 1 ra \'Crılmış oldııgıından 

belediye bu hususta tasarrufa karar 
\ermiş. her dairenin scncd kaç mü
kaleme yapacnğmı geçen srnckr görUg 
n1elcrinc göre tayin etmistir. 

oturan 6 yaılannda Salı a evın e kti-
'"lc bir kı:r: ö:in sokakta oynarken Sa-

çu . 'ki 1 
Jahattin isminde biri bısı et e çocuğa 

k avruca"ı ,_•aralamıştır. Sala-
çarpara y b J 

hattin yakalanarak tahkikata bılanmı§· 

mııtır. 

Bundan başka köy okulu ihtiyacı 
da tetkik edilmC'ktedir. Köyliiniln \"C 

vilaydin yardımılc yemi okullar yap
mak ic:in esaslı tefebbUslere giri!'}il. 
miştir. 

Birçok sub .. lcrdcn belediyeye yeni
den müracaatlar yapılnrak· mÜkalcme 
adedin

1
n fozlala~tırılm::ısı istl'nmislır 

Belediye reisliği diin bu hus\~sta 
ş~belcrc yeni bır ta.mim ı;ondcrmiş mu 
kaleme ntlcdinin artırılamıyacağını 
kat'i surette bil<linnişlir. 



4 - KURUN 4 MAYIS 1937 

Bilbao'nun tahliyesi lT ekirdağında ölen 
Macar dukası 

.. 4siler tarafından niçin istenmedi? Namına Pe,tede bir 
heykel dlklldl General Franko bir hileden korkuyor ve halkm •ehir

den çıkarllmayıp bir yerde korunmasmı teklH ediyor Buda.peşte. 3 (A.A.) - Dün 
Kral naibi B. Horty'nin huzuru ile 
bundan taın iki yüz; Bene CVVe} f e· 
kirdağında ölen Duka F rımçoiıs Ra
kocz.i' nin at üzerinde bir heykeli 
açllmı~ ' 'e bu açılış töreninde kül· 
tiir nazırı B. Homan bir nutuk söy· 
lemi§ tir. 

Londra, 3 (A.A.) - Daily Teleg-j 
rnph gazetesinin bildirdiğine göre, · 
Henraycdeki İngiltere büyük el~isi 
Sa1amanka makamlarının Bilbaonun 
tahliyesine yardım etmeleri hakkında 
lngiltere tarafından yapılan tek!ifi 
rcd eylediklerini dün hariciye nczare. 
tine bildirmistir. 

Times gazctcsi,bu mesele hakkın. 
da diyol' ki: 

Gcncr~l Franko bu meseledeki red 
CC\'abma sebeb olarak §unları gö:;;tcr
mcktcdir: 

Basklar, beync.lmilcl hukuku j~ 
lal ~ylemif>lcrdir. Bilbao a.bloka altı.u
da bulunmaktadır ve ayni zamanda 
mühim ha.va. harokctle.rine de sahne 
teşkil ctmc.ktedir. Diğer taraftan Ya.
lencia makamları, vaktilc .Notr Dame 
de la Cabcza manastrında bulunan kıı... 
dırılarla çocukların tahliyesini red ev 
!emişti. Esasen Bilbaonun tahliye;i 
bir hileden başka birşey değildir. 

General 
0

l<"'ranko, mukabil bir tek
lifte bulunmakta ve Bilbaodn. beyne! 
'milel kızılhaç kşkilatmın kC'::ıtrolU al
tında. muharlb olmıyanlar icin bir 
mıntaka ayrılma<Jını ileri sürmektedir. 

1TJ1LYAN ESiRLERiNDE 
VESIKA.w1.R BULUNDU 

Bilbao, 3 (A.A.) - Havas ajansının 
mu ha biri bildiriyor: 

Son muharebeler esnasında hükUmet 
kuvvetleri, geçen şubatın birinci günü 
Kaüiksde karaya çıkan altıncı İtalyan 
efradından birkaç neferi esir etmişler· 
dir. 

Bunlardan Angclos Pelises ismindeki 
n&er, ltntynn kuvvetlerine r;encnl Pi· 

• r .,. '1i:3~om 1aı-afından kumanda edildiğini 
söylemiş ve ôün iki saat içinde asiler
den 200 ki§inin öldüğünü ve birçoktan. 
nın da yarakndığını ilave etmiştir. 

Esirlerin üzerinde çıkan evraktan. 
askeri teşkilatın en ufak teferruata ka-

dar İtalyanlar tarafından yapıldığı an
la§ılmaktadır. 

lki İspanyol esiri İtalyan esirlerinin 
beyanatını teyit etmişlerdir. 

ITALYANLARIN ZAYiATI 
Bilbao, 3 (A.A.) - Biskayc cephesin 

de. Bcrmeo mıntakasında mil:sler, haJ. 
yanlaı;ın dün peri an edilerek dağıtıl· 
mış olan "siyah ok .. adındaki müfre-
zelerin baki~sini imha etmişlerdir. 

italyanlar, 400 ölü bırakmışlar. ayni 
zamanda döı-t kamyonu dolduracak ka
dar malzeme terketmişlerdir. 

GENEI'.AL 'ft!OLANIN TETIDIDI 
Londra, 3 ( A.A.) - Bilbaoyu tahrip 

edeceğini söyliyen general Molanın bu 
sözleri hakkında izahat istiyen' ingiliz 
sefiri Sir Henry Chiltona cevap veren 
asi makamatı, general Molayı tekzip 
etmemekte ve generalin iogil!z notasın. 
da yazıldığı gibi 27 nisanda radyoda 
nutuk söylememiş olduğunu kaydet
mektedir. 

Asilerin cevabı hakkmda şimdılik baş 
ka malıimat ahnamamı~tır. 
İSPANYANIN MİLLİ BAYRAMI 

Salamanka, 3 (A.A.) - İspanya • 
nın Napoleon istilasından kurtuluşuna 

tesadüf eden ve son .zamanlarda milll 
bayram ilan olunan 2 mayıs dün bura • 
da "An'aneci Falanj" ın bir geçit res -
mi ile kutlanmıştır. Gazeteler bu mü -
nasebctle İspanyanın bugün de yaban
cr bir istiladan kurtulmak için mücade
le ettiğini kayodcylemcktedir. 

FRANKO NUTUK SÖYLEDİ 
Salamanca, 3 (A.A.) - A~ilerin el. 

lerindc bulunan ispanyanın miJli bay -
ramı olan 2 mayıs münasebetile general 
Franko bir nutuk iradederek bilhassa 
demistir iri· 

"Bütün lspanyollar, bugün yeni ~s
panyada istiklal bayramını tes'it edi • 
yorlar. 

Evvelce olduğu gibi bugün de bil • 
tün İspanyollar. vatanı kurtarmak mü
cadelesinde müttehittirler. 

Tiirkiye elçisi B. Behiç hey,kdc 
bir çelenk koymu~tur. Başvekalet 
müstcışıın B. Barczy bu münasebet· 
le: Türk elçisi B. Behiç §erefine bir 
öğle ziyafeti ve.rmi§tİr. 

Jngiliz - ./apon 
Dostlüju mu bafhyor 1 

Londra, 3 (A.A.) - Gazeteler 
Japon s_cçimi neticelerini tahlil e

. derken bilhassa Japon hiikuoıetinin 
Çine karşı takib eyliyeccği siyaseti 
mevzuu bahseylemcktcdir. 

Times gazetesi diyor ki; 
Birkaç zamandanberi Londrada 

lngiliz - Japon münasebetlerini 
takviye için müzakereler cereyan et 
mekte olduğu dün haber alınmı§tır. 
Saruldrğrna göre, lngiltcre harici
ye nezareti, halen Japon hükumeti
nin müsbet tekliflerini beklemekte· 
dir. 

Londra, 3 (A.A.) - Çinde ln
siliz - Japon teşriki me~aisi hak
kmda yakında müzakerelere girişi
leceğine dair çrlr-.. ın haberlerin mev
simsiz olduğu ve henüz böyle mü
zakerelere ba§lanmadığı beyan olun 
maktadır. 

Alman propaganda 
ne~aYPI i o~kanı . 

Amele gibi çah,acak ! 

ltalya ile Almanya 

Berlin, 3 (A.A.) - Propagan
da nazırı Göbbela, nezaret erkanı· 
nın sıra ile iki ay tam bir amele gi· 
bi muhtelif işlerde çalışmalarını em
retmi tjı;. Bunlar münhasıran amc· 
le ücretlerile geç_inmek mecburiye· 
tinde olacaklar ve hiç bir imtiyaz
dan istifade etmiyeceklcrdir. Amc· 
lelik işlerindeki muvaffakiyet derc
çeleri terfilerinde müessir olacaktır. (Üstyaııı 1 iııci ooyıfada) 

kümdarları da Peştcyf ziyaret edecek
lerdir. 

Siyasi mahafil, ''bu ziyaretlerin Ro
ma protokollarının hayatiyetini ispat 
etmekte olduğunu,, kaydetmekte ise • 
lor de bazı mahfeller de Avusturya. 
Macaristan ricalinin Praga yaklaşmak 
meselesini düşünmekte olduklannı 
söylemektedirler. 

Bu mahfcller, Avusturya başvekili 
Şuçninı;in Avusturya hesabına böyle 
bir yaklaşmayı arzu ctmiı> olduğunu 

ve Macar Başvekı1i Daranyinin de ka
bul edilmesi mü§kül olmıyacak f!Brt _ 
larla Macaristan için bu yakl~mayı 

istediğini ilave etmektedirler. 
Buna mukabil salahiyettar mahf el. 

lor, Mi klas taraf mdan yapılan ziyare
tin geçen sontcşrinde Macar hükumet 
naibi amiral Horti tarafından yapılan 
ziyaretin iadesindrn ibaret bir proto
kol ziyareti olduğu noktasında ısrar 
etmektedirler. 

Bu ziyaret neticesinde mühim bir 
karar ittibnz cdilmiyec ği ve bir teb. 
liğ neşredilrniyccf'ği söyclnmekttı ve 
Bcrlin - Roma mıhveri haricinde bir 
kombinezon ynpılması ihitmali mev • 
cul olmadığı ılfıvo edilmektedir. 

Bu snbahtaııbcri Roma.da bulunan 
Almanya. hariciye nazırı baron Von. 
Ncuratiı'm ltnlyn. devlet a.cla.mlariyle 
başlıca. orta Avrupa meselesini görü. 
scccği tnhmin edilmektedir. 

B:ıııdan başka. 1sp::ı.nya me"""'cleı:i ve 
1talya ile Almanyanm, 1ngiltcre ve 
Frausaya. karsı takip edeceği siyaset, 
bu gorliDUelc.ı· csna"mda mcvzubalıs 
olabilir. 

Romadaki İtalyan ve ecnebi maha. 
fıli bu ziyaret<': Yalnız yeni siyaai ve. 
sıkalar akdine müncer olacağı için dc
ğıl, ıyni zantanda Roma - Bcrlin mih. 
verinin daima sağlam ve işler bir hal-

de olduğunu göstereceğinden büyült 
bir ehemmiyet atfetmektedir. 
il\/ ZiYARETiN AYNI ZAılfANDA 

VUKUBULMAST 
Budapeşte, J (A. A.) - Miklıunn 

ziyareti hakkında mütalealar yürütco 
müşahitler, Avusturya reisicümhunt. 
nun Budapc:.teye gelmesinin Von Ncu
rath'ın Roma seyahati j}e ayni za. • 
mana tesadüf etmekte olduğunu ehem 
miyetlc kaydettikten sonra bu halin 
Almanya ile İtalyanın Avusturya ve 
Macaristan arasındaki müzakereleri 
dikkatle takip etmekte olduklarını far 
zcttirmektc o!duğmrn beyan ve A. 
vusturya ile Macaristan zimamdarla
rmın pek mühim görü~meler yapacak
larını ilave etmekte ve fakat her iki 
tarafın Roma ve Bcrlinc karşı ihti. 
yatlı davranmaları lüzumuna binaen 
bu görüşmeler hakkmda tebliğlerin 

ncşredilın~ini bcklememcktediricr. 
Kraliyet taraftarı gazeteler, 18 se

nelik ayrılığa rağmen, Avusturya il 
Macaristan arasında mcvcud olan si
yasi, iktısadi ve hissi rabıtaların pek . 
kuvvetli olduğundan bahseylcme!\to • 
uir. 

llIUSSOLINI JLe <;öRfJŞTÜ 
Romn, ~} (.Alı..) - Alman Hariciye 

nazm B. Von Ncunth .bugün öğlcd.cn 
soııra Vcncdik sarayına giderek Baş
vekil .ile. görüşmüştür. 

Müla.kat bir sut bir çeyrek sür
müş v:::: l{ont Cia.no da hazır olduğıı 
halde ı;ok samhni olmu§iur. 

/TALYAX SA:NAl'lOlLERI 
BERLINDE 

Bertin, 3 <A.A.) - Nazır Volpi'nin 
riyasetindeki ltalyan sanayicileri bıı. 
glln bUyUk merasimle Meçhul Askerin 
kabrine büyük bir celenk koymuşlar
dır. Mcrasimd"' İtalyanın birçok ayan! 
ve mebusa.o <'iıası da hazır bulunmue-i 
tur. 

Moskovaya ilk 
filo geldi 

Moskova, 3 ( A.A.) E>ün 
Moskova halkı, Volga - Moakova 
kanalr yolu ile ilk defa olarak Mos· 
kova limanlarına gelen gemileri, bü· 
yük şenliklerle karşılamt§tir. 

Ba ta benzinle işliyı:n Josif Sta· 
lin, Voroşilav, ve Kalinin gemi· 
leri olduğu halde filonun bayraklar· 
la süşlenm~ bir halde Moskova li
manlarına gelişi ve yeni muazzam 
istasyon öni.inde demirleyişi knnalın 
iki sahilini dolduran halkın dinmi· 
yen nlkı~larile karşılanmıştır. 

Bundan sonra büyük bir miting 
tertib edilmiş ve bu mitingde ka· 
nal in~aatı şefi 8erman ile kanalı 
yapan işçiler ve filoyu yapan Ser· 
movo fabrikası işçileri ve. Moskovo. 
mmtakası icra komitesi reisi Flatavo 
ve en nihayet deniz yolu nakliyatı 
halk komiseri Pakomov nutuklar 
söylemişlerdır. 

Y.ah11d ller Filistinin 
bölüllnıesini 
istemiyorlar 
Fili&tini Yahudi ve Aroıp dcvlctlcrint 

ayırmak surctilc taksim etmek fikrine, 
dünya milli yahudi tc§kilcitı "o .. 
lnmaz !,, demiştir. 

Elli azadan mürekkep olan yahudi 
umumi meclisi KutUste toplanara,k 
bundan bir müddet evvel ya· 
tılmış olan ve "Filistin tahkik komi:s • 
yonu .. nun tavsiye edeceğine muhakkak 
ııazarlle bakılan) taksim projcıini itti. 
rakla l eddetmiştir. 

1 Ank•redan 1 

Mühim ziraat işi 
hazırlanıyor 

Kom binalar yalnız ziraat işle.Fi ile dt 
nuntakanın hayvan, Sıhhat ue sll ff 

ile de me.ıgul <>lacalt 
Ankara. 3 (Telefonla) - Zi· 

raat Vekaleti erkanından bir ut, 
Vekalet ifleri etrafında bana u ma· 
lumatı vermi§tiı:: 

Bu sene yurdun muhtelif yerle· 
rinde kurulacak kombinaların yerle
rini ·tesbit etmek üzcr.e mühcndia 
ve mütehas.aıslarımız t~tkiklcrde 
bulunmaktadır. Kombinalar. ic.;in 
harman makineleri, traktör, pulluk 
gibi aletlerle hayvan miibayaatına 
devam olunuyor. 

il \" 

1 
c~ olan orman kan~ 
n.ıuhafaza. kanunu. d 
kilrua da başlanılmı~tlJ'ii 
tatbik şeklini. ipstcfll)~ 
zırlanan nizamname P Şit1' 
Şura3ına verilmiştir. 
umum müdiirlüğü ve 0 ııı 
faza kumandanlığı i in 
ıınlar. aranmaktadır. 

Kombinaların gayesi yalnız zirai 
i~lere inhisar etmemektedir. Kom· 
binalar köylünün bütün zirai isle
rini aayc edindiği gibi o mmtaka~ın 
hayvan işleri ile, sıhhi vaziyeti ile, 
hatta su işleri ile de uğraşacaktır . 

Haziranda tatbik mevkiine gire-

ANTEB FISTICI l 
Ankara, 3 (T defo~~ 

ante.b ve ci~·arında An tı 
zerinde tetkikler yaP8B 
kası ziraat ~üsteşarı üd~tıl 
man amenajman :rn roö 
ve Ziraat Vekaleti §.ıl~iı:e 
den 8. Hikmet şehrıl'Jl 
lerdir. 

Tekaüt maaşı alan 
hak kında yeni bir karar 

Ankara, 3 (Telefonla) - Tekaüd ı 

maa.§ile muallim ve müderrislik, dok
tor, ceza.er, baytar. ıniihcndis ,.c kon
düktörlük maaRlarmın bir zat uhdtsio 
de bulunmuma dair olan kan.unun 
kasdı miitekaid olan. tabiplc11le kanun.. 
da ismi yuılı diğ~ meslek müntesip 
l~nden istifade etnıek olduğu ha.lde 
kanunda mülhak bütscden bahsedil
mediği için bazı yerlerde bu meslek· 

Gazi enstitUsUnden mezunj 
olanlar 

Ankara, 3 (Tele fonla) ..,.._ Maa 

ri f Vekaleti. yüksek bir tahsil m i.i-

sünün beden terbiyesi, resim ve el 
işi şubelerinden mezun olacaklarm 
ilk tayin edildikleri memurişetlude 
20 ıcr lira a.şli maqla i~e ba§lamn· 
!arını temin eden bir kanun layiha· 
sı hazırlamaktadır. 

Köy eğitmenleri 
Ankara, 3 (Telefonla) - Ma

arif Vek~lcti, mu•llim iÖnderilmc· 

si mümkün olmıy~n köylerde istih
dam edilecek köy eiitmenlcri hak

kında bir kanun layihası hazırla
maktadır. Layiha, eğitmenlerin ta· 

yin ve i~tihdam şekilleri, üc:.rctleri 
hakkmdaki hükümleri ihtiva etmek.· 
tedir. 

Serg4d• dajıhlacak • • yanin 
gUmı-U)U 

Ankara, 3 (T clefonla) -- Bey· 
nelmilel kömür yakan vasıtalar ser
gisinde teşhir edilmek üzere getiri· 
len e;p."aya miiteallik olı..ıp üzcrlcrin
de damgaları bulunan ebonit, deri 
ve maden aksamı gibi muhtelif mad. 
delerden mamul ve firma tarafın· 
dan haz:ırlanm13 ol'an hediyelik ve 
paraşız: olarak dağıtılacak e~yaya aid 
gümriik resminin yüzde doksan nia· 
betinde indirilme&i V ckiller Heyetin. · 
ce kararlaıtınlm~tTr. 

iskan umum m UdOrt.t 
Ankara, 3 (Telefonla) - Trak· 

ya ve Çanakkale havalisinde yerle .. 

~en ve bu yıl ~elecek göçmen işleri 
ile meşgul olmak üzere iki haft;ı. ev· 

vel Ank~radan ayrılan iskan umum 
müdürü Doktor B. Cevdet Atasa· 
gun yarın (bugiin) §chrimizc döne· 
c.ektir. 

Kocaeli köy eğitmen 
kursu aç.lldl ı 

İzmit, 3 (Hususi) - K'ncaeli 
köy eiitmcnlcri kurıu ougün öğle
den 11onra vali tarafından merasim· 
le açılml§tır. Kursa §İmdilik vilaye
timi:ı köylerinden aer ilen elli talebe 

devnm etmektedir ve altı ay sonra 
kursu bitirmi~ olacaklardır. 

it 
lcrlc te:h'"a.Ud ma.a.e-ı~ ~ 
şeklinde muamele göril 
killer heyeti yeni bir karat 
nunda mülhak bU~~dell UJ 
dan bahsedilmcme!Jl ı:rr 
idareleri bu hUkürndtD_ ll _,1 

kastile olmadığı ve rıtL;te dl 
hak bütçeli dairelerd8 

kararlaştmlnu§tır. 

Meclf sin dUnkO 10 
*} ..... 

Ankar.a, 3 (Husı.ısı 5iİ 
bugünkü toplantısın~ 
luauna seçilen MehJll t 
lunun intihab mazbg~~~ 
mı~ ve ruznameae t:' .. 

11 
ka bir madde olnıadıŞJ 

"h •j 'ctıt· tıya m ayet ven nıı:r ··ıı~ 
Meclis çarşamba gıı 

caktır. 

Yunan 
isim 

·>--Atina, 4 ( Hususı ~ 
im isim günü olrna5'. de 
Metropolitlik kilises111 S 
bir ayın yapılrrııştır· ı,ı 
kral bütün prensler ba: 
vekil b\.itlin nazırtar. r 

ile eski bnşvekil ve oa:i • 
raller, büyük rütbede dıt· 
leri hazır buhumıuşiar gi 
tammda kral saraY' 
kat kabul etmiştir. 

Gece llir fener alaYI y 
ŞEHRJMtzDEI'l ;\jSI 

Dün Yunan kral111111111ıJ 
ne müsadif olnıası ~ 
şehrimizdeki Yun~Tl .iJJ 
icindeki kilisede bır ~, 
tır. Ayinde Yunan G~~ 
su konsoloshanenİil '\'ı.ııJll' 
larr ile şehrimi,ıdc 
sinden birçok kinıselet 
muşlardır;. 

tir: 

ı ,780 litre fısı tıt~ 
bira, 3.656 §ite ıalaf' 6"_ r..ı 
litre fıçı g~ra br. s~ ,,, 
3.897,055 litre raJtı, 1 ' 

yak. 
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.v eŞil ~henne111 
YAZAN=cAHIDE OSMAN 

Harbin bütün iradeleri tek bir nok
ta etrafında birleşliren kudretli 
Miloviçi düşündüğümüzden daha 
başka türlü bir kadın yapmıştı 

! - KURUN ıf MAYIS 1937 

Getirilecek firariler 
Kaçış~arından dolayı, 

görecekler ? 
ne ceza 

İıtanbul tcvkifhanesinden kaçışların- --------------
dan 11 &"Ün ıonra Adanada "Ceyhan,. o· 

telinde mÜ•tecir Şevketin ihbarile ele Kıskançlıkla 
rcçen katil ıuçluları Üd.•.iblü Abdullah- • • 
la Anta)cyalı Tevfik, bugünlerde !ııtan_I l)f ilk 8 n IJ Y I V Ur 8 O ~ 8• 
b~ıl.a ge~ir'.le~.ek~erdir. Dün akıam ken· / d J n J n el Ur U Ş m 8S1 
dııııle gorüştui:Gmüz İstanbul müddei- DU b h b I d 
umumisi Hikmet Onat, bunların Ada- n s a a e, a 1 

&en ~ boı b' . 
hııı etıtıc]c . ır ıskcmlede Milovi- ı 

on ıstcdi M' . b<lıııı ıın hakk rn. ılovıç !.. İstan-
h ••• Yordu: rnda hcniu: hiçb!r §CY 
.... ta Scdcce V' b. - tafınd ıyanadaki süksesi 

kuyordu; fakat neden?.. ı 
Onun için, bir dakika Madam Şuvarts-

tan uzakla_şmayı düıündüm. Zaten Ye
ıil otelde bulacağımı tahm!n ettiğim 
bütün istirahat havasına ragmen, mev
simin tuhaf ılıklığı üzerimde tahlil ede
mediğim bir uyu~ukluk meydana ge
tirmitti· Bütün gün uzanmak ve düşün-

odasını sormaktan kendimi alamadığı· 

hatırlıyorum; Metrdotel: 
- Evet, diye konu~tu 1 Hakhaınız; 

Madam Şuvartsın bu dakikaya kadar 
ap.ğıya inmesi lazımdı: 

nadan yola çıkarıldıklarına dair kendi· 
ıine h~nüz bir iş'arda bulunulmadığını 
ıöylcmit6. 

Bunlar r etirilince. esaslı ve etraflı 
ıorıu ile, firar tahkikatının ikinci ıaf
h111 bıtlryacaktır. Müddeiumumilik, k•-' 
çanlırm mahlrtimlardın biri vaaıtuilel 
para tedarik ettikleri v.ı. yılundıki ne§· 
riyatı, - bu arada "Esrarengiz icadın 
parmağı., hikayesini - varid görmemek
tedir. Verilen mali'ımata göre, ıimd"ki 
halde buraca kat'i olarak teabit ~dilen 
ıeylcr, meıcli bunların kap.ıdan çıkma
yıp pencereden kaçtıkları ve .0 gün Ga· 
latasarıyda "İstanbul •. lokantasında ye
mek yedikleridir. Sahte nüfus tezkere
leri tedariki. Hıydarpa;aya geçiı, tU ve 
bu kimıelerle tcmaılır v.s. etrafında 
kat'f malumat tesbiti, ancak tahkikatın 
sorguyu ni..iteakib &"Cnlşlctilmesile ka
bil olabilecektir. 

Bir müddet evvel Valde hanında lo
kanta i leten Nedime .Mchmed ismin:ie 
b·r kadın, beraber yaıadıfı kundur.ıcı 

İrfanı bıçakla yaralı~·3rak okiurmekten 
ıuçlu olarak yalcalınmı~. kadının bu 
delikanlıyı kıskançlık tcııirile )•aralaaıfı 

kanaati hasıl olmuıtu. 
~ın ant 1 ~bo 1ıikacs· d Utulınuş ıarkıcı bir 

I td in C • , 
t~ı .. • u. Fak n daha ılcrıye geçe-

"-<c at ayn· 
dtııbi 11 tii}0"i t 1 

gece, Yeşil otelde/ 
staı tc gitıni ~ stanbulun içine bir-

Madam Şuvartaa karşı yaptığım çıl
gınca hareketlerin ilki doktor Ccva<iın 
aksi bir harekctile iıtc böyle batlamış 
bulunuyordu. 

Dün sabah agırcc:z"da bu \>ak'ının 
duruşması b~ladı ve Nedime Ahmed. 
§Unları söyledi: " 'tin· §tı; "e b·· ·· ıcti!' ı, bira utun yıkıcı alkış 

Ot z teneff" . 
' elin bah . us ıçin çıktığım 
~tıı... tı hiç ır't ~cıındcn bile kulakla

'"'Yo"'. '"1 ınıycc k b' At· • "Ilı. e ır hatıra ribi 
~ ilo"i~tc 

dar • llasıI b · • 
c,"ld "ar ki h ~r. cazibe vardı? Şu 
b~i ın &ÖyJcd'~:b ıçındcydik. Doktor 

at ıgı ·b· ı~. ı.. cı hat•· gı 1 harb içinde· ve 
·r 'Ula unda ' 

bırlı- kları... n uzaklaştıracak her 
ıı:ıy .. ,ızda b. 
~it 0rdu. ır cennet tesirini 

~' eJtilll b• 
· -~d ır zaf 
lt.. c büt·· er yıldcinümti .. "41.10\>' Un b 11Jn gc-
ı. _ ı~ unları h. . 
<ıttc'- Yalnız . ısııedıyordum. 
ı.. "CtJ . sesıle d • ·ı 
"Ut Ctıle h cgı • daha ziyade 
tı._ Oldu~ crkcsin d .. .. 
:''Yord &U dakikad U§unmcğe mcc-
~ctl:ı U. tdi}o . an herkesi uzaklaş
li,., .de tlrLı "1.~· adeta bir harb memle-
"" IJ' 1ı; So J biıj h ıtecck ol Y crrıiyor<lu. Onun sc-

b· ltb anlar b'· .. 
t ~e !abasın ' uyuk denizlerin 

dıılJ llllekett dan ayırdığı güneıtli 
l)..ıy c en · :ır 

ttıı " 0tlard gcnış bir sulh havası 
"- ,-arı .. ı. ı. \7 e b .. ·· 
"4 bı.ı - §erit] . utun ilniformala-

tııı h' crınc ~ li ıasea· ragmcn kadın-
ti· llbıı1c· 1YOrduk. 

tce'"iliı: ı, lı ilo"i . 
"''t bit !ıtkat h ç .hıç de o kadar genç 
'~ot ••Ok arbı ·· .. lli tııdr .ta ctratı~abutun iradel~ri 

lldeıı etı onu . ı tı n bu-
~- . daha b ınsanlarzn düı:ündU-
1~ % l:ı aşka b · :ır 
"Yor: • tiki Mil . 1~ kadın haline gc· 
~li ta{~hud biit:vıçı tek bir kişi alkıı 
ltıı.zı dır Cdiy n İstanbulda tek bir 
ı.._ art Ordu s 
"'llftı. Usu V . · adccc, bu tek ki 

C§ıJ otcld 
d Saar c herkese yayıl· 
lıfu 111 hen" 

le hu Uz on b' 
t tıı{jtad sıraıarda b' ıre yaklaşmış ol· 
tOt c.. ele cttiğ• • . ır dakika kcndim-
ıt~ı. ""ad 1tnı h ""4td ~..... atırhyorum Dok d a b ....ıarn C! • -
;ı: " eni Yal !iUVartsla ilk da ki· 
~ e on nız bı k 
d Pıllllı Un bu h ra ınak istiyor-
toııl?ı. \1 ! :it takdiın ar~ketinde istiyerek 
•• r Ce""d Unlara sık 1 areketi bulmuyor 
...... d q b" 1 dıın ç·· ~. ~ ı b oyıe b" · unkü dok--.Jc en· . ır takd· · · ' değil ~ hıçbir . ımı ıstcmi§ ol-

dı. ş "akıt 1 u haJd ya nrz bıraka-
c doktor Cevad kor-

mek istiyordum; bilhassa düşünmek!... 
Fakat neyi dü9iinecektim. yahud neyi 

dür:inüyordum? 
-6- - Onu ben vurmadı,m. Ben gece 

eve geldiğim ıama.n kapıyı a.çtı ve ye.. 
re duşt-:.l. Sarhoıtu. yaralıydı. Dıpndı 

yaralanıruı ve benden evvel eve ıelmit· 
ti! • 

İşin hakikatine ge1ince, Madam Şu
vartsı düşündüğiimü itinf ederim. ]3cl
ki bütün hayal kuvvetimle ondan uzak
laşmak için bir ağaç altına çekiliyor ve 
hafif bir uykuyu tercih eder gözüküyor
dum. Fakat olanca arzuma rağmen Ma

.dam Şuvartsın sarı saçları gözkapakla
rımı kapıyor; onu sarı ve b:iyük bir 
gül bahçesinde §arkı söylerken görü-

yordum. 
Bu his, 1916 yazının ba_şında Madam 

Şuvartsı daha tanımadan çok evvel be-
ni İ§gal etmişt'r. Fakat doktor Ccvadın 
beni yalnız bırakmak istiycn hareketine 
de kat'iyyen tahammül edemiyordum. 
Bir dakika. Madam Şuvartstan uzak
laşmak hissim, büyük b:r hakimiyet al
tında kalır gibi oldu. Fakat ayni da· 
kikada Metrdotelc Madam Şuvartsrn 

Yeşil otelin ikinci kat merdivenleri
ni nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Üi 
gündür Madam Şuvartsı düşünmüı ol
maklığıma rağmen bu dakikalarda Ma
dam Şuvarts benden tamamile uzak
laşmış bulunuyordu. Adeta merdiven
leri Madam Şuvartsa. ve hiç tanımadı
ğım bir kadına değil daima itiyad edin
diğim bir yere gider ıibi çıkıyordum. 

Ve bu, ~:.ipheıiz, duyduğ'um heyecandan 
90nra iyi olmuştu: kendimi Madam Şu
varts hakkındaki fikirlerimi afyonlıyan 
tuhaf bir içki içmiş gibi buluyordum. 

Yeşil otelin odalarına açılan koridor
larda hiçbir ıey görülmüyordu. Hatta 
kuvvetli bir aydınlık bile yoktu. Her
~eyi, altkat ıalondaki ıııklar idare edi
yordu; ve merdivenler yavaş yavaş yu
karı çıktıkça bu daha ziyade hissedili
yordu; her taraf kısık bir H.mbı aydın
lığı içindeydi. 

Yakalanan kaçakların bu firarları, 

ceza kanununun 298 inci maddea;nin 

2 inci fıkrasına uyrundur. Bunda da 3 

aydın U aya kadar hapi11 cczaaı y~ılı
dır. 

Şahid olarak çuvalcı Haaan, Mehmed 

ve Bayram dinlendiler. Bunlardan Bay

ramın ifadesi, müıtantiklikttki ifadesi

ne uymadı. Birçok ıorgudan •onra, p

hidin hakikati saklamak istediği netice

ıine varıldı. Müddeiumumilik, bu phid 

hakkında bu noktadan takibata giriJİl

mek üzere her iki ifadenin suretlerini 
lıtedi. . 

.Plajlarda geni 
Jıj-p Pğf~nCliL 

Metrdotel, Madam Şuvartıın dört 
numarada oturduğunu ıöylcmiıti. Ade
ti bir &öz yordamile dört numarayı 
bulmaktı ıecıkme~ım; kapının alt ta
rafından bir aydmlık ıızryor ve içerde 
hafif bir p.rkı mırıltısı duyuluyordu. 

( A rkmu t'flr) 

Ekmek narkı yine 
ipka edlldl 

Belediye nark komisyonu tlün top • 
JannuJ. ekmek ve francala fiyatlınnr 
ipka etmiıtir. Ekmek fiyatı iki buçuk 
aydan beri defiımemektedir. 

lı k tedrl•at programları 
na•ll netice verdi? 
Son yapılan ilk tedriaat müfredat 

Ml•aflrln gldlfl ı 
Fatıhte Şevki Bey apartımanında o

turan ~ksper Atıfın evine miaafir gelen 

Necati isminde birinin, crtcıi ubıh er

kenden adliye memurlarından Mıkbu· 

leye aid yeni bir kostüm tayyörle ayak 

kabı v.ı. ı~ırıp kaçtığı, polise ve adli-. 
yeye bildirilmi tir. 

Meıhud ıuç nv1ddeiumumisf Hik
met Sone!, tahkikata el koymuıtur. Ne
cati, aranmaktadır. 

Ordek dava•ı 1 
Kınalıadada oturan Nikita iıminde 

biri. bir ördek ııırmıı. ördek "Vık. 
vak!,. edince, poliı Nikitıyı yakalımıt· 
tır. Ördek kurtarılmı§. çılan fstanbula 
yolla nmıttır. 

Sultanahmed üçüncü sulh cez:ada, 
me4hud suç kanununa gör~. yapılan du 
rutmıda, ıuç sabit ıörülmilt; 20 tün 
hapiı kararı verilmiıtir. 

proeramının verdiği randıman Bakanlık 
tarafından tetkik edilmektedir. 'şa ret 1 er: 

önümüzdeki tatil aylarında Ankara- _.. -- - -

Heyet, bu iıtefi kabul etti ve diler 
phitlerin çafrnlmasını karar verdi. _ 

Duruırnayı milteıkib, çuvalcı Bay· 

ram aleyhinde takibatı firijilmittir. 
Duruımanm devamı, 31 Mayrı uat 14 

dMir. 

T•fınan mahkemefer 
Sultanahmed ıulh hukukların, kalem

lerinin v~ teblifat bilrolannın Sirkecide 
"Gülbenekyan" hanından Divanyolun
da "Tiırk kadınlan Biçki yurdu,. na 
tıtmması iti, 8 mayıs cumartesi ve 9 
mayıı pazar ıünleri halledilecektir. 

Adliye aarayınrn yanması üzerine, 
Eminönü lcaymakımlıfırun bulundufu 
Sirkecideki hanın ııyrımü11id bir kı1-

mını ııfınan bu m.ah!<emeler, ayın 11 in
ci pazartesi cünıinden itibaren. Divın

yolundaki yeni binada faaliyete geç~ 
eeklerdir. • 

da bu iıle meuul olmak üzere bir he- o t .. . 1 
yet toplanacaktır. Heyet bu mesele ü • p o r un J z m e 

Blr çoklarımız şöyle. derler: zerinde verilen raporları tetkik edecelr-
mücadele 

Sadri Ertem Karpuz kabuğu ıuya diıtmedcn de - tir. 
nize girilmez. Belki doğrudur. Bu ata • Mal almak için mUracaat Biiyük Hamide hayran bir fo-
larsöziınürİ man:wıu herhalde içimiz - ed~ firmalar "toğrafçı vatanda§ bana iki mufa-

Kıymetlere kar~ı gösterdiğimiz iC· 
lip ge;ici alakadır. 

de tecrübe etmit birçok insanlar ola • Son hafta,içinde Türkiycden ITıal al- hedesinden bahsetti: 
cak. fakat biz kar~uz kabuğu?u bekle- mak için birçok tanınmıı firmalar mü - .. _Ben, dedi. Hamidin büyük 
yedurabml .. Çimku gelen reıımlerden racaat etmişlerdir. İstenen mal küıpe, hatırasını taziz için büyiik bir res-
Kaliforniyada karpuz kabuğunun çok • tütün. sünıer, kuru üzüm nev'inden mini siyah tüllerle örttüm. Vitrine 
tan suya düştüğünü gorüyoruz. mallardır. koyduQl. Ben de milli mateme böy· 

Kaliforniya plajlarında deniz mev - a 0 bin ton çimento geliyor le ittirak e-ttim. 

simi birden çok daha ev_:~ı-~aıla~. ~Y- Ankara memurin kooperatifi ı likı - Geçen hafta bir grup genç mü-
ni zamanda bizim bildifim~z eg ence ert en darlara ucuz fiyatla verilmek üzere çi· racaat etti: 

b k türlü eglenceler de ya- · · K ·ı · "-. Biz Hamid ihtifali yapaca-çok daha aş a .. .. • .. .. mento getirtmııtı. ooperati y~nıden I 
·mde gordugunuz tav - b' t 'kd · ğız. h tifalin ıatafat lı olmasını is-pılır. Mesela resı . . . . Almanyadan 20 ın on mı arında ~-

-1 nlerden bırısıdır. Ay- lr tivoruz. Bize bu vitrindeki r~t11mi 
şan yarışı bu eg e b 1 mento ğetirtınefe arar vermiıtir. Bu · 

b 
.. u·'k çem er yarrı arının M . bı·r aece için verı'r mı' •ı'niz~ Miaa· 

ni zamanda uy , 
1 
•• 1 A çimentolar Derince, tt9ın, Samsun • "' 

K ı .f rnıya p aJ arı vru - 'h firlerimize iyi tröru··nelim.. • • 
da yapıJdıfı a 1 O r lakki ve 1zmir limanlarına 1 raç edİlPCeJrtir. • 
pa plaJ1arından daha eğle:.ce ~ t~ t Marmar• h•tfınd• tenzlllt ' 
edilmektedir. Bilhassa hiçk ır ay hal a- D'"'nı··yolları i9letmeıinin Marmara 

1 birço seyya arı " • .. . . 
bi olmıyan kadın ar. . d Kaliforniya· hattı postalınndı muhım mıkdarda ten-
çekmektc ve bunun. ıçın .e . d 

1 
k sık zilAt yapılmııtır. Ayni zamandı yükle -

d r mevııının e 1 • 1 • ·1 iri 
da daha ziya e P aJ d' ş h. be me ve bopJtma ıt en ı e na 1 ve cer 

)'nmekte ır. e ır . d ld .. d 1 . 
evlenmelere rastge ı . 'ki vlenme vasıtaları tarifeeın e e yuz e e Jı ten-

i · tatıstı er e B 1 d b lediyesince tutu an ıs . 1 k da- zillt yapılmıttır. un ar an ııkı ton 
· - Jara nııbet e ço J lru d b yekununun du~er ay k batına alınmakta o an on ruı ı eı 

- meydana çı ar - . . 
ha kabarık oldugunu kurup ind'ritmııtır. 

Radyo 

ısım : 
Aders: 

Müsabaka Kuponu 
- 65-

Ertesi gün bir müessese namına 
bir zat milracaat etti: 

"- Bize Himidin resmini ve • 
rir misiniz. J\lutlaka lazım.• 

Bedeli mukabili bir resim hazır
ladık ve resmi gönderdik. 

Facia ertesi günii batladı. Bir 
gün evvel bıma müracaat eden zat 
fotoğraf r iade etti: 

- T eşeklciir ederiz. lhtifalde 
resim iyi tesir yaptı.. Fakat biz bu 
resmi bundan sonra ne yapacağız .. 
Size biraz d"ha par11 versek de bize 
salonlara asılacak başka bir resim 
versen iz. y oksa bu resmi ambara 
koyacağız.,, 

• • • 
Anlatmak istediğım fey. bir fu

toiraf hikay~il)den daha derindir .. 

Haft'lidin resmi hakkındaki mü
§ahede bizim birçok iılerimize tat
bik edilebilir. Bunun sebebi bence 

ıudur: 
Her ifİ gündelik bir faaliyet sa-

yıyoruz ve teessürün, hadiıenin, 
fikrin ancak bir günlük ömrü oldu· 
ğuna kımiiz. Günü geçirmek için 
her çareye bat vuruyoruz. Kısaca-
11 buna oportünizm denir. Üportü· 
nizm. bir cemiyetin ideallerine. da. 
valarma tealluk eden iılerinde 
meaned olamaz. 

Bence, bizim bu J.'.'Sİkolojimiz 
bizim en kötü ve üzerine netter 'U· 
ıulacak tarafımızı te§kif etmektedir. 

Oportünizm ne heyecana, ne 
ciddi bir fikre, ne de devamlı bir 
samimiyete imkan bmıkır. 

Heyecanım:, fikirsiz, samimiye•. 
siz bir hayat bir ctmiyctin sıhhati· 
ne deJalct etmekten uzaktır. Cur
biiz, sağlam, yepyeni bir cemiyet 
kurulurke., bu nevi oportünizmle 
ci~di bir surette, kökten batlayarak 
mucadcle etmek zaruridir. 

Bazan k.iı iık tezahürler büyuk 
mal'ftzların önüne geçmek icin bir 
vıısıta oJ~r.. Onun için sıtma ı;: bi, 
trllhom ı;:ıbı, frengi ~ibi oportüniz· 
me de cidal açmak lazımdır. 
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lngiltere, imparatorlu
ğun dönüm noktasında 

ı J.ler GürıBir DifUiye 

Tac giyme merasimi münasebetile 
Logd Corc çok alaka ile karşıla
nan bir makale neşretti. 

Simpsonla PebbeJs 

"Yeni saltanatın muvaffakıyeti için 
bütün Hindistanla anlaşmak lazımdır!,, 

Yazan: 
LOYD co~ 

Dünyada bizim milletimiz gibi bü-
Viik diğer milletler bulunduğunu mcktc 
bin bana öğrettiği günlerde Avrupada 
.şu büytik hükUmdarlıklar vardı: İn_ 

giltere, Türkiye, Rusya, Fransa, Prus. 
ya, İtalya, Avusturya, ve İspanya. Bu 
gün ise yalnız iki büyük hükümdar
lık sayılabiliyor: 

İngiltere, İtalya. 

İngiltere §U anda, on dokuzuncu as
rın büytik saltanatları hakkında dün. 
yaya bir fikir verebilecek büyük deb
debeli bir merasimin arifesinde bulu. 
nuyor. 

Bizim krallığımız, diğerlerinin dev. 
rildikleri günlerde ayakta durabilmiş. 
tir. Zira İngilizler korktukları için de
ğil faydalı olduğuna inandıkları için 
bu krallığı devam ettirmektedirler. 

Bundan altmış yıl önce İngiliz halk 
tabakaları arasında cumhuriyet ilanı 
için büyük bir meyil vardı. F.ransada 
mıparatorluğun sukutu ve yanıba.şımız 
da. bir cumhuriyetin teşekkülü halkın 
bu temayülünü kuvvetlendirmişti. 

Sonra cumhuriyetçilik fikirleri orta. 
dan kalkar gibi oldu. Fakat bugün, 
siyasi hayatımız üzerinde mühim bir 
tehdit olmamakla. beraber yine, ötede 
beride cumhuriyet fikirlerinin doğma
ya başladığını görüyoruz. 

Kral Sekizinci Edvardın saltanat. 
tan çekilişi krallık makamına karşı 
duyulan büyük saygının halk tabaka. 
ları arasınlfa oir liayli sars'ilmış bu. 
lunduğunu gösterdi. 

Bu hadise başladığı zaman ben İn
gilterede bulunmuyordum; fakat Kral 
Edvardın acı sergüzeştini bütün saf
halariyle takip eden birçok vatandaş.. 
larım ve dostlarım bundan doğan 
kötU neticeleri bana anlattılar. Hidi
senin Dominyonlardaki tesiri de az 
fena olmamıştır; ve hiç şüphesiz mil. 
!etin duygularındaki bu sarsılış bir 
hayli uzun sürecektir. 

görmüş ve sevilmiş bir hükümdarı 
haline yükseltmişti. 

Kraliçeye gelince, onun bir gün, ha
tıraları hala umumi bir saygı toplı. 
yan kraliçe Aleksandranın yerini tu. 
tabilcceğini tahmin etmek mümkün 
oluyor. Halk kralın iki küçük kızını 
da çok sevmiş bulunuyor. Maamafih 
unutmamalıdır ki, krallığı,n kilit taşı 
bugün valide kraliçedir. Bununla be. 
raber tekrar edelim ki krallıkta büyük 
bir çatlaklık mevcuttur. Acaba taç 
giyme merasiminin debdebesi, halkın 
gözlerini, bu çatlaklığı unutturacak 
derecede kamaştırabilecek midir? 

Sanıyorum ki kr&llı,ID kurtaracak 
olan ~4riitüft ·mpıırırtot-1Ukt.a uyaıı· 
mış olan müşterek emniyet şuurudur. 
Malumdur ki imparatorluğun muhte
lif hükumetlerini biribirine bağlıyan 
yegane meşruti bağ krallık tacından 
ibarettir. 

Hindistandan başka hiçbir tarafta 
İngiliz hanedanına karşı bir memnu. 
niyetsizlik yoktur. Filhakika 1rlanda
da bazı çekingenlikler mevcutsa da 
eski düşmanlıkların tekrar ba.şlıyaca. 
ğını sanmıyoruz. 

Hindistanda vaziyet çok nazik ve 
tehditkardır. Ben daima Hint kanu. 
nu esasisinin Hintlilere çok veya çok 
az müsaadeler vermiş olduğunu iddia 

Simpsonla Pebbelsin karşılaşrm -
ları, .rastgele olmuJtu; rastgele 
ve bır defaya mahsus: Kainat-

ta 2 yıldızın karşılaşması gibi. Bu, şu 
şekilde vukua gelmişti : Mister Simp • 
son, transkontincntal ekspresinden Şi • 
kago garına indikten sonra, Mister Peb
belsin seçmiş olduğu ayni taksiye fün-
mişti I • 

Şoför, sormu~tu: 

- Nereye, Sör? 

- "Karlton" oteline 1 

işte bu cevabı veren Simpson. tak -
siye ayak basar basmaz, içeride Pebbel
sin oturl:iuğunu görmüştü. Gecikmi~ bir 
keşif: Bu adamı, hiç mi hiç tanımıyor -
du. Hayatında. daha evvel bir defa ol -
sun görmüşlüğü yoktu. Fakat, emri -
vakii hoşgörmekten başka yapabileceği 
bir şey de yoktu, şimdi: \' alnız anlaşı· 
lan değil, gözle görülen şey, bu yaban
cının yabancı kimseleri madeni parıl • 
tılr rovclverle kabul ediş gibi nahoş bir 
itiyat sahibi olmasıydı! 

Simpson, naçar yanına çöktüğü bu 
beklenmedik refakati hazırlıyan ada -
mın suratına. ağzı yarı açık olarak ba-

kakalmıştı. Ve biraz sonra lda bakışla -
rr. onun suratından otomobilin kapısına 

ve otomobilin kapısından da rovelverin 
namlusuna gidip geldi, .. , gelip gitti ... 
boyuna! 

Nihayet. kendisini bir dereceye ka
dar toplıyarak, şunu sormak cesaretini 
buldu: I 

- Ne istiyorsunuz benden? 

Pebbels, nezaketle, gülümsedi: 
- Zaman, birçok mü§külat ortaya 

koyuyor .. 'Maişet güçlükleri .. Kriz uza
dıkça uzuyor .. İktısadi buhran .. Sözün 

kısası: Cebinizde bir cüzdan mevcuttur, 
muhakkak .. Para dolu bir cüzdan. Ve bir 

altın ıaatlc... Jıatta ~clkLiic bit.,tabaka.. 
Çeke ~elince,.. ben çek hususunda çe -

kingenimdir 1 Çekin bankadaki vezne 

muamelesi oldukça girift bir iştir .. Bu 

tehlikeden muhteriz bir adam sıfatile, 

paranın böyle ödenmesini tercih etmem 
ben .. ve bilakis 1 

Simpson naçar kalmış bir halde, -
hiç ses çıkarmadan - para cüzdanını 
çıkardı; para cüzdanını, saatini ve ta • 
bakasını 1 

Ve bunları Pebbelse uzattr: 
-·Oldu mu? 

- Çok teşekkür! 

Yazan: 

Vllhelm 

Yeldin 

.. .·· .. .. "' 

atle tabakayı da, yol üstü ışıkların fi • 
rari aydınlıklarında gözden geçidi . 

Simpsonun bir suali daha: 

- Memnun musunuz? 

Pebbels, başını salladı: 

- Tamamilc! Derin teşekkürümü tek 
rarlarım size! Bir müddet daha refaka
ti mi, yoksa artık otele kapağı atmağı 
mı tercih edersiniz? 

- Sonuncusu mümkün 
iyi 1 

- Hayhay! 

olsa, daha 

Pebbels, şoföre "dur!,, işaretini ver
di. 

Otomobil. durdu. 

- Affedersiniz, .. gerçi bu havali, pek 

"tekil tenha,. sa da, ~u ilk köJeyi dö _ 

ner dönmez, bir polis noktasına rast • 

!arsınız. O, size yolu gösterir. Mazur 

görünüz beni, sizi gevevakti böyle bir in 
ziva köşesi yakınında bıraktığımdan ve 

otelin kapısına kadar götüremediğim • 
den dolayı! .. Gud Nayt 1 

'firl ~ Otomobilin ışıkları, zı 

!$arı§lp göiden kayboldu. 

Ancak yanm saat geçıııit ~ 
ti, ki aradan: Otomobil. Şi~ageSI 
b·nd<'lki bir gangster ıneyball 
de yavaşladı. 

- Tık ... tık! 

tl ·· k • l' 1 k aralı .. stu avıs ı oş apı 

ri seslendi: 

- Kim? 
- Eenim l Pebbcls 1 

- Av var mı? 

- Hem de nasıl l rfte 
Pebbels, bu izbe gangster bl 

sine girdi. Kendisini, bir 1~j! bckliyenler grupu. çerçeve tıJ 
Pebbels, bu kolay zaferle ti1 

müş bir halde, dudaklarında .. uıe 
yiş gezinerek, elini göğsU . 

ifil pakladı. Sonra o clile. ceb jjl 

Ve, .. M ... ansızın duraklaytP• g c' 

s!ni keserek, parmakla~ U 
·ıe 1~ içeriye soktu. Parmakları ' ~ 

tün ceplerini araştırmağa 1'
0 # 

laşlandı: Ne para cüzdant 
lnt'•" saat ... ne de tabaka! ya ; 

Kendisine ait olan ve taııı: 
ne darı ekilmiş bulunan p~r~11~ 
bir kenarına sokulu ••min11'1151cı 
pusula eline geçti. Bunda. }el 

zılıydı: "Sizinle tanışrn;!,. dl 
memnunum., ve imza? .. 1 • 
meslektaş'' 1 

Kral Sekizinci Edvard, bütün impa. 
ratorlukta her cins, her ırk ve her sı. 
nıftan tebaalarının dostluk, sevgi ve 
hayranlığını kazanmıştı. Denilebilir 
ki o, müstesna bir derecede, hükümdar 
lık dehasına malikti. Böyle bir hü. 
ktimdann tahttan uzaklaştırılmasın. 
öaki kolaylık, krallık makamına karşı 
duyulan dindarane ihtiram hislerini 
bir hayli sarsmıştır. Başvekil Baldvi· 

nin tarihteki eşi Kromvcl gibi hare. 
ket etmediğini, yani krallığı kaldırıp 
yerine bir (protectorat = himaye ida- · 
resi) kurmak istemediğini kaydet
mek doğru olur. Bununla beraber 
Baldvin de tıpkı onun gibi ••parla
mentonun milletin hakiki hakimi bu • 
lunduğunu ve bu hakimiyeti temsil e. 
den taçlı bir alameti farikadan başka 
bir manası olmıyan hükümdarın de. 
ğiştirilmesiyle hiçbir şey kaybcdilmi
yeceğini, bunun kanunu esaside bir 
değişiklik manasına alınaınıyacağını,, 
ihsas etmiştir. 

( unu: Sa. 10 Sii. 1) 

Pebbels, para cüzdanını açtr. İçin • 
de göz kamaştırıcı derecede "şa 'şaalı,, 
binlik banknotlar göze çarpıyordu. Sa - Sonra o eliyle cebini yo~·ladı. Ve, ... 

Tarihte çok defa siyasi partilerin 
an'anelerini trampa ettikleri görül. 
milştür. Faraza bu sefer de (tories = 
muhafazakar) partisi (Whigs = libc. 
ral) partinin sebep ve manası demek 
olan bir an'ancyi benimsemiş bulunu
yor. Parlamentonun Kral Edvard ha. 
disesindeki ittifakım buna hamletmek 
lazımdır. 

Acaba krallık halk üzerinde eski 
yüksek kıymetini tekrar elde edebile. 
cek midir? Bu yeni kralın hareketle. 
rine ve zekasına bağlı bir keyfiyettir. 

Altıncı Jorjda büyük babasının ve 
kardeşinin sihirkar tesirlerinden 7..cr
re yoktur. Fakat buna mukabil sakin 
ve içli duygulara sahip bulunduğu sa
nılıyor ki, bu hassaları babası Beşin. 
ci Jorju tngilterenin en çok saygı 

Garbo d ava edildi 
Meşhur yı/<;1 ı 2000 İngiliz lirası borcu varmış 

Greta 
• 

parayı verımemek için mahkemede 
bulunmayı göze alacak mı ? 

Meşhur sinema artisti, Greta Garb~
nun başına ümit edilmedik bir vak'a gel
miştir. 

Kendisinin daha • meşhur olmadan 
evvel ,birisinden 2000 İngiliz lirası borç 
aldığını ve bu borcu henüz o:lemcmiş 
olduğunu iddia etmektedirler. 

Alman film rejisörü David Şratter, 

Greta Garbo aleyhinde bir dava 'açt111Ş • 
tır. Fakat istediği 2000 Sterlini, Garbo 
inkar etmektedir. Diğer bir tabirle böy
le bir .şeyden haberi olmadığım söy -
lüyor. • 

Rejisör Şrattcr ile Greta Garbo, bi • 
ribirlerini senelerce evvcUen tanıyor • 
lar. Bu davada Garbonun bizzat mahke
meye gidip izahat vermesi icap edile • 
ceği zannolunmaktadır. Hollywood bu 
mesele ile çok heyecanlanmıştır. Greta 
Garbo mahkemeye giderse, ihtimal ki 
Hollywood'un bütün meşhur yıldızları 
mahkeme salonunu dolduracaktır. 

İsveçli -esrarengiz yıldızın, bu ıdava 
dolayısile canı sıkıldığı da anlaşılmak • 
tadır. 

Garboyu Şratter'e, Stiller isminde bir 
rejisör tanı§tırmıştı. Stiller Garboyu A-

merikaya götürüp onu bütün dünyaca 
meşhur edecek bir mevkie çıkaran reji
sördür. 

İsve~li yıldız, Şratter' e Stiller tara
fında tanıştırıD:iığını kabul ediyorsa da 
"benim, işlerime Stiller bakıyordu, ben 
hiç bir şeye karışmıyordum; bir şey 
öilmiyorum., demektedir. 

Stiller denen adam ölmüştür. Bu a
rada Şratteı;in avukatı Stiller ile Gar
bo arasında bir "Trilbi - Svengali,. mü
nasebeti bulunduğunu if~ etmektedir. 

Trilbi, meşhur bir romanın kahra -
manıdır ki, yahı.Jdi bir maceraperest o
lan Svengali'nin ipnotik tesiri altın • 
da şarkı söyler v onun iradesile hareket 
ederdi. 

Garbo, kendisini müdafaa yollu, 
Şratter'e bir telgraf çekip ondan para 
istediğini inkar etmektedir. Fakat Stil· 
ler'in kendisinin şahsi mümessili oldu· 
ğunu ve her şeye onun karıştığım itiraf 
eylemektedir. 

"Ben, çok gençtim. Daha yirmi ya • 
şında yoktum. Binaenaleyh iş ve hesap
tan anlıyamazdım. Onun için bütün iş
lerime o karışıyordu ... diyor. 

Greta Garbonun, borcu olduğu .söy
lenen 2000 İngiliz lirasını vermemek 
için mahkemeye gelmesi ihtimali, bü • 
tün dünya sinema mahafilini de yakın
dan alakadar etmektedir. 

Birçok ~azete muhabirleri, bilhassa 
bu işin tafsilatı iç:n Hollywood'a git -
mittir. 

,,, 
Zahire Bors .lı 

l - İTHALAT: BuğdaY ~ ı1' 
yulaf 30, çavdar l O, arpa. ,, ııe 
47, peynir beyaz 38, k~r -·.,~ 
3, pamuk 29, yapak 6 l/Z· 
mısır 34 ton. oıııst 

lHRACAT: Razmol 75, ıı 
2 - SATIŞLAR: G ıı 
Buğday ytımu ak ktlOSU ·' 

d ... ' dan 6 kuruş 26 paraya k8 "~ 
kilosu 6 kuru11 12 paradı.Ul 6 ıs ı 
ya kadar, arpıı Anadol kiloSr ç' 

JI'. 
radan 4 kuru§ O paraya hB ~ 
4 kuruş 27,5 paradan. 111ı51r 1 

kuruş 3G paradan, yulaf k~ 
paradan, uruk deri kılosU ~r 
yUn kilosu GS kuru:ıtan. pC) r\I f 

24 kuruş 15 paradan 2i k~~ 
Un yağı Ekst. kilosu G2 ı.ıı.., 

• tµ• 
kadar, zeytin yaC"ı ı. el ) jl 

kuruştan 60 kuruııa kad8~ 6'f 
yemeklik kilosu 54 kurtl~ 

dar. !(1 
3 TELGRAFLAR: 1 ri -1' 
Londra mısır I.ap'ntıı. ~ ıı 

teri 15 vllin 3 peni, :ı,oııd tJ ı' 
Laplata mayıs tahmnl trıtı111cı 
vers arpa ı .. <'hlııtan <')!ili 111rı1' ıoo kilosu 124 B. farlt, 1' 111 
yıa t:ıhmlll 100 llbrcst 9 

1 

,•ıS 
bu~day Hnrtv.ntcr nıa d i 
132 1/4 scnt. \'inlpck l:'U~ 
yıs tnhml'l buşc'l 13~ 1 S .ıı 
iç fındık Giresun d rbnl tf111 
173 R. mark, HamlrJrg' iç ıt 
hal tahmil 10 Oldloııu ıi3 -' 

Dis Ool<•cıf'lJ ~ 
Cr@<e~~ ~D~ 
Cumartesinden maııd;r: 

hastalarm kabıJ1 ıc 
Edirnekapı, l{uraı,rilr!'l~ 

Durağ. NO· 



ıkt hilyük artist casus oldu ? 
llıunıi harbin meşhur kadın casusları sinemada 

€11 d .. 
6 

uzgün 
~. a.caklar 

• Sizıe!lla 
la...,,, • Yıldızı S ·ı· t~' 'dil y esı ıa Parker 

bir· eııt orta -.
11 

1dir. ş .. h ya çıkan yıldız-
ı.,. 'aba'- o retini temin . . d c·· llil Ya ıçın er-
'-._ .. "lizeı 1c Pılınıı ve "m'"t h __ .. ~d ızın b u e assıs _ 
~ ~ '''eıı b· . acaklarını Birlc§ik A-
~trd· 1Çıtnli ba 

Sinemanın iki büyük yıldızı, tarihin 

iki büyük caıuıunu temıil ediyor. 
Bunlardan biri Edviıe Feuillere, di

ğeri Dita Parlo. Birincisinin temsil et· 
tiği caıus kadın Marthe Richard, ikinci· 
sinin temsil ettiği de Matmazel Doktor. 

Bunlardan biri casusluğu ilk defa 
olarak yapmıyor: Edvige Fcuillere bun· 
dan evvel, "33 numaralı Çıma,. filmin· 
de gene b:r kadın caıusu rolüne çık
mıştı. Bu filmde gösterdiği casusluk 
mahareti ona tekrar bir casusluk et
m~k imkanını vermiştir: B-:.iyük Harp· 
teki kadın casuslardan Marthe Richard 
hakkında bir film çevrilmek istendiği 
zaman baş rolü ona verdiler. 

Bir filmin muvaffakiyetini temin e-
den amillerd;n biri de artistin. oynadı
ğı role hevesle sarılmasıdır. Bu casus 
filminde de Edvige Fcuillerc bu vazi
yettedir. Çok heyecanlı bir kadın olan 
artist birçok maceralara olduğu gibi, 
casusluğa da son derece meraklıdır. 

Art:st, bu casusluk rolüne çıkarken 
çok büyük heyecan çektiğini söylüyor. 
Hakikaten Marthe Richard umumi har
bin çok büyük ve tehlikeli maceralar 

geçirmiş bir casusudur. 
Matmazel Doktor da ondan aşağı 

kalmıyan bir casustur. Fakat, onu sine
mada temsil eden Dita Parlo da bir ca
sus rolünü mükemmelen yapacak kadar 
maharetli bir artisttir. Dita Parlo da bir 
çok macera filmi çevirmiıtir. 

Bilhassa ilk filmi olan "Mahpusun 
prkııı,, böyle bir macera filmidir ve 
artist bu filmdeki muvaffakiyetle ıine· 

na~ıl yaşıyor ? 

manın malı olmuştur. 
Hakikaten, Dita Parlo bir macera 

kadınıdır. Gerek tabiat, gerek cehd, iti· 
b4dle bir elnarenı~ kadın tipi olan bu 
sarı saçlı, siyah gödll artiıt Jilphesiz ki 
bir casus kadın rolüne son derece yara· 

pcaktı. 
Yalnız, Dita Parlo'yu diğer casus 

bulunuyor. 
Dita Parlo ise hayatını ıöylc anlatı-

yor: 
- Küçükken sinema veya tiyatro 

artisti olmağı aklımdan bile ıeçirmez
dim. Hatta sevmezdim. tık artistlik 
tecrübelerimi de yaparken gene tama
men sinef!1ada kalacağımı dürJnmüyor· 
dum. Fakat ilk tecrübelerim çok iyi ne
tice vermiı olacak ki, bir stüdyoda iki 
hafta kadar çalıştıktan sonra bana 
"Mahpusun şarkısı,, filminde baı rolü 

verdiler. 
"Bu ilk filmi Almanyada çevirm:ş-

tim. Almanyadan Amerikayı geçme1' 
de artistlikte, muvaffakiyet sayılıyor. 
Benim bu muvaffakiyetim de çok gecik
medi: İkinci filmi Holivudda çeviriyor
dum. ''Parisli masumlar,, adını taşıyan 
filmde de çok muvaffak olduğumu söy-

lerler. 
"Bundan sonraki büyük filmlerim 

"Bucnoı Ayres için bir artist,. • "Kalb 
Melodisi,, , "Macar radyosu,,, ''Sal ge

çiyor,, ve "Adam kaçırma,, dır.,, 
Dita Parlo'dan burada saymadığı 

en son filmi de, yukarda bahsettiğimiz 
"Matmazel Doktor,, dur. Burada Pierrc 
Blanchard ile beraber rol almaktadır. 

\t tr. tak,, olarak ilan 

'

'il"-"" • 1 
erı • Jeannette ı 

rolüne çıkan Edviıe Feuillere'den ayı
ran şey onun kilçilktenberi macera se
ver olmamasıdır. Edvige daha küçük 
yaştanberi maceraya atılmak ve mace
ra yaşıyan bir kadın olmak isterdi. 
Belki casus olmak arzusunu da- besli
yordu. Bu arzusuna bayatta değilse bi
\e sinemada iki kere muvaffak olmuş 

~lt Solc beğen . ~ ~ac Donald kcn-\' 
lıt~tke ta: Giizeı dıgı bir pozda. 

r. \' A.rneri il. &o ıldız1 b • kan yıldızı. Yır.a 
rec • .ı. · u •en b. . "ııatı e ırr-nk f'lml • :ıı- ı er -

Hollywood'da grev 
Artistler de greve iştirak edecek mi ? 

-

rannı büyük bir alaka ile beklemek·· 
tedir. Çünkü ıendika, ilk defa ola· 
rak bir it ihtilafında karar verecek· 

Holleywood. 3 ( A.A.) • Film pa· 
yıtahtı, tesiı ~l.d~ği gün~e? bugüne 
kadar gönnedi11 ılk muhım grev 
hadisesi karıısında kalmııtır. Stüdyo 
}ar muattal bir haldedir. Büyük si 
nema firmalannın kapısında nöbet
çiler beklemektedir. Hükumet, polis 
kordonlarını takviye etmiıtir. 

Grevin yalnız ıendikalarınm ta· 
nmmasmı İltİYen dekoratör' berl>er 
ve reesaınJar tarafmdan yapıldıjı 
hatırlablmaktada· Bununla beraber 
içlerinde birkaç yılelız bulunan ak-
törler, mentUP oldukları ıendikanm 
icra komitesini toplanrnağa davet 
ederek stüdyolara girmeie tqebbüa 
etmek mi. yoksa bir tesanüt eseri o
larak grevciler lehinde tezahüratta 
bulunmak mı lizım geldiğini karar 
lattıracaklardır. 

Şimdiye kadar aktörler, serbest· 
çe stüdyolara ginnektedirler. Dün 
Greta Garbo. Clark Gable, Vilyam 
Povel, Joan Harl~v, Janette Macdo
nald gibi bazı artııtler kapıdaki nö
betçilerin önünden ge:erek ıtüdyo-
ya girip çıkmışlardır· 

Fakat ıtüdyo lokantaları bir te-

n
ü t grevi ilan etmiş oldukları için sa w • • • • 

artistler, öğle yemegım yıyememır 
lerdir. _ı:1___ L-Halk aktörler .en~mm &11· 

tir. 
Holleywood 3 ( A.A.) • Mühendiı 

lerin, kurıun mamulatı yapan ame· 
lenin, terzilerin, lokantacılarm ve 
makinistlerin ıendikalanna menıup 
6.000 amele, grev ilan ederek evvel 
ce ;rev yapmıı olan dokuz büyiık 
ıinema ıtüdyoıunun bugün kapıla· 
nnı kapamaları muhtemeldir. 

Stüdyoları tarauut altında bu
lundurmakta olan grev nöbetçileri, 
aktörler ıeı\dikaları murahhaslarının 
tam bir serbesti içinde müzakerede 
bulunabilmeleri ve grevcilerin aktör 
ler üzerinde herhangi bir tazyikte 
bulunmut olmakla itham edilmeme· 
leri için bulundukları mevkileri ter
ketmiılerdir. 

LONDARADAKtGREV 

Londra, 3 (A.A.) - Otobü11ilı ka
lan Londra sokakları pazar ıilnü l 926 
senesinde yapılan umumi ırevi hatırlat-
mışlardır. 

Açık hava meraklılarından mürek -
kep kalabalık bir halk kütlesi. Metroya 
hücum ederek vagonlan işgal etmiştir. 

Avdet saatlerinde istasyonlar fevka-

llde blabalıt olmuıtur• 

Virjinya 
Grey Kalifor
niya plajlarırı 
da yeni bir 
1na)'O nwdt111 

~ıkarmı§tır. Bu 
mayo tek par· 
çadır ı·e koyu 
renk ii=erine 
bent'kli •• jer
ıc,, dendir. 

Kadınlar kocalarına . . kızar ? nıçın 

Kadmlann kocalarından birçok 
ıikiyetleri vardır. Bu tikiyetler 
bazan bopnmayı sonuçlayacak ka· 
dar ileri gider, hazan da kadınlar 
bu tikiyetlerinde haklıdır. 

Onun için, bir kadın koc:aamııı 
nesin~ kızar, bunları 9öyle bir lil
te halinde teabit edebiliriz: 

1 - Kullanılmıt traf bıçaklarım 
öteye beriye atmak : 

2 - Karıamı diier kadınlarla bir 
tutara~. ~mumen kadınlara abp tut• 
ması, Sız kadınlar 9öylesiniz... Siz 
kadınlar böyleıiniz..... aibi 9eyler 
söylemesi. 

3 - Kanımı anneıi ile muka• 
yese etmesi, "O olu daha iyi ya· 
pardı .. demesi. 

4 - Kendiaile mukayese etme-
si, "Ben senin harcadığın paranın 
yanaile daha iyi giyinirim,. ;ibi 
sözler söylemesi . 

.5 - Evlenmit olmasından tika-
yet etmesi ve evlenmesinden bahse· 
derken : "Esaret, ahmaklık .. gibi ke-
limeler urfetmesi. 

6 - Kanıınm anlattıiı birıeyf' 
dinler ıibi görünüp, anlatıp bitirdik· 
ten ıonra: "Ne dedin? .. demesi. 

7 - Kansı, kocasına me1le
iine dair bir ıual sorduğu zaman: 
••Anlamazsın., diye cevab verme-
ıı. 

8 - Kar11mın, arkadaılannı da· 
vet ettiği bir acce: ·· Affedeniniz, 
ben. sabahlan erken kallayorum,. 
deyıp gidip y.atmaıı. 

. 1 ~ - P~ aünleri: "Buaün 
mıaafır gelmıycce.lc,, diye traı olma. 
maaı. 

.. ı __ ı --:- Gece geç vakit eğlenceden 
donup: ~k güzel eğlendik. Kadın 
olma~ınca insan o kadar iyi eğleni· 
yor kıl., demesi. 

1 2 - Haber vermeden eve ar· 
kadaşlannı getirmesi. 

13 -: ~llltadaşlarmm yanında 
kansına cıcım, yavrucu .., k . "b' .. gum, ıe e-
nm,, gı ı sozlerle hitab etmes' 

~ 4 -. .. Arkadaşlarına dai~~ an• 
lattıgı hıkayeyi tekrar etmesi. 
. ..15 - ArkadaıI.rma kansı bir 

~ıkaye anlatmağa kalktığı zaman 
~n auı. ~ hikaye anlatınaamı 

bılmezatn,. diye aözünü keameei. 
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EC.Ei!l 1! 
KA51~CASI 

Kadlrcan KAFLI Tefrika: 34 

Kızla uğraşanlardan biri koşarak mü/azıma seslendi: 
''- Atlılar gak/aşıyor/ B unlar Türkle1:dir /,, / 

Anriko sağa doğru bağırdı: 
- İmdat ... Burada bir Türk var! .. 
Mülazım Sabato bunu duyduğu za-

man ~iyerro ona Türklerin pek ya -
kında olduğunu söylüyordu. 

Sabato otuz yaşlannda, orta boylu 
biltfjn sinir denecek kadar zayıf, ince 
bıyıklı uzun boylu bir adamdı. Cesur 
ve kurnazdı. Sinyor Zaharya Türk or
dusu civarında veya gerisinde yapıla -
cak keşiflerle baskınlara bunun için 
onu gönderirdi. 

Sabato yanındaki yirmi kadar as -
kere: 

- Etrafa bakın 1 Ayşe nerede? A -
rayın! 

Dedi. Ayni zamanda Doğanın bu -
lunduğu yere koJtu. 

Onu köllanna alan bir ıönüllü: 
- Ölmüş! ... 

Diyordu. 
Peşrev bey homurdandı: 

- Alçak!... 
Ve hançerini çekerek ona saplaya -

cak oldu. 

Fakat onun göğsünde zaten bir han
çer vardı. Onu görünce beline giden 
eli yanda kaldı. 

Diye bağırıyor ve sözlerinin sonları-) 
na doğru sesi her defasında kısılıyor • 
du. 

Gecenin ıssızlığında nal sesleri a 
kisler yapıyordu. Sabato çıkıştı: 

- Bir kadının hakkından ıclemedi· ı ~ 
niz! Yıkılın oradan .... 

Peşrev bey haykır<lı: 
- Ayşe!... Geliyorum .... 

Genç kız yeniden silkindi ve cevap 
verdi: 

- Babai ... 
Sesi hıçkırıklarla karışıktı. 

Sabato kızgın kızgın hömurdandı: 

.... tı.en;ıı en büyilH poli• 

t ng:zizcedeıı çev•re-: 

Guı 
- İleri! 
Emrini verdi ve ktlıc seslerinin gel

diği tarafa koşmağa başladı. 

- Çıkaralım. Ölmesin 1 - Allah belasını versin, bu bir kadın - ft -

Ay, karşıki tepelerin ilzeri:ıdcn çık -
mış, ortalığı gittikçe daha çok aydın -

latıyordu. 

Diyenler oldu, Fakat demin onu 
öldürmek istiycn Peşrev bey atıldı: 

- Çıkarmayın, ölür! 

değ~·c:~ş~1::t~~kağına bir yumruk sa- Penceredeki ipe tutuna tutuna birimiz ~J 
vurdu. Vf! arkaya insek diğerinıiz nasıl haçat8 

Yaralıyı düd:.iğe kaldırttı. 

Ayşeyi ona sorup anlamak için a -
cele ediyordu. 

Ayşe sallandı ve artık kımıldanamaz Buna tek çaı eyi Haı vesi buldO.··· 
oldu. 

Doğan gelenleri görünce işin sarpa
sardığtnı anladı. Ayşeyi yavaşça yere 
bıraktı, sonra sırtrnr hemen oracıktaki 
ağaca vererek düşmanına korkunç bir 
kılıç salladı. Anriko'nun kolu bileğin -
den kesilmiş ve: 

- Santa Marya! .. 

Diye mırıldanarak kanlar içinde ye. 
re yıkılmıştı. 

Yeniden Ayşeyi almak için uzandı. 
Kolunu onun kollanrun altından henüz 
geçirmişti ld genç kız gözlerini açtı. 
Doğ;mın boynuna sanlacak oldu. Lakin 
birdenbire gerindi ve onun elinden kur 
tuld:.ı. 

- Ayşe, orada düşman var!.. Git· 
me !. .•• 

Sabato göründü ve korkudan şaş -
kın bir halde olan Ay§e onlara doğru 

kollarını uzatarak koştu. 
Dui;c•n onu tuluuık >~in atıldt. 

Genç kız yaptığı yanlışı anla.ırustı. 

fakat geç kalmıştı .• 

Doğanın -göğsü açıldı. Askerlerin bi
risi gömleğini çıkardı ve boydan boya 
yırtarak çabucak sargılar yaptı. Han

çeri birdenbire çekerek yarayı tıkadı -
lar ve sım sıkr sardılar. 

Hançer onun sağ ciğerinin altına ve 
kaburgaların arasındaki 'boşluğa sap -
landığr için ô1dürmemişti. Fakat sol 
omuzdaki yaradan çok kan akmıştı ve 
Doğan asıl bu yüzden kuvvetini l:ay
bcderek baygın kalmıştı. 

Peşrev bey başını kaldırmadan em-
retti: · 

-Su! .... 
Askerlerden biri deriden küçük bi .. 

matarayı uzattı. Peırev bey .avucuna 
aldığı suyu Doğanın yüzüne serpti ve 
yıkadı. 

Bir taraftan bunlan yapıyor; bir ta
raftan da: 

- Bir haber yok mu? Ayşe yok mu 
buralarda? .... 

Sabato emir verdi: Diye iki de bir soruyordu. 
- Onu tutun 1 Götürün 1 Doğan gözlerini açtı ve karşıs:nrla 
Doğanın üstüne yürüdü. Peşrev beyi görünce yeniden kapadı. 
§imdi Doğan üç taraftan sarılmıştı. - Ayşe nerede? Ne oldu Ayşc7 

En az on beş kişi ile çarpışıyordu. Bi - Doğan gözlerini iyice açtı ve doğ -
risi şakağından vurularak yıkıldı ve rulmağa çalışarak sordu: 

Sabato'yu büsbütün kızdırdı. - Onu... kurtar ... madınız.;. mı? ... 
Sabato en önde idi. Bir dürt•:işte Do- - Kimden? .. 

ğanı şişledi. Doğan da kılıcını vur- - Cineviz ... ler .... den ... onlar ... gö-
muş, fakat kıaa geldiği için yalnız onun tür... müşlerdir... arkalarından ko_sun !. 
kılıcını düşürmüştü. Kendisi de koşmak istiyordu. 

Kızla uğraşanlardan biri koşarak -Denize ... Gittiler!.. 

mülazrma seslendi: Diye kekeledi .• 

- Atlılar yaklaşıyorlar. Bunlar Türk Pişrev bey dim dik kaldı: 
lerdir. - Onu, götürün! .... 

Sesler pek yakından duyulmağa baş- Dedi, sonra atına atlıyarak denize 
ladı. doğru sürdü. Başkaları da ardına ta-

Saboto belindeki Kalaleriya hançe- kıldılar. 

rini çekti ve Doğanın gpğsünc fırlattı. Düzlüğe indiği za.ıtljln Cincvizliler 

Pe~rev bey sesleniyordu: - Yapılacak şey sana bağlı: Ya 
- Ayşe!... Biraz daha ı... buraya bir daha ayak basmamak üze. 

Sabato sandala atladı ve avını tek- re ayrılmağı kabul edersin ve bunun için 
neye bırakarak k\irektekilere çıkıştı: söz verirsin, beraber senin işini gör-

- Alarga! .... Çabuk olun ı.... meye çıkarız, yahud da burada kalır· 
Kancalı sırıklara dayanarak açıldı _ sın ... 

lar. Sonra küreklere asıldılar. Hakikaten müşkül bir vaziyete g=t'-
Peşrev bey ancak yetişmiıti. miştim: Bir tarafta, klasik eserferde 
Atını denize sürdü: olduğu gibi, aşk vardı, bir tarafta da 
- Ayşe ı.. vazife. Klasik eserde romancı vazifeyi 
Artık cevap gelmiyordu. aşktan üstün tutar,· aşk :ilı.1:ıci planda 

Sandallar · hızla uzaklaşıyor, Cine kalır. Ben bir. klasik eser ka."'lı:amanı 
vizler ok atıyoflardı. değilim ama; gene öyle bir knhraman 

Deniz derinle§iyor ve atın gövdesini gibi hareket ettim: Vazifeyi aşktan 
aşarak yelesine çıkıyordu. Sağda sol- üstün tuttum ve "arkadaşıma,, söz ver 
da önde ve arkada ikide bir suya dü - dim: 
şen okların sesleri atın yüzerken çıkar- - Dedi.ğ.inl )\~bul ediyorum: Bura. 
dığı fısıltı arasında kayboluyordu. ya, bir daha ayak basmamak üzere sc. 

Bir aralık at su içinde can acısiyle ninle, benim işimi görmek için, bera
silkindi. Boynunun sağındaki denizde ber istediğin yere gitmene hazırım ... 
bir penhclik görüldü. Bir ok oraya Harvest: 

saplanmıştı. - Bravo! diye bağırdı ve: Tam bir 
Sandallar en az hesapla elli kulaç u- erkekmişsin: dedi. Ver §U elini: 

zaklaşmışlardı. Bütün samimiyetile elimi sıktı 
Peşrev bey atının ve kendisinin de ve sonra: 

boğulacağını anladı ve geri döndü. - Hadi, dedi, hiç durmıyalım, se. 
Eğer arkadan yetişen iki atlının nin geldiğin delikfen dışarı fırlayıp 

yardımı olmasaydı belki de boğulacak- k~çahm ... 
tı. 

Kayadan uzaklaşarak limana doğru 
gidiyorlardı. 

Ay§e omuzlarından yukarısı sanda
lın ~ş üstüne gelmiş olduğu halde 

• ... 1 ...... 
strt ustu uzanmıştı. Ortusu geriye düJ 
müş, saçları dağılmış ve şakağı mo -
rarmıştı, henüz terleri kurumayan yü 
zündcn ikinci bir ay ışığı saçılıyor _ 
gibiydi. Kürekçiler de askerler de iki
de bir ona hayran hayran bakıyorlar, 

hem de bunu mü!azıma belli etmeA: is
temiyorlardı. 

İçlerinden biri boş bulundu: 
- Türklerin de ne 1!Üzcl kadınları 

iV 

GECE KAÇKINLARI 

.t'cıı.ccrc<len içeri girmek kolay olun
ca ç•kması tabii daha 1rnl~y olacaktı. 

içeri girerken, dışarıdan a~~ığım ipi de 
i~cri çekmiştim. Şimdi bu ipC' tırmana
rak dışarı çıkabile:ektik. 

Evvela ben tırmandım, pfncerenin 
üstüne çıktım. Fakat, bura:ian ben aşa
ğı inmek için ipi sarkıtsam öteki içerd" 
kalacaktı. Sonra ini tekrar ona vermek 
ve pencereden içeri sarkıtmak nasıl ka
b:t olacaktı? Evvela o inse. bu sefer ben 

Hançer boşlukta bir yıldırım hızile kayığa biniyorlardı. Aralarında itişip 
k 

.. ~ .. varmış! ... 
aydı, Doğanın gogsune saplandı. kakı.,malar da oldugwunu go-rdü. Ay"e 

:ı :ı Diye mırıldandı. 
dışarıda kalacaktım. Aksi gibi, elimiz -
de benim ipten başka ip de yoktu. Baş
ka bir ip olsa ipin birini yanıma alarak. 
öteki ipe tırmanır, pencere~ öyle çı -
kar, orada ikinci ipi pencerenin kena -

Doğan olduğu yerde sallandı·, kılıc 
~ ç:rpımyor: Arkad.:.~ı cevap vermden durama -

ve elini göğsüne göv:.irecek gibi yaptr: - Brakın beni .... Nereye götürüyor- dı: ı 
birdenbire ağacın yanr başındaki kü - sunuz? Bırakın ı (Arkası var) 
-cük bir hendeğe yuvarlandı. 

Saboto zaferle homurdandı: 

ları!:;~~::::.~ik~:~~i.T~:..:·~.: Belçika örsü ile çekiç arasında 
ğa sola yayıldıklarını gördü. Doğanın Askeri cihetten bitaraf olan Belçika siyasi cihetten niçin bitaraf değil? 
göğsündeki hançeri bile almadan as - . . . 
kerlerile birlikte geldiği tarafa doğru Bund.~n evv~! ~ngıl~ere ıt.: Frans~- giltereye karşı Almanya ıle hususi bir çika bu vaziyette r~smen bitaraftır. Al-
koşarak uzaklaştı. nın Bruksel huk~metıne mu~terek bır anlaşma yapmamak noktasında söz ver- man askerleri Belçıka arazisinden ge -

nota vererek Belçıkayı Lo:Cuno muahc- m!ştir. Almanya Belçikanın yalnız kcn- çerek Fransaya tecavüz cdemiyecekleri gi 
desinden mütevellit her türlü taahhü - disine k~qı bitaraf kalmasını kafi . bul- bi 1ng-iliz ve Fransız orduları da harp ba
dattan serbe~t. itan e~tiklerin~, bununla muyor. Belçikayı Milletler Cemiyetine linde Belçika toprak!arından geçerek 
beraber ~er ıkı devletın .k~ndı hesapla - karşı olan taahhütlerinden de vazgeçirt- Almanya üzerine hücum edcmiyecek -
rına aynı muahede mucıbınce bu mem- mek istiyor. Bu suretle Belçikayı Fran- lerdir. Şayet iki taraftan biri tecavüz 
leketin harici masuniyetini müdafaa te- sız ve İngiliz nüfuzundan da ayırmağa ederse B·~lçika orduları ile hudutlarını 
minatını muhafaza eylediklerini yaz - çalışıyor. İşte Belçika Almanyanın bu müdafaa edecektir. Onun için Belçika -
mıttık. Bunun manası şudur: Belçika türlü taleplerine karşı muvafakat etme- nın bitaraflığı silahlı bir bitaraflık ola-

Türklerin bir kısmı kıyıya doğru 

kaçanları kovalarken bir kısmı da 
kavganın olduğu yerde hemen atlar
<lan inmişlerdi. 

- Burada bir Cineviz var.-
- Bunu kim öldürmüş? 
- 1şte .... 
Kalın bir ses sordu: 
- Ne var:' 

Bu Peşrev beydi. Kötü haberi ahr 
alm:ız otuz kadar atlı ile kaleden çık

mrJ; Yusuf beyi Ayasİoğ yoluna gön
derdikten sonra kend~si de botkalara 

Almanya ile Fransa arasında bitaraf o - F 
mek !çin İngiltere ile ransaya söz ver- caktır. Bu, Belçikanın askeri vaziyeti -

olacaktır; şayet Almanya Fransa ya hü- miştir. Diğer taraftan Alman yanın Bel-
cum ct:iccek olursa Fransayı müdafaa _ ir. Siyasi vaziyetin'C gelince. Belçika bi-
ya mecbur olmıyacaktır. Fakat şayet çika arazisi üzerinden geçerek Fransa- taraf değildir. Fransa ile İngilterenin 

Ya tecavüz etme'llesi kin icabında fı'len M·11 tl Ce ı'yetı' siyaset'n müzaheret Almanya Belçika hudutlarına tecavüz :ı ı c er m ı e · 

rına bağhyarak, diğer iple ~ 
ncrdim. Harvest de, pencerell 
bağladıktan sonra içeri sar~ 
tutuna tutuna pencereye ç\ 

Bu vaziyette yapılınast 
bir şey kalıyordu: • 1'İ 

ipe tutuna tutuna evvela 
kacaktık. Pencereye ilk çıl<•11 

racak, ipi tekrar içeri bıral< nİJI 
digerimiz çıkacaktı. Pencer~er 
rında ikimiz: birleşince ~u ~e il" 
ce birimiz:, sonra diğerırtı11 

tutuna nsağıya inecektik· rııt 
Fakat. pencerenin ıcena 

şinin durabileceği kadar yer"/t 
rimiz ipe tutunarak çık~ı~ te 
nin kenann<J• 4urarak ıpı e 
b:raktık. Digerimiz de a~~ı le 
tı. ikimiz pencerenin ustu~ de 
racaktık? O zaman. biriınit ~ 
lamak z.ıruret.inda ,kAtacakth 

düşecekti... 

Harvest: sı 

" Hadi, pencereden dıŞ"~~ 
delim,, dediği zaman ilk a ı;ıı 
bu mesçle olmuştu -ve butill1 1' 
zihnimden b!ran içinde şiı1'1te 
ti. uııda: 

Ona da söyleı:iim. DUŞ 1' 
- Sahi be! dedi. Nasıl bit 
Sçınra, birdenbiı:e aklıma 

miş gibi: 
11 

- Buldum! dedi. Bunıl 
b:r çare var. 561 

"Var,, demiş durmu§~·ı.ı.leı1' 
Ye bekliyordum F'"kat so'/ ıc if 

krtl3 
mahsus. mera'kta bı~a rd1.l.,ı: 
Hakikaten, merak edıyo ıtillfl 

Ben o kadar dü~unnı" 
b 

mümkün olacak tarafını , 1 
AcııbJ. o ne düşünüyordıl· ~ 
clüşünUp de olmaz dedikle .ıcfl" 
rar edecekti? Herhalde 1,ıı 0 

öyle olsa, bu imkansız şe~1ı 
şümir ve beyhude yere 1 6ftO" 

Daha fazla sabredeı1'1;it ~ 
- E, söylesene! Ne 

. ' resı. .
1 - Son hiç bir şey dU 

- Diışiınmedim. ili~ 
- Yalan söylemci P 

ama bulamamışındır... . d• 
k . , .. ·ndU~ - Farzet ı auşu 

dım. ~ 
- Bak yine "fanet 

nu sen itiraf etsene... . ~~ 
_ Peldla, itlraf edı''°11 ;n-

düm ama bulamadım· se 

lım şimdi. 

Söyle:li: r. ı,J 
- tpin iki katını aça 

rızl .. "'~ 
Hakikaten iyi düşurıd d• 

• ·- e it ki iki ip lazımdı, clını1 -- i1'İ 
dı, ipi ortasından a .. ıp. F, 
tık. Esasen elimizde.ki 1/ 
iki katı bir ip teşk.l e 

da diğer bir ip... r1" 
(). 

ederse Fransa ile beraber in~iltere de hudutlarını müdafaa edeceğini söyle - edecektir. Bu hıtıusta Almanyanrn tck-
müdafaa edecektir. mişti:-. Fransa ile ingilterede buna mu- liflerine muvafakat göstcrmiyecektir. ---------c;ıkmıştı. 

- Doğan bey .... 
- Doğan mı? 

Demek bu C:•:i man askerini o öldür
müş! ... 

Fakat Ayşe nerede?. 

Peırcv bey: 

Belçika Fransa ile ingiltereye kar§ı kabil müşterek bir nota ile Belçikanın Şayet Belçika beynelmilel siy~set sa -
askeri bir müdafaa vazifesile mükellef bitcraflığını müdafaa edeceklerini bil - hasında Fransa ile İngiltereden ayrılarak _ 
olmadığı halde bu iki memleketin Bel- dirm'şlcrdir. olursa o vakit bu devletler Almanya ya ıı 
çikayı müdafaa için teminat vermeleri Şu ha':ie bugün Belcika Fransa ile l:aTşı Belçika topraklarının b=taraflığ~nı 
neden ileri geliyor? AlmJnya arasında adeta ör:; ile çekiç a• müdafaa için verdıkleri sözü geri ala · _______ , ___ 

Şunun için ki Belçika Fransa ile in- rasında kalmış bir cisme benziyor. Bel- bileceklerdir. * .lf. ..ı 
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tc' b~ takırnın k~ gcç~eden, oy· 

attrı ~ercfi k mlcn mağlub e· 
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Jngiltere kupası final ma ~· 

Teni.o; miisabalwlumırıı )"flılılığı ~alw 

misli şıklaştırmak suretile futbol me· mış ve mütemadiyen hücuma geç· 
rakhlarını bu büyük ma~a vaktinde mek suretile hasmını sıkıştırmıştır. 
yetiıtirmciie imkin ha01l olmu~tu~ Sunderland ise: bu hafıaymda ek· 

Havanın fevkalide güzel ve gü· seriya müdafaaya çekilmiı olmakla 
neşli oluıu. stadı do!dura~ 1 oo.oo_o beraber, bazı anlar hasmının tazyi· 
kişilik seyirci kütlesındekı bu bu· kinden kurtulmağa muvaffak ola· 
yük maçla mütenasıb heyecana ayn rak açık bir oyunla mukabelede bu· 

bir neşe katmıştı. Hel_; ma~ b~şl~- lunmuştur. 
mazdan biraz evvel Kral aılesının Ancak, haftaymın başlangıcın· 
gelmesi bu ne~eyi ~asvir ediblemiye· dan itibaren büyi.ik bir enerji ve he· 
cek derecede büyütmüş ve ir çok sahla hareket eden Preston North 
$evinç tezahürlerine vesile olmuş· End. haftaymın bitmesine 8 dakika 

t 

kala oyunu ile hak ettig"i birinci dcv-

ur. Maçın cereyan ve neticesi de gÖ!• re galibiyet sayısını atmıştır . 
terdiği gibi, sunderland bilhassa i· Sol a~ık Hugh Donnell topu 
kinci haftaymda hakik~ten çok üs· sürmüş ve hücumu idare eden kar· 
tün bir oyun oynamıştır. Birinci dcşi Frank'a gayet sıkı bir pas ver· 
devrede Preston North End gayet miştir. Pası almasile topla birlikte 
kombine bir oyun oynamağa ba~la· iki müdafiin arasından ok gibi fır 

w ... 

o 
ı:.! q 
..... 

o 

"' 

lıyan Frank. kaleye, tutulmasına 
imkan olrnıyan müthiş bir şüt cek· 
miş ve takımına çok güzel bir ;ayı 
kaı.nndırmıştır. 

ikinci haftaym ba lndığı zaman 
Preston North Endin enerjik bir 0 • 

yun ile tekrar hücuma geçtiği gÖ· 
rülmii~tiir. Sunderlandın müdafa· 
ası, hal~n birin~i. haftaymdaki ye· 
dikleri golün t~sırı altında ~ekingen 
oynadığı bel1ı oluyordu. Fakat, 
kendi h\icuın hattı gayet miikcm· 
mel bir anla"ınn ile işlemeğe haşla· 
yıp da merkez muhacimi Gurneyin 
oyağile beraberlik sayısını yaptıktan 
sonra, bu ~ekingcnliktcn eser kal· 

madı. 
Bundan sonra ı\Tttk Sunderlandın 

gittikçe nğırlaşnn bir baskı halinde 
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rakibini :nkıştırmnğa, czmeğe ba§ •. 
Jadığr görülüyordu. Preston North 
End kendi nısıf snhasınn çekildi ve 
biribiri üzerine yaptığı üç korneri 
pek zorlukla defedebildi. 

Baskısına devam eden Su:a :leı
land. fevkalade mükemmel taktik 
ile oynuyordu. Nitekim 27 inci da· 
kikada, bu üstün oyununun müka· 
fatr olan ikinci goliinü da attı. Takı· 
mına bu defaki galibiyet sayısını ka· 
zandıran sağ iç Cnrtcr idi. 

5 dakika sonra. Sunderland. ilk 
kupa şampiyonluğunu :ıigorta altınn 
aldı. Sol nçık Gurbanks gayet dar 
bir ztwiyedcn sıkı bir §Ütle üçüncü 
sayıyı yaptı. 

l\1a~m bitmesini müteakib. Kra· 
liçe Elisabeth, galib takımın kapta· 
nına kupayı \'e oyunculara da ına· 
dalyaları bizzat verdiği zaman he· 
yecan payansız bir ölçüyü bulmuş· 
tur. 
ALMANYA - lSVlÇRE MAÇINI 

t - O ALMANYA KAZANDI 
Yirminci defa olmak üzere kar· 

~ılaşan Almanya milii futbol takımı 
ile lsviçre milli takımı arasında ya· 
pılan maçta Alman milli takımı sı· 
fıra karşı bir :ıayı ile galib gelmiştir. 

Almanların yegane sayılarını sol 
açıkları Kitznger yapmıştır. 

Büyük bir alaka ile beklenen bu 
maça hususi tren ve otomobillerle 
Almanyadan 10,000 futbol merak· 
hsı gelmiştir. Maç, lsviçre için ye· 
ni bir rekor tı-..şkil eden 35.000 kişi· 
lik bir seyirci kütlesi öniinde Gras· 
shoppers sahasında yapılmıştır. 

Seyircilerin tehacümü o kadar 
biiyiik olmtıştur ki, maçın başln • 
mnsı yaklaştığı zamiln, bir ki§ilik 
diihuliye bileti 100 lsviı,:re frangına 
satılmıştır. 

HOLAND~ :-- .BELÇlKA MAÇI 
Bıı yıl ıkmcı defa olmak üzere 

karşılaşan Holanda milli futbol takı
mı ile Belçika milli takımı arasında 
60.000 seyirci öniinde yapılan maç· 
ta J lolanda milli tnkımı sıfıra karşr 

(1,ıit/ı'tı srl\ ı/rn.ı '.:"' irirıiz) 
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Cümhuriyet Merkez 
Bankasının neşrettiği 

mühim rapor 
(Ba:tarafı 3 ;:.ıcii 6CIJ'lfmla) 

sene içinde, ikinci bir beş senelik 
planın esasları tcsbjt edilmiş bulun
maktadır. Bu esaslar: memlekette 
madenciliğe, kömür ocakları işlet
melerine, mmtaka elektrik santral· 
larına, ev mahrukatı sanayi -..•e ti-
caretine, toprak sanayiine, gıda 
maddeleri samıyi ve ticaretine, 
kimya sanayiine, mihaniki sanayie 
denizcilik sanayiine tealllık eylemek 
tedir. 

Ticaret 
Harici ticaret 1936 da ()nemli 

bir inkişaf göstermiştir. 
Ticareti hariciye müvazenesi 

1936 da da lehimize 25,2 milyon 
liralık bir bakiye göstermektedir. 

Bu artmanın sebebi kömür gibi 
yükte ağır değeri az eşya hareketle
rinde bir durgunluk hasıl olduğu 

bir sayı ile galib gelmiştir. Bundan 
evvel Brükselde yapılan karşılaşma
da Belçika milli takımı bire karşı 
iki sayı ile Holandalıları yenmişti. 

DA VIS KUP ASI MAÇLARI 
Londra, 3 (A.A.) - Brighton

daki tenis müsabakalarının ikinci 
günü karşılaşan Çin ve Yeni %elan· 
da çiftleri maçında, Yeni Zelanda
nın çifti Malfroy - Stedman, Çin 
c·ifti Kho Sin Kie -Vaipui'yj 6 • 3 
6 - 8, 6 · 3 yenmiştir. 

Londra, 3 (A.A.) - Brighton
claki Davis tenis maçında Yeni Ze
landa ekibi Çin ekibini ikiye karşı 
i.iç puvanla yenmiştir. 

Son maçta Marlfroy çifti Choy'a 
ka ı p:ntiyi 6 - 3, 6 - 1 kazan· 
rı·~ · 

l halde tütün, fındık, pamuk, tiftik, 
yün, yumurta, deri, hal, afyon 
gibi az ağırlrkt<l yüksek fiath bir ta
kım maddeler hareketlerindeki art· 
maclır. 

1936 senesi içinde kontenjan 
kontenjan sistemi kalclmlarak yeri· 
ne .. Genel ithalat rejimi,, dire ko
nulan rejim, senenin harici ticaret 
sahasındaki mühim hadiselerinden 
birini te§kil eder. 

Devlet finansı 
1936 scncşinin bqinci ayı so

nunda biten 1935 - 36 finans yılı 
da tahsilat itibarile iyi kapandığı gi
bi '( 19; milyon lira muhammenata 
mukabil 218,6 milyon) senenin ge
ri kalan aylarında da bu tahsilat 
fevkalade denecek derecede iyi yü
rümüştür. 

1936 senesinin ba ından itibaren 
yeni gelen vergi, yalnız haYa kuv
vetlerine yardım vergisidir. Bunun 
haricinde yeni vergi yoktur. l lal
buki mukayese sırasında arazi ve bi
na vergilerinin de hazine geliri me· 

yanından çıkmış olması dolayısilc 
1936 rakamları arasında mcvcud 
olmadığım ve hayvan vergilerinde 
l 936 dan itibaren tatbik edilen ten
zilatı aynca nozarı itibara almak 
lazım gelir. · 

Memlc!cette muhtelif cephclc.rde 
dcmiryolu inıaatı devam etmekte· 
dir. Bu inşaatın yanı başında şir
ketlere aid eski demiryollarmın dev· 
1etlqtirilmesi siynscti qe Şark De
miryollarının l 936 da ııatın alınma
sile bu sene tamamlanmıştır, denile
bilir. Bu suretle 19.36 eonunda dev
lete aid 6,284 kilometrelik bir de
miryolu şebekesi mcvcud bulunu-

yorou. 
Otuz milyonluk Erzurum - Sivas 

hattr istikrazma mahsuben dört bu. 
çuk milyon liralık 3 ·Üncü tertibin 
kanunuevvelde tedavüle cıkarılma
sını da senenin mali hadi;deri ara· 
:nda k":i d ~~y~n görürüz. 

Altm durumu 
Bankamızın tasarrufu altında ol

mak iizere 1 9 3 5 son unda ( 2 O, 968) 
kiloluk altınımız vardı. Sene içinde 
ı;elenlerle birlikte bu altınların mec-
muu 8cne sonunda (24, 103) 
kiloyu bulmuştur ki bunun tutarı 
33,902,868 liradır. Mevzuu bahis 
altınlardan münasib bir kısmını za
man zaman terhin ederek döviz tc· 
darik eylediğimiz de malumunuz
dur. Bu istikrazların en yüksek 
seviyesi 29 ağustos 1936 da görül
müştür; bu tarihte borcumuz 
4 ,234,680 liradır. Borçsuz kaldığı 
mız devre de 14 teşrinisnni ile 26 
kanunuevvel arasıdır. 

Dövlzlerlmiz 
Serbest dövizle miibdclc saha· 

mız. 1936 senesi i ~inde yeniden üç 
memleketle daha kliring mukavelesi 
akdi neticesinde biraz daha daral
mı , ancak gerek adedi yirmiyi bu
lan kliringli mrmlekctlerin mlihim 
bir kısmında muhtelif nisbetlerdc le· 
hioıize tahsil edilmekte olan ve ge· 
rek kliringle haRlı bulunduğumuz 
memleketlerden 396 sene:ıinin mü· 
s"jt ticnri müb~eleleri dolayısile 
elde ettiğimiz serbest dövizlerin 
çoğalmaıu ve diğer taraftan harici 
tediyelerimizde l 936 senesi içinde 
hükumct5c tatbik edilen tasarruf 
tedbirleri. muamelatını arzettiğimiz 
senenin döviz vaziyetinde mahsus 
bir salah vücudc getirmiştir. 

Para ve sermaye piyasa•• 
1936 senesinde de iskonto had

dimiz yüzde beş buçukla yüriimüş· 
tıır. Memleketin muhtelif piyasa
larında hususi iskontoya aid hadler, 
faiz mikdannı tahdid eden kanun 
ile buayyen azami hadler üzerinde 
sabit kalnınl:tnn bu rıl dn nyrılr:m-

N m 
il 
N 

lngiltere, imparator 
ğun dönüm noktasıO 

"' ( Ba~tflrafı 6 ıncı sa)ı/adn) Bununla bcra.bcr ~~_..: 
etmi§tim. Hind kanunu esasisi Hin. mi lngiltc.rcnin en >~ 
dıstanın büyük siyasi teşkilatlarına hk dC\TCSıne tekrar> 

1 
il 

istedikleri neticeyi \·ermiyordu. Bu- sadüf etmektedir. 193~ ~ 
nunla berab r ayni kanunu esasi ln- olan be.rbad buhranın 1~1 

giltcre düşmanlarına bizimle mücadele alınmıştır .. lç. \ ' C dış tlı~ tf 
edebilmeleri için büyük imkanlar hah. mektc. ~c ın~ışaf ctınaırıı 
§ediyordu. Ben Hintlilerle müzakere zam sılihlanma pro~ 1 tıJ! 
ederek bir muahede yapılmasını, on- birçok §ubelerinde giittııı 
lara yukardan inme bir kanunu esasi yaratmıştır. Bi~ok 

• . • J.sJ1 ıı ;l 
verilmesine tercih ederdim. 1e;te bu. mcr~ı.m ıçın ;}''R~ı ~el' 
nun neticesi olarak imparatorulğun e~ı~tir. Ma.m~ıh~. h 

01811 
~ 

en kalabalık bir mmtakası kendisine fal b r hale duşmu§ ~ 
intihap ettiği flcflcr tarafından taç tabakalarının derdine :ret 
giyme merasiminde temsil cdilmiye _ deva. bulama~ı~na ~a~ 
cektir. Bina~naleyh yeni saltanatın ve bundan bilyuk bır ~ 
muvaff alnyeti için evveli Himalaya tadır. Merasim alayı rdtO 
ile Travankor arasında ya..şıyan bti. daki zengin mahallele 1'~ 
tün Hintlilerle. bütün Hindistanla a- tır. . I~urhaı;n. Lanflf1\,~ 
damakıllı anl~mak liı.z.ımdır. lelerının ~ı~ ve azap ~ be 

Bu yapılmuı milmkün olan bir İ§- ları ve halı ısc Londr.. l1 
J .. diif· .A tir. Fakat bunun ~ giyme merası • oturanhmn meçbu u gır. )\ı 

mindcn evvel yapılabicccğini 83.D- Kralla krali~in ııç 
mam. O ta-ı giyme merasimine ki. simindc.n sonra Gal dl )ıl: 
belki bJZı Hintliler iştirak edecekler. kir ve yoksul kazalat• ııll~ 
dir. Fakat Hindistc.n işt'ir!k etmiye. vaadetmi§ olduklarını 
ccktir. yız ( • > · • fi 

İşsizlik meseleııi ı:nil 
mıştır. Kısa vadeli ve uzun vadeli 
para piyasalarında 1936 da da bir 
değiıiklik görülmemiştir. 

Şuraııı p.yanı kayıddır ki: Fran: 
sız frangının da altına tahvil kabili
yetinden ayrılmasile eylül 1936 ayı· 
nın son ııünlerinde hasıl olan çok 
mühim cihan para durumu karşıam· 
da hükumetimiz paramızın istikrarı 
hususunda ötedenberi güttiiğü siya. 
seti değittirmeğe lüzum görmemiş
tir. Bu siyaseti teyid eden Başve· 
kaletin 26 eylül 1936 tarihli resmi 
tebliği malumunuzdur. Bu siyaset 

neticesi olarak paramız 1936 da da İs· 
tikrarrnı rnuvaffakiyetle muhafaza 
e.ylemi~ bulunmaktadır. 

parlak manzarasına ~ 
caktrr. Devlet bu nı )i 
geç farkına vannıştıf ~ 
min bir hal almı§tır. :Ma ~ 
ne nispetle işsizliğin. çO 'f" 
söylemek bir vazifedır: ~ 
merasimi temenni ede~ 
sağlam ve kuvvetli bul ;t 

edebilsin. Bu sağla.ınlık ~ 
devamını temin etıne1c ·t 'I 
sevimli yeni kraliçeye ıı 
dir. 

Davkf. ııoıJİ 
------~-----.~· (~) Loyd Oorc burtJ" ~ 

E.,ki 'kral, yani Edt](Jrd· 
ç"k scııi.li rdi. 



..., ıoı.ı. Nafıa Vek81etinderi 
h eta'l }'ıı 93 7 tııdis 1 tı?ıc ko , Pcr§embe gUnü saat 1:5 de Ankarada Nafia Vektleti mal • 
~Pah .sadırı ı 23 ıtııayonu oduındı 25300 lira muhammen bedelli 110 adet mü-
1( .. arf adet 1 d 12

7 
tıauliıc k . ame e çadırı 41 adet hcll çadırı ve 32 adet banyo ça ırı 

~U\t kuruş n:ıu~ s~l~mey-e konmuştur. Şartname ve buna müteferri difer ev • 
~ akkat ten:ı· abılınde Ankarada Malzeme Müdürlüğünden verilecektir. 

ttııı· esıtı• ınat 1898 l' . ıı Ola 1 Ga2!et . ıradır. ~ille 11 taliınatenın 7-S-936 tarih ve 3297 numaralı nüahasın:la intitar 
Cbu • name d · · bh'tJ'" 'k 'b tka· tıdir. aırcsınde Vekaletten alınmı§ mütea ı ı. veı0ı ası ı • 

•t 14 ıltlll 
t lcad eye gire ki ar koırı· ce erin teklif zarflarını 20 mayıı 937 pertembe pnü sa-

{ "Yon "lsUğine vermeled !bnnd"· (1106) (2479) 

stan b 1 
., ~.ı.ı.ıı .. ,. u 2 nci icra 1\lemurluğundan: 

"'" 1Potck Şerafett' · · · '""lleıı ..., li olu ının tasarrufunda olup Emniyet Sandığına bırınci dere • 
~ oph P ve ehl' · k kd . da c ~nede Mu . ~ vukuf tarafından tamamına 1428 Iıra r~et ta ir 

~ \'e b Skı ve . hıttın Fenari namı diğer Çukurcuma mahalleıınde cami so-
tı ~ ilhçcııi v:~nı 6 No. lu bir tarafı Hatice ve bu:an kahveci Ali baba men
~ıa~atcın azan. Cemal kahve vebahçesi bir tarafı Filoı dükkanı damla • 

~~ğı baları k tnenzıli bir tarafı Hatice arsası hazan camcı İsmail menzili 
tilıı~...., Çe h ayık.-, n • k ğ ·ı hd b·."'Ctt b· arıen· ;-ı r.ıasan menzili tarafı rabii <amı ao a ı ı e ma uttur. 
tı'~ ha}ı ır ta§tık 1~.evsafı aşağıda yaz:ılıdrr: Mezkur gayrimenkule kapıdan gi -

f, )'u ~~ ~Cdc tnuht:r~da bir hela, kuyu. Birinci kat: bir sofa üzerinde üç oda bir 
~tıda caahası: 25~ rneyva ağaçları vardır. Bina ahıap ve muhtacı tamirdir. 

~ ~lllıi .>'a2!ı}ı ga . m2 olup bundan 66 m2 lina ve 190 m2 bahçedir. Evsafı 
Itır. Yrımcnkul tapudaki kaydında olduğu gibi açık arttırmaya va -

ıı· Arttır 
ııı 3 tna .Pc . 7 5 şındir A tt ·· ·1 • k · ot~ ' '1lisb . • r ırmaya iştirak edecek muşterı crın ıymetı muham-

"lla] ctınde p . ha .. arı ica ey akçesi veya milli bir bankanrn temınat mektubunu 
93

7 
gtırıU da· p eder. Arttırma şartn 3mesi 12-S-937 tarihine müsadif çar -

'd~ tatih· ırede mah il' . . . . t tcck ıne ttı .. a ı mahsusuna talik edilcek'tır. Bırıncı arttırması 14-
<d' ' bir· usadif ~ lfdc .. 1nci art pazartesi günü dairemizde ıaa t 14 ten 16 ya kadar icra 
trc a llııtte bıraktırmada bedel, kıymeti muhammen enin 90 i' 5 ini bulduğu 
.,,, rttır-. ılır Ak · hh .. d .. b k" ~ı.ııın ···"' 

0 
• sı takidirde son arttırmanın taa u u a ı kalmak 

~~ •rt:at 14 t:n ~ş gün daha temdit edilerek 29-6-937 tarihine müaadif ııa
P~5 fııcı taıııtı ii .. 6 ya kadar dairede yaprlacak ikinci artırma neticesinde en 
"l~! l'tı.aıd stunde b • . ar4 d'• desine t . ırakılacaktır. 2004 numaralı jcra ve iflb kanununun 
tı~ "e nıa'ge: alaka;vfıkan hakları tapu sicillelerile sabit olmryan ipo;ekli ala • 
q tllOab~rıfe dai aranın ve irtifak hakkı sahipleriin bu haklarını ve hususile 
ı. tı taptı ı~elerile b~ ~:an iddialarım ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında ev • 

d 
1• ltfut 81Cİ1JerjJ ır ıkte Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hak • 
t11~. . Ctaıt· e sabit ol ~~Ye ltn "ergi .n:ıyanlar satış bedelinin paylaşmasından haric; kalır _ 
~3 teıi t tcallli Ve tenvırıye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye rüsumu ile 

4 ~ İl\tj2! ı... Vakıf ic • rlll. 701 uedcli .. arcsı bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik vakıf 
1'11,.,. nu... muşteri • · ·ı.ııııı .:•

1
ara1r d ye aıttır. Daha fazla maliimat almak istiyenlerin 

tor osyada k · tıp anıa mevcut evra ve mahallen hacız ve takdiri ktymet 
l l yacaklan ilan olunur. (2502) 

~ anbuı D ~ta' efterdarhğından : 
'->ı <alcde. 
dQ 

1
,"e 1

3 
· beırıirta Lira Kuruı 

O.. ~fiy ınctre n:ı 1 mahallesinde kutucular sokağında 35/37 
... ~t" c "e . Urabbaı 

t 
~ .. ' o:t'd • sıkasil ) arsanın 1/3 payı. (ikinci tertip mübı-
• ~~ e. l>' e . 
~~ .... l§ttıiş o~ı y 

~i tal': ı,, g u sokagında eski 55 yeni 101 sayılı evin 

t. 2og "-atipk {t:ı &ayıı asım ma . 650 00 
j ~- · lJtap.d 1 Ve 4

8 
hallesınde Kumsal sokıitnda eıki 104 ye-

J
1 ~Staill ~ a: Eıki }{n:~tre murabbaı arsanın tamamı ... 

, O crun atıpka ~tı l?lctr u Yeni k sım yeni Yalı mahalleiinin eski yah 
de llık;ıPıd ~murabba umaaı sokağında eaki ı 10 yeni 203 sayılı ve 

tı• . a : " ı arsanın Ccd iti 37 ~adırcı A tamamı. 
~ 1kııa1ad>'cni 91 

1 
hmet Çelebi mahallesinin Tiyatro eaddeıin-

'tk a• :a ayılı c • I\~, ı "c }'. . oııtanı Ar vın 1 /3 payı. 
~ıı: 3t;ıyd enı 16 a 1 mahallesinde Saray içi kilisesi ıokaim· 
t>.. de a: tak' ~ saydz evin 1 /2 400 00 "'t· tul\u ı Z\.atipk payı. I\~ •c lııur bYenj ku- asım yeni yalı mahal~ıinin eski yalı boa-

' " '•a a b '"sal a k 1 2 J "Cıı· ' l'da• ar ara 0 ağındaki eski 108 yeni 205 sayı ı 1,50 
r lıo 1 111 • l(atipk sanın tamamı 
1 ı ·ı.a11ı, .. •a.Yıl asım .. . J ~~ <o;-ulld ı '"in 6/ 7 tnahalleıinin ya 1ı aokağıııda eski 202 -
., t~ '°lta;ı:. e: Caf 2 payı. 1 \. t hı t>lll.;ia er ağa ·~ ''le llie il 2 4 ve Ç mahallesinde Bahriye caddesinde Ha.ıım 
I a ~ :caııda: e Çinğo M anakkale sokağında 14 ııyılı evlerde mev-
J da8 lııu asta! d # 1 Oları d .~Çar§ı <:ad ya. an ibaret iki parça eşya.. .. . 

~, h \>uıt lık:Itan1 desınde eski 412 yeni 11 sayılı ve ustiln· 
l~e tdeli iltıda }'a n tamamı. 3000 00 

tiıı °"ne ist· Zılı ınaıı ~il o 7,5 ıkrazı dahn·ar 14-5-937 cuma günü saat 14 ıde satılıcalctrr. Sa • 

86 66 

72 00 

24 75 

350 00 

-
32 25 

80 00 

3 50 
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•Dolar L16- °Kark JS.-
•Frank llS - •Zloti 2ô -· 
le Liret 125.:.. •Penro ff -
•Belçika Fr 6'- • ı.e, 1'-
• Drah.ml 2"l - •Dinar 
• tmcre Fr 550- YeD 
•Leva ~3- • Kron lrrec S2 • 
.. Flortn ·66- • Altm 1069 
•Kron Çek. 75 - • 8ankDot 2M 
' Ştltıı A VUf. 23 -

ÇEKLER 
• LoDdn 627 - • Viyana '211) 

• NH•yorlı 0 7870 • Ka~ l3 8765 
•Parti li ooi5 • S.rltD ı ~.)$() 
• 1ı1ııb0 a ~ • v.....,.. ' 1& 10 
• BrUkHt "66SS • lludaPlfta 39712 
• Attu S7 1610 • BakHI 107 1710 
• Cent'n't 3 '410 • BelırraG 3" ~ 
• 8of1a G3 iSM! • Tolıotıame 2 a 
• Amıterdanı l 4..'\50 • Ma1kon 2' 12.5 
• Prat 2ı 6,ni> • Stokbolm 3 (Y.)U 

ESHAM 

lş BankllSJ 9 SO 
A.tıııdı1lu 23 ;3 
ReJI 1,90 
Ştr . Havr1T -

Uerkea RKnlı ~3 ;5 
u. strorta -

Bomontı 10 i5 

ı•tlkr•zlar 

l'r6111'H) 

Çtmeııto 

(IbyoD Del 

(!•" o.I 
BalJS .-
farlı m. -- -
r.ıercm -

• 1938 T .HM. ı ~ 1 i6 Ct~ -
• • • o 19 00 t'r&IDTQ -

• • .. .. m 19 so Rılıtmt -
ı.tilLOahtıt !19 • .u,tdolo e 39 90 

• Erptı.I İIUk 90 - • AJladOIU n 39,90 
19211 " ti .- •nadolo m . 
8. Emırum 93 M • :MOml'uil A "' 60 

8&bab namazı 

oııe ııamÜı 
Ddndt Daıa&SI 
Üf&ID.,.... 
rataa ıaamuı ..... 

!'dm ıecea ,anJert 
Tdm JraJP ıttnlert 

Ç&.l'f&lllba 
5 Mayıs 

23 Sefer 

4 5.1 
19,10 
3.40 

12 1] 
16.04 
19 10 
20~4 
2.56 
12~ 
240 

aeınlük-, 

RADYO ~ 
', ı.,, ~ıo;::=:= Program•=--:· 

.c Marr• 937 Salı 

Saat 12,30 Pllkla Türk muaikisf. 12,M 
Havadil. 13,015 Muhtelit pllk Dtfriyatı. 14,00 

Soıı. 

AKŞAM ı-:zşıUYA TI: 

saat ııı,so pılkl• da• munklaf. ıt,30 E• 
m!Jlönil bııllcevill ıoıyalıat yardım ıubeal na 
mma kon!er&na· 20,00 Belma ve arkadafları 
taralmdan Türk rnuaik!sl ,.e halk ıarkıları. 
20,30 ömer Rız& taralmdan arabpça töylev. 
20.tl5 Cemal Klmll Te& Tkadqlan taratmdan 
Türk mtı.ıkisl ve halk p.rkrlan. uat ayarı. 

21,115 orkeatra. 
saat 22,115 Ajan• ve boru haberleri ve 

erteal ıünlln prorranu. 22,30 Pll.kla 10lolar, 

11 - 1WRUH 4 MAYIS 11.1'1 

SATILIK, KiRALIK EV, 
.ARSA VE SAiRE 

SATILIK ve KlRALIK 
1 - K111klıda Küçük~lıca caddesinde Botaza latanbula wı 

· denize nazır fevkafide havadar ve içinde içilir kuyu auyu. 
nu, müteaddit meyva ağaçlannı ve çamlan havi bir kötJc 

. hem kiralık ve hem satılıktır arzu edenlerin Yakıt propa· 
randa servİline müracaatlan. 

SATILIK ve KİRALIK 
2 - Kıııklıda Küçükçamlıca caddeıinde büyük üç odayı balı· 

SATI 
çeyi havi bir kötk hem kiralık ve hem aablıktır. 

LIK ARSA 

3 - Kuz~uncukta Gazhane adile andan ·etrafı duvarlı ve mü· 
teaddit ağaçları ve ıuyu bulunan bir ana ehven fiatla 
ıablıkta. ' 

SATILIK KAGJR HANE 

4 - Beyojlund~ latiklil caddesine yalrnt Beki.r aokaimda 
1 O ~umarah 9 odalı bahçeli ve aynca çanıa§Il'lıiı ve~ 
fll'lıgmda iki odayı havi kigir hane"sablıktır. 

SATILIK KAG1R HANE 

S - Çemberlitafta Peykhane caddesinde kagir 18·20 odab iki 
· kapılı ~rt kath apartnnan tertibin'! e)veritfi ve hali ham-

. da dahi müfrez daireleri havi kigir hane cok ucuz aatdıktır 

SA TILlK HANE ARANIYOR 

11 - Kaclrköyünde Moda caddesi Bahariye Rızapqa tarafla· 
nnnlda yeni yapı ev veya apartımanı olup da aatmak itti,. 
ye er en aon fiatlarile bizzaL 

SATILIK SECCADELER ARANIYOR 

7 - ~z ve temiz kullanıhmt bparta 2. 70 X 4 boyunda 
. ·ile Acem ve 1apuu NCC' dMi olanlar bimt. 

. iŞ ARIYOR 

8 - Yüksek Deniz Ticaret mektebi muunu lktrud VeWJetin tJ çarkçı ffhadetnameıini haiz ve maliye himıetlerinde 
. UDmUf bir ıe~ çarkP.hk ve muhuiblik arıyor iatiyen· 

lenn. 

DtKlŞ MAKlNES1 ARIYOR 

9 - Sinıer veya Navman markalı u lcullanılımt el veya ayak 
cikit makineli olup da aatmak iatiyen)eriıı. 

SATILIK KAGlR 1Kl EV 

1 O - Şijlide Şifa yurdu civannda 3 katL beter odalı bahçe ter
kot ve elektriği havi iki ev çok acele utıhkbr almak iati-
yenlerin. 

SATILIK MÜFREZ ARSALAR 

11 - M~ltepe ile Bostancı araımdalri Küçükyalı iıtuyonu itti
ıalmde 17 parça müfrez arsa tamamı 20,000 &l'flD fiyatlar 
uyrundur. 

SA TILK APARTIMAN 
12 - :X~na~ud~öyü ile R~bek arıuındll Vezir kötlni aokaimlia 

. ıkı daırelı biri üç ve diieri dört ochlı bahçe hamam su· 
yunu havi apartıman acele ıatıhkur. Talib olanların. 

Bunları almak veys ııatmak iııtiyenlerin Ankara cadd~einde 
VAKiT Yurdunda VA~IT Propaganda aerviıine müracaatlan. 

Mühim kolayhklar 
· A~tıdaki hizmetlerden birine ibtiyıçlan olanJar 

Bir Telefon 
Bir mektup 

Bir Kart 
Bir adam ıönclererek 

veya bizzat ıe)erek senoilimizle temaa etme'idirler. 
'rıı.ıaıt rn~ey akçeıe ~ ~e cıo 5 faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. hte1r

lidıir1Uğü rını vakti muıyyeninden evvel yatırarak defterdarlık 
nde müteıekkil satıf komiıyonuna ınUracaıtlın. 

(M.) (2406) 

opera ve operet ~aıan. 23,00 Son. 

VAKiT PROPAGAN DA 
SERV İ Sİ t LAN 

fstanbul ithallt ıümriliUne ait 143Z3 

den: 1 . d k' sayılı ve 12-9-936 .t~ri_hli beyanna -
Utakıil cuma oıahıl etın e mu ım meleri .zayi ettim. Yenısını çıkaracıtun· 

Utak Astlte Hukuk mablırem11in 

O 
ı.; ·ı Yusuf kıır f'adimenin ko- .. ._.. " d i ·1• tuzy-r og u dan eskisinin hu, .... u oımı ı rnı ı .n e· 

caaı Kİmer mahalleıinden Ka._-p Murat derim. 
. u--k ulıye hukuk R.....ıı· h 

oilu Hakkı aleyhıne ,... d • d AdteP: Sirkeci • ı an Mehırıet 
m.ıtkemeıinde açtığı bO§anına avaaın aı. Neci te.1eik (V. N. 21941) 

---ı . -~h ı olan miiddeı -mahalli ikametı tn~u ilinen teblii -------=z=-A~Y~t:-------
aleyh Hakkıya davetıyı 1 6-4-937 3512 numaralı _.ndal ehliyetnamemi 

1 

olunduğu ha1de muayYen ° an.. d h 
etmedıgın en a 

tarihinde mahkemeye. '· aı edilerek mu. 
kkmda gıyap karan ıttıb 

nın boıanma 

zayi ettim. Yenisini çıkartacağımdılf et

kisinin hükmü yoJrtur. (V · N • Z U44) 
Yatkapanr iskelesinde Mehmet otlu 

HASAN 
hakemeye devamla davacı . h'tl 

· · tirdii• ti 1 
er 

sebeplerini isbıt ıçın et ap 'ka • ---------------

I 

dinlendikten ıonra milttehaı gıy ıo- 1 L A N 
'- ü re mahkeme 7 /lOS. Jinsan cüzdanımı .zayi ettim. • 

Yenisini aıaeafımdan eskisinin hükmü 
ıcatmadıpıo illn ederim. (V.N. 21945) 

rın teblii edilnıea ıe • ıünü 
5-937 tarihine müııadif paıarteıı -~· 

ecfl İl oldutunvan 
saat dokuza talik 

1 '° roüddealeyhin Galatada ç..ınemeydaıund• mukim 
Sami vapurunda lottromo ömtıf' ojlu } yapılın muameleye kartı Un ve il· 

itiraz etmesi ve m&ıalllk ~l~~a!dirde bir 
atte mahkemeye gelrnfdığı yac:ağı 
daha mahkemeye kabul olunını 
ilan olunur. "2507• 

SALlH I 
1 

~yuculanmaa hizmet olmak üzere ~ hUJualaila 
kendilenne lizım olacak kolaylıklan kendileri ,ibi düıünüp halle· 
dea-1c, itlerini ıörecektir: 
1 -- Mobılya, eıya veaaire aatmak veya almak iatiyenJer, 
2 - Katip, inuhuip, hizmetçi, a,çı, itÇİ iltiyenler ve bu hizme~re 

talip olanlar. 
3 - Kiralık, Mbldc ev, apartımın, dükkln, majau arayanlar. Ki· 

ralamak, kiraya vennek. Almak veya aatmalc iatiyenler, 
4 - Den vermek veya almak iatiyenler, 
S - Otomobil almak utmak veya itletmek iatiyenler, 
6 - Radyo almak satmak veya tamir ettirmek iıtiyne1er. 
7 ....... Tercüme ettirmek veya tercüıneler yapmlk iatiyenler bu 

hizmetlerini kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk ıörebilmeleri 
için ( V AKIT .. PROPAGA~D~. SE~.VlSl) nde bu itlerle 
mef1Ul olmak uaere aynca bir buro vucuda ıetirmiıtir 

MüRcaatlarda hiçbir kayıt ücreti 1tlrnmaz. • 
. V akıt Propaıanda Serviıl 

Vakit Yurdu Ankara Cad. latanbuJ 
Poıta kutuıu 46 Telefon 24370 

T eI,raf · Propaeımda v ftlrit 



ti - KURUN 4 Mltc-YIS 1937 

19İ-----·· All - NU ~------.. 
FLV . , SP~AY 

SlNEKLERl, SlVRl SiNEKLERi, GÜVELERi, PiRELERi, TAH
TAKURULARI, KARINCALARI, HAMAMBÖCEKLERl, DEPO 
EDiLMiŞ YON ve TOTONLERE MUSALLAT OLAN HAŞARA
TI SUFRELERINI ve YUMURTALARINI kamilen yılclırım sür

atiyle kökünd'!n imha eyliyen 

Amerikanın 

A 'l. lL· • N U 
Fabrikasının maruf Ye Dünyanın 

Her Tarafında Milyonlarca Satılan. 

nam mayiini kullanınız. Hiçbir tarafta eke bırakmaz, etrafa hoş bir ko. 
ku saçar, fcvkaliide müessir ve öldürücüdür. Her boy kutularda ve her 
keseye uygun fiatlarla eczanelerde, bakkallarda arayınız. Ayrıca daıre ler, 

mezbabalar, ha~tancler, ve perakende Eatanlar için otomatik musluklar
la mücehhez çok ch•erişli 4 ve 19 litrelik saç bidonlarda satılmaktadır. 
ve 19 litrelik saç bidonlarda satılmaktadır. 

ALL • NU markasına dikkat ediniz. Aldann;ıaymız. Bir tecrübe sizi 
tatmin edecektir. 

Deposu: İstanbul Ecza deposu. Aşir Efendi caddesi. 

· ~Yi ~K~N ~Yi 

T URGENiEV 
Şüphe yok ki dünyanın en 

büyük romancısıdır. Değerli ya· 
zıcımız Süreya Sami Berkem ta· 
rafından dilimize çevrilen "İLK
BAHAR SELLERi,, ile "LIZA,, 
romanı bu büyük romancının en 
giizel eserletidir. Bunları mutla
ka okuyunuz. 

FRANSIZCA ÖÔRENMEK İ STİ. 

YENLERE: 

Az zamanda ve güçlük çekmeden 

fransızca öğrenmek istiyorsanız Kurun 

gazetesinde B. Ahmede müracaat edi -

niz. Size muktedir bir öğretmen tavsiye 

edilecektir. 

-----• D r. ----•I 
NIŞANYAN 

Ha.sta.larını hergün akşama kada r 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yenehaneıııinde tedavi eder. 

- Tel: 40843 ---· 

.-

EVET CİCİM.' 
PERLODENT oi~ MAcunu 
~AYESİNOfD\R. 

ı~KURUN. 

BANKAYA 
YATIQILAN DAQA tYi 

t Kil Mi~ TOl-tUM GiQi V~ QiMLiDiR. 

Aylık 

8 aylık 
6 B~hk 
l'lllık 

ABONE TARiFESi 

l\lcnılcket 1'lemleket 
içinde dJenıda 

150 %'75 
fOO '750 
'750 1100 

1'00 2700 

Tarlfeslndt'n Balkanlar için ayda otuzar k'lo 
ruıı dU;JtllUr. P06ta blrllğine birmlyen ye,. 
!ere ayda yetml§ beaer kuruıı za.mnıedlltr. 

TUrklyr.nın her poeta merkr.z.lnde 
KURUNıı abone yaulır. 

• 
Edirne VllAyetlnden: . . 

· Edirne vilayet i hususi idaresine ait 13 bin lira muhammen bedelli gule 
soğuk hava deposu ve un değirmeni ma Ilığına olmak üzere kapalı zarf 
arttırmaya konulmuştur. İsteklilerin şartnameyi görmek ve arttırJJl 1 

Adresini değiştiren aboneler 2:1 kuruı rak etmek üzere 975 liralık teminat m ektuplariylc birlikte 7 5 193 
öderler. Göndermlycnlerln adresleri günü saat 15 de vilayet Daimi encümc nine gelmeleri. ( 

UOlANTSı DANr ONi~: 
dcitfııtırilmez. l 

!'----~-------,--_, Sahlbl: ASW US Nesrlyat DlrcktıSrU: Refik >Jılll-' 

KAQAKOY PALAS ALAL~MCi ~AN 
·------------

«ORllN doktoru 
Necaettln Atasagun 1 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadaı 

Lilelide Tayyare apartımanlannda daire 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan lı 

2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ..ve kadar 
muayene parasızdır. 

Cafaloğlu Nurut'lmaniye cad. N" 3 i 
(Cağaloflu Eczanesi yanında) 

Telefon. 22 566 __________ _., 


