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Bugiin: 
2 nei sahifede: Siyasi 1cmal. 

5 inci sahifede: Tramvaylarda izdiha • 
mm izalesi • Devam eden miinaka§a: 

lngiliz dostluguna artlk inamruyoruz. 

(i net sahifede: Tahlil ve tenkid spor 
haberleri. ' 

'l nci sahifede: t;;ocuk sahifesi. 
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Nazllerln lddlasmca zde 9o ek• 
serlyet kazanm••••rl 

(lngiliz karika~Urii) 

--·--

Haztr ol cenge 
Eger ister isen 
Sulhu salah 

Ankara: 3 nisan 
~ lmanyanm Ren gayriaskeri 
~ mmtakasmdaki hareketi esas 

itibarile degil, belki daha zi • 
yade §eklen tenkid mevzuudur. Alman • 
yanm hakiki bir sulh kayg1sile hareket 
ettigine kanaat gelmek §artile buna Fran· 
SJZlarm da itiraz etmiyecekleri §iiphe go _ 
tiirmez. Nihayet Almanlar kendi Alman 
topTaklannda Alman hakimiyetini iade e· 
diyoTiar. Bu meyanda, kimseye taarruz 
yaki olmad1kc;;a, buna kim ne diyebilir? 

,Alman cevabz iizerinde konu$malar 

Fransa, Lokarnoculartn Almanyayt 
haric tutarak toplanmalartni istiyor 

Giinii giiniine ya,tyanlartmtz 

Dariilicezede mubayaa 
memuru idim 

lngilizler geldigi zaman ~tkardtlar, 
malum ya o zaman ktyamet kopuyordu Eden F rans1z sefirine gonderdigi bir mektubla erkant

harbiyeler arasmda yaptlacak olan miizakerelerin 
yalntz teknik ~artlart ihtiva edecegini teyid etti 

Ki.i~iik temiz bir ev, kiic;iik temiz bir 
ada ... Kenarda yorganlan orti.ilmemi~ bir 
karyola, pencerenin oni.inde minder var. 

Minderin oniinde bir mangal. .. Man • 
p;alm yanmda hafif sakalh. ya§hca bir er
kek ayakta duruyor. Minderin iistiinde 

I zay1f, ve san bir hasta kadm omzuna al -
Meselenin §ekil itibarile bozuklugu §U· 

radad1r: Almanya bu hareket1' d1·~ ·1 
I I k 

·~. . ger m1 -
let er e a dettJg1 b1r muahede . d'-
~k'dl YJ 1ger 
a I ere sormadan bertaraf etm k . 

1 
e sure • 

ti e yapml§hr. Milletler Cemiyeu' K . . ~ onse· 
ymm mah~um etmekle iktifa ettigi bu ha· 
reketten b1r tak1m fena neticeler k b' 
]. d' AI c;;J a 1 -IT 1. manya bu hareketJ'n1· F 
S 

rans1z -
ovyet andla§masmdan dog~ mu• b' 'b' .. • 1r zaru· 

ret g1 1 gostermekle beraber k I .1 
d h 

om§u an e 
a a es~sh su~~ ~uahedeleri akdine ha

ZJr oldugunu soyhyerek ileri goti.i .. I ~ ~ . . b . rmu~ o -
augu J~m u temmat, bir arahk ve b' d _ 
b. b" "k b h l Jr en tre uyu . u ran ar ge~iren milletleTara-
sl ve husus1le AvTupa milletleri aras h • 
yahm nihayet M. Hitlerin Londray 

1 t _ 
tJrd1ih tekliflerle az~ok siikunete d'~ ud.~~ 

b'l . . on u • 
re J ffil§ gibid1r. Bununla beraber siirpriz 
modasmm zaman zaman ni.iksedeb'l . 
'h . II . . . 1 mest 
1 ltm~. enm mJ!l~tlerin hahzasmdan sil • 
mek J<;m sulh 1ehme c;:ok biiyiik mesai sar· 
fetm~~ lazJm ge~e~egine §uphe yoktur. 

BIZim kanaatJmJz ~udur ki Almanya • 
m~ sulha hakikaten bek~ilik edecek bir 
{\_1JlletleT Cemiyetinin sinesinde masJ gel
dJkc;e ac;1k konu§mak suretile halledemi -
yecegi hic;bir milli meselesi yoktur. Me • 
ger ki bir~oklanmn farz ve kabul ettikleTi 
vec;hile Almanya ba~ka milletlerin va • 
tanlanna taarruz etmek i~in gizli emeller 
besliye. Bu takdirde ergec; bir Avrupa 
harbinin oniine gec;ilemiyecegi §imdiden 
muhakkak say1lmak laz1md1r. Ac;1k soy -

v~ssii e~~ek hesabma 
1
bir_g.iin So~iy;tler 

d1yanna taarruza kalk1§acak m1d1r '? AI -
manyamn ~imdi binnefis kendisinin de ha
raTetle taraftarhk ettigi sulh fikrinde ne • 
kadar samimi oldugu iyice anla§Jlabil -
mek ic;in M. Hitlerin Mein Kampf (Mii. 
cade~em) unv~nh kitabmda temas etmi§ 
oldugu bu bah1ste dahi sarih ve kat'i be
yanatma ve belki ahdi teminatma ihtiyac 
vardlr. ~manyanm giiniin birinde tahak
kuk edebllecek boyle emellerle me§bu ol· 
dugu bilindih;e ne yapJhrsa yapdsm Av· 
~upa~m ra~at edemiyecegi c;:ok meydan • 

a bJr haklkattir. AvrupanJn b .. k" .. kk' ugun u 
mu tera J zihniyetJ' fJ'Ia· '11 t k lh f k ·~ n mJ e e ar§J 
sukl: da ~t. ~~ger falan millete kar~1 harb 
~e m e Jk l "!" h k mez. 1 0 c;:u u are etleri kabul ede-

kor~:~i edelim. ki har~ felaketinin 

d 
~yaletlen baz1 mJ!letleTin huh-

ran emlennde d" .. d" kl . 
manas1zh ~ tn U§un u en planlann 

A 
g 1 meydana <;1kararak b'T 

vTupa mtlletl . . u un 
I k b

. en arasmda msanca ya•a· 
m aca Jr sulh h • ketmi~ olsu M ayahm perkitmeye sev· 

k
i bundan n. uhakkak olan §ey §udur 

sonra Av k d h' . 
h rb mi.inf 'd rupa arasm a H;bJr 

a en ve h 11· b' h~d· 
h

. t' d k l rna a I IT a ISc rna-
lye m e a amaz 

Sulh fikrinin h · .. d h b 
miyetlerle ink' ergu.n a a i.iyiik sami· 

. . h l§afma mtizaren bugi.in ve 
yann !<;Ill er 'll 
k tl

. t 
1
. ffil et hesabma sulhun en 

uvve 1 erne 1 h .11 . . 
kan hadleri d k er ~~ elm en Jleri im • 

n e endl t "d f 
hazu olmasJ kl' . va amm mu a aaya 

§e ldlr Al b'l L karno and! · manya 1 e o • 
a§masml k~f d . d 

vetlendikten a 1 erece e kuv • 
sonra ve k d' h 

reketine uygunl ~ zamamn en 1 a· 
ugunda . 'f d d 

parc;altyabilmi§t' A n JstJ a e e eTek 
ki bu hareketi d1·~· ncak tekrar ede1im 
tJran cihet nihay~~Yoa naAynda kolayla§· 
rma ve en tabii AI nun man toprak1a-

dayd) B 
.. 

1 
man haklarma dayan· 

masm · oy e me 
kiilliye mahTum h k§ru ~saslardan bil • 

are etlen b h h I 
<;arpJ~maYJ intac edece ~. d n .. e erne a 
tur. Y eryiiziinde ve h~n ~I ~ukphe .Yo.k. • 

dtgJ bir battaniye ile oturuyor . 
Bir elinde biT fincan c;:ay, biT elinde 

midesinin iistiine bastJrdJgJ sJcak bir tug

la .. 
Parmaklan tamamile kuruyup kemik -

le~mi~ elleri. yalmz kemik iistiine sanhm~ 
biT deriden ibaret incecik ayaklan var. 
Ve gene bu halde Turk kadmlarma mah
sus olan goni.ilden gelen bir misafirperver
likle: 

- Buyurunuz. oturunuz k1Zim, diye · 
beni agulamaga gayret ediyor, · 

- T e~ekkiir ederim, diyorum, dJ§a . 
nda arkada~lanm bekliyoTlaT. 

Sonra ayakta duran eTkege donerek 

soruyorum: 
- Eski Tramvay §irketi i§~ilerinden ismail 

1smail siz misiniz? - T ramvayda nekadaT zaman <;ah§· 
- Evet kiZim. tm1z'? 
- Nekadar zaman oldu OTadan <;1 • - Dort ay kondoktorliik ettim. 

kah? - Neden c;;1khmz?. . 
-. Birc;;ok sene oldu. Y edi sekiz seneyi - f§i beceremedim. Bir giin biT bilet 

p;ec;tJ. ( 

Alman hududunda bekliyen Fran~r:z; a•kerleri 

........................................ Arkan 8 incisahilede) 

Habe§l~; ........ y;~it;~;i§ ........ 
Paris 3 (Hususi) - Frans1z kabine • 

si Almanya haric olmak iizere diger Lo • 
karno devletlerinin i§tirakile yeni bir kon
ferans toplanmasmJ istemege karar ver • 
mi~tir. Kabine pazartesi sabah1 Elize sa· 
ravmda Cumhurreisi Lobronun riyasetin-

M. Edenin Avam Kama-. . . 

ras1ndaki izahah 
... _ .. -.,.... ..... u.<a.ra"l\.. t.,u JJlt::::.ereyr trru~ecc ve 
Almanyanm mukabil cevablan hakkmda 
lngilterenin notasma verecegi cevah1 kat'i 
surette kararla§l!racaktJT. 

Londradan bildirildigine gore, fngiliz 
hukumeti ~imidilik Lokarnoculann i§tira -

lnglltere .hiikiimeti Hitlerin cevabini 
.derin bir tetkik.e lay1k bulmaktad1r 

kile yeni bir konferans toplanmasma mu- tondra 3 (A.A.) _ Avam kamara-
smda von Ribbentrop ile dun yapml§ ol· halefet etmektedir. 

Gelecek toplantr dugu gorii§melere telmih eden M. Eden, 

Paris 3 (A.A.) - Flandinle fngiliz §U beyanatta bulunmu§tur: 
bi.iyiik el~isi arasmda di.in ogleden son- «- Von Ribbentropa 1ngiltere hiiku
ra yap1lan gorii§me esnasmda Lokarnocu metinin M. Hitlerin son protestolanm ~on 
devletler tarafmdan 8 nisanda Paris ve· derece mi.ihim telakki etmekte oldugunu 
ya Briikselde yap1lacak bir konferans ve bu protestolann derin bir tetkike tabi 
mevzuu bahsedilmi§tir. fngiliz hiikumeti tutulmaga lay1k bulundugunu, ancak en 
en yakm bir zamanda bu hususta noktai acil meselenin yakmda takib edecegimiz 
nazanm bildirecektir. usuliin ne olacagmJ bilmek oldugunu soy-

Ba§bakan Sarraut, bugiin Flandinle ledim.» 
Parise davet edilmi§ olan Berlin, Roma M. Eden ilaveten demi§tir ki: 

meti bu dakikada bir miiddet tevakkufun 
c;ok k1ymettar oldugu miitaleasmdadJr.» 

M. Eden bundan sonra, M. Hitlere 
fngi1tere hiikiimetinin mi.izakeTahn ac;;tl
masmJ temin maksadile hic;bir gayret sar· 
fmdan c;ekinmiyecegi ve bu miizakereleTin 
nihai bir hal suretine iktiran etmesi i~in 
elinden geleni yapacag1 hususunda temi
nat vermesini istemi~ oldugunu soylemi~ -
tir. 

M. Eden ayni zamanda von Ribben • 
tropa lngiltere hiikumetinin Almanyaya 
bilhassa. yard1m etmesi ic;in mliracaat et
mi~ oldugu intikal devresi meselesinden de 

( Arka•r 8 inci•ahifede) ve Londra ekileri arasmda yap1lacak go· «- Diger hiikumetlerle temasa girme
( Arkasr 8 inci

6
ah;;;d;) miz i<;in zaman laz1mdJr. !ngiltere hliku· ........ T;~~·· .. ·g8tii .... i'~i~ ... 'f~·~t~~·;· ...... i ... Biitt; ... A~~t;;~ .. 

kopacaga benzi yor ~enlik yapiyor 
Kii~iik Antant, Macaris-

Londrada efkart umumiye italya aleyhine ayak· tana da f1rsat vermemek 
Iandi. ~abe~istan Milletler Cemiyetinden yard1m i~in tedb~r alacak 
istiyor.ltalya Nilin membalarmt tahrib mi edecek? 

Londra 3 (Hususi) - News Chro • 
nicle gazetesi ltalyanlann T ana goliine 
dogru ilerleyi§inden bahsederek, ltalyan 
pamuk~ulanmn lngiliz pamuk endi.istrisi 
aleyhine bir plan hamlad1klanm ve b11 
~!an mu~ibince T ana goli.inlin, U:avi Ni
lm ve N1l ayaklanmn mecrasm1 degi§tir · 
megi istihdaf ettigini yazmaktadJr. 

Viyana 3 (Hususi) - Mecburt asker
ligin ihdas1 memleketin her tarafmda 
biiyi.ik bir heyecan tevlid etmi§tir. As -
keri gamizonlar bulunan butun §ehir -
lerde diin gece numayi§ler yaplliDl§ ve 
fener alaylan tertib edilmi§tir. Viyana 
garnizonunun yiiksek riitbeli zabitam 
Harbiye Nezaretine giderek, Milli Mii
dafaa Nazmna ordunun te§ekkiirlerini 
bildirmi§ler, oradan aynld1ktan sonra 
Ba§vekili ziyaret etmi§lerdir. Doktor 

( Arka.!r 8 incisahilede) 

···························································· 

yeni bir sava§a haz~r' 
italyan karargahmdan gel~n haberler, ·lmpara• 
tor~ ~·iy~n~i g~lii c.ivar1nda yeni bir muharebeye 

girlfmesr Ihbmab oldugunu bildiriyorlar 
Askert 

ltlyan Ba$kumandam ~are§al Badoglio ve tlert hareketi . yap~n bir italyan koill 

talya - Habe~ harb1 hakkmda diin bir~ok esir ald1gmJ iddia ediyord H 
gelen haberler, 1talyanlarm bu defa da be§lerden 7000 k' · "ld"~" .. k u. a• 

"b ~·~ 'kl . h 1§1 o ugunu oca mu• 
mu a aga ettJ en akkmdaki iddiamJZJ · harebe meydamnda pek rab k 
teyid ed' ft 1 B k d ,. u say1veren tyor. a yan a§ uman am Mare§al ile erkamharbiyesi H b 1 
Mar~tl Badf~~lio bile ?iin~a ve bilhas· den ald1klan esirleri saya s;ya h~laebft~: 
sa ta yan e art umumlyesme kar§J za- rememiq olacaklar k' b' t\1:. !" k 
fer pTopa d k k d' . " I JT r u Ta am gan asJ yapma tan en Jm hatta takribi b' b'l 'k d . • 
kurtaramamJ§IJT. . IT ~ay1 J e zt re em1yor .. 

I M 1 d" k" lar, ~u kadar em ald1k diyemiyorlar 

k 
- are§a • un u saylm!Zda ~~- Esasen, italyan resmi harb t bl'vl ." 

an 172 numarah Tesmi harb tebli~inde e .
1
g en, .... y~~;~ ...... Li·d~;i';; .. !.~M~~ii:i·:.! 

diin Atinada topland1 
Mihalakopulos ve Kafandaris Balkan Paktinrn 

Yunanistanr Balkanlar haricinde de taah-

d b
. d k susJ e endJmJzm 

e 1r ucun an s1 1 f1k1 b ~I b I 
k 

• ag I u undu~ -
muz A vrupa 1t asmda b d gu 

.. I" 'm t un an sonra bu 

Mtsrr Ba~vekilinin beyanalt 
Kahire 3 (Hususl) - Ba§Vekil Ah 

Mahir Pa§a gazetecileTin suallerine cevab 
vererek demi§tiT ki: 

«- ltalyanlann T ana golline yakla§
malan §imdilik MJSJT i!;in bir tehlike te~kil 
ctmez. Hukukumuzun diplomatik yolla -
Ia temin etmek kabil olduguna kani bu -
lunuyoruz.» 

Fransada bir 
Mavt ntlin membat olan Tana golilnu ve 

. hiidlere soktugunu iddia ettiler 
Atma 3 (Hususi) - Harici i§ler·i tet

kik ve miizakere edecek olan yiiksek 
liderler meclisi diin saat be§te Ba§ba -

tur u gayn e§ru a".rruzlarl I d 
'.1 ~ k ~ I d l a on ar an 
0 ogara saga so a a budak I k h . I k sa aca arb 
ate~! en o m1yaca m1d1r? 'T em . d 1. 
k

. l F k d d·~· enm e e Jm J o masm. a at e Jgtmiz 'b' . 
'! . b' "' d'k' h g1 t temenm 
1 e ~~ Jtmez. '<'1m 1 1 alde bu t" 1.. h 
l'k I k ~ l ur u te -1 e ere ar~J en sag am temin t b' 
k I

. I k d a JZzat 
uvvet 1 o ma ta Jr. 

Cumhuriyet hiikumetimizin b k 
·~1 • k d h . u mu a_d-aes J§e ne a ar e emm1yet verdi~· . b'l 

· · · k F k · gmJ 1 
• mJyemmJz yo tur. a at bJZ ona · d' 

kinden daha fazla ehemmiyet ver!]lm ~ : 
. . k d mesm1 
1shyor ve buna ne a ar c;ok ehem · 

.
1
. .

11 
I k .. .. m1yet 

ven me m1 et<;e as a ~o goru1miyec ~- · 
i·•- k .. l" egml ,....., a~1 soy uyoruz. 

fUNUS NADI 

Romada T ana goliine 
dair soylenenler 

Roma 3 (A.A.) - Tana golii min· 
takasmdaki halyan ilerleyi§i hakkmda 
ecnebi gazeteler tarafmdan ne§redilen tah
liller, italyan mehafilinde §iddetli bir 
memnuniyetsizlikle kar§JianmJ§I!T. Haber 
almd1gma gore, italya, Tana golii civa· 
rmdaki ingiliz ni.ifuz mmtakasJ hakkmda 
1925 protokolunda vermi§ oldugu taah· 
hiidlere eskisi gibi hiirmet etmek niyetin-

etraftnt gosterir hartta 
dedir. ltalyan gazeteleri bugiin F rans1z 
efkan umumiyesinin takmd1g1 vaziyeti! 
de §iddetle hiicum etmektedir. 

ftalyan ordularmm son zafeTlerinden 
kuvvet bulan ltalyan mehafili. eski be§ -
ler projesini yahud hava plamm ihya et
mek istiyen tahlilleri miistehzi biT §ekilde 
kar§Jlamaktadu. ltalya, eskimi§ planlan 
tekrar mevzuu bahsedemiyecegi gibi, alii 
teklifleTe istinad eden hal c;;arelerini de 

kabul edemez. 
Popolo di Roma gazetesi, Frans1z mat-

buatmm endi§e uyand1rmaga matuf boz
( Arkan 6 na •ahilede) 

FransiZ fa,istlerini, Ko
miinistler ate,e tuttular 

Paris 3 (A.A.) - Tarbesde ale§ 
salibliler ile fa§ist aleyhtarlan arasmda 
bir ~arpl§ma olmu§tur. 

Ate§ saliblilerin !ideri albay de La -
roqueun belediye tiyatrosunda bir nutuk 
soyliyecegini ve bu mi.inasebetle bir top -
lanl! yap!lacagmJ haber alan T arbes ve 

( Arka•r 8 inci•ahilede) 

kanm evinde i!;tima etmi§tir. 
Bu i<;timada liderlerden Sofulis, t;;al

daris, Kafandaris, Papanastasiu, Teo -
dokis, Metaksas ve Anagnostopulos ve 
eski Hariciye Naz1rlarmdan Mihalako
pulos ve Maksimos haz1r bulunmu§lar
du. 

Ba§vekil Demircis, Hariciye N azm 
s1fatile meclise Yunanistanm harici si
yasetini izah ederek Venizelosun vefa . 
tm~an e":vel .:unanistanm harici siya
setme da1r gonderdigi iki mektubun 
miindericatl!l,l da anlatml§tlr. 

Ea§vekilden sonra si:iz alan eski Ha • 

M. il'wta•ax:upu.us M. Kajandaris 
riciye Naz1n Maksimos, Yunanistant 
Balkan Pakt1 siyasetine sevk ve ithal 

( Arkan 8 incisaltilede ~ 
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Yazan: c;:evlren: 
Anatole France -42- Servet Yesarioglu 
Bu soz iizerine ba~1m1 igerek selam 

verdim. Mi§el, Persovali tasdik etti ve 
hiikfimetin, diger c;ah~anlann zararma, 
kimyacilan semirtmek lutfunu gosterrne
sinden ac1 ac1 §ikayet etti. 

- Vesika ah~veri§i, fiatlann artlp ek
silmesine sebeb olmuyor mu ~ diye sor -
dum. 

Moren cevab verdi: 
- Vesika ah§veri§i menedilmi§tir. Fa

kat, bu, tatbikat itibarile biisbiitiin kabil 
olmuyor. Eskisi gibi ~imdi de ic;imizde 
hasisler, sefihler, c;ah§kanlar, tembel -
ler, zenginler, fakirler, bahtiyarlar, bed
bahtlar, memnunlar ve memnun olm1 -
~anlar var. F akat herkes ya§lyor. !§te 
bu da olduk<;a bir i§tir. 

Bir miiddet dii§iindiim. Sonra: 
- Mosyo Moren, sozlerinize bak1 -

Iusa, miimkiin oldugu kadar miisavatJ ve 
karde§ligi tahakkuk ettirmi§siniz. F akat, 
korkanm ki, bunlar, nimetlerin en birin
cisi olarak sevdigim hiirriyetin zararma 
oluyor. 

Moren omuzlanm silkti: 
- Miisavat, tesis etmedik. Onun ne 

'oldugunu da bilmiyoruz. Biz herkese ya
§amayt temin ettik. Cah§maya §eref ve i
tibar verdik. Bundan sonra eger bir du
varct kendini bir §airden iistiin veya bir 
§air kendisini duvarcm10 fevkinde sayar
sa, bu kendi bilecekleri §eydir. h~tileri -
inizin hepsi kendi <;ah§malannm nev'ini, 
diinyamn en iyi c;alt§ma nevi zanneder-
1er. Bunda da mahzurdan ziyade men
faat vardtr. 

lpolit arkada§, sen galiba sab1k dev -
rin on dokuzuncu asrma aid kitablan pek 
c;ok okumu§SUn. Bugiin o kitablan kimse 
a<;m1yor bile. Onlann lehcesile konu~ -
muyorsun, bu lehc;e bize yabanc1 gelmek
tedir. Biz eski halk dostlanmn kendile -
rine remiz addettikleri hiirriyet, miisa -
vat, uhuvvet gibi §eyleri kolay kolay an
hyamiyoruz. Cemiyette hiirriyet olamaz. 
Ciinkii, tabiatte hiirriyet yoktur. Ciinkii 
hiir hayvan yoktur. Vaktile bir insan an
cak kanuna itaat ederse ona hiir insan 
denilirdi. Bu c;ocukc;a bir§eydi. Serma -
yeciler anar§IStnm son zamanlannda 
hiirriyet kelimesini oyle garib bir tarzda 
kullandtlar ki aktbet bu kelime, imtiyaz
lar talebi manasm1 ifade etti. Miisavat 
fikri de makul degilclir. Uydurma bir 
ideal pe~inde ko§mak demek oldugu ic;in 
§ayam teessiiftiir. Biz insanlann birbir
lerine miisavi olmalanna bakm1yoruz. 
Bizce dikkat edilecek §ey §Udur ki her -
kes verebilecegi §eyleri versin ve muhtac 
oldugu §eyleri alsm. Karde§lige gelince: 
Karde§lerin karde§lere asnlarca neler 
yaptiklanm pekala biliriz. Biz, insanlar 
kotiidiir demiyoruz, iyidir de de -
miyoruz. lnsanlar ne iseler oyledirler. 
Y almz, dogii~me sebebi olmaymca insan
lar sulhu siikun i<;inde ya§arlar. Bizim 
nizamimlzt ifade ic;in bir kelimemiz var
dJr: <<Ahenk ic;inde ya§Jyoruz» deriz. 
Bugiin insani kuvvetlerin hepsi ahenk i -
c;:inde hareket ediyorlar. 

Ona dedim ki: 
- Sab1k devir nam1 verdiginiz am -

larda insanlar zevkten ziyade tasarrufu 
seviyorlardt. Simdi ise bunun makusu o
larak tasarrufa zevki tercih ediyorsunuz. 
F akat <;ocuklanmza bir§ey b1rakmamak 
size elem vermiyecek mi ~ 

Moren ~iddetle cevab vererek: 
- Sermayeciler zamanmda ka<; ki§i 

miras birakabiliyordu~ Binde bir veya on 
binde bir degil mi~ Birc;ok nesillerin va
siyet hiirriyetini bile bilmediklerini bir ta
rafa buakahm. V eraset tarikile serve tin 
intikali her ne olursa olsun aile mevcud 
oldukc,;a makul olabilir. F akat ~imdi ..... 

- N asJl! Siz aile halinde ya§amJyor 
mu~unuz ~ diye haykirmt~lm. 

Bu taaccubiimii, Seron arkada§, biraz 
guliinc buldu ve dedi ki: 

Siivari polisler 

- Filhakika biliyoruz ki Kafr kabile
sinde evlenme adeti hala caridir. Biz Av
rupahlar birbirimize hic;bir §ey vadetme -
yiz. V adetsek te, bu vadi kanun tammaz. 
Biz oyle du§iiniiyoruz ki insamn buti.in 
mukadderatJ bir kelimeye bagh degildir. 
Bununla beraber hala sab1k devre mah • 
sus adetlerden bazt bakiyeler mevcuddur. 
Bir kadm bir erkege vannca, sad1k kala
cagma dair, aym boynuzlarma, yemin e
der. Hakikatte, ne erkek, ne kadm hic;bir 
taahhud altma girmez. Amma, erkek ka
dm birliklerinin hayatlannca devamt na
dir degildir. Su kadar ki, erkek te, kadm 
da, sade yemine bagh ve ahlaki ve bede
ni uygunluklarla tahkim edilmemi§ bir 
sadakate tabi kalmak istemezler. Biz hic; 
kimseye borclu degiliz. V aktile, erkek ka
dmt, yalmz kendisine aid olduguna kan
dtrrnak isterdi. Biz o lcadar sade degiliz. 
Biz insamn, ancak ve ancak kendisinin 
mah olacagma inamyoruz. Biz kendimizi, 
ne vakit istersek ve kime istersek ona mal 
edebiliriz. 

Kendimizi, arzu ve hevesimize buak -
mayJ da ay1p saymaytz. Biz riyakar de
i?;iliz. Dart yuz sene evvelki insanlar fiz
yolojiden hie; anlamazlarml§, i§te bu ce
halet biiyiik vehimlere ve hi<; beklenmiyen 
ag1r hadiselere sebeb olurmu~. 

lpolit, Kafrlar ne derlerse desinler, sos
yeteyi tabiate tabi ktlmah, c,;ok zamanlar 
yapildigl vec;hile, tabiati sosyeteye tabi 
ktlmaya ugra§mamah. 

Persoval arkada§tmn sozlerini teyid et
ti: 

- fpolit, cinsler meselesinin bizde ne 
suretle tanzim edilmi~ oldugunu sana 
gostermek ic;in, ~urasm1 bildireyim ki, bir
c;ok fabrikalarda, i~ dag1tma murahhast, 
i§c;:inin erkek veya kadm olup olmad1gm1 
sormaz bile. Sahsm cinsi, camiamtzJ ala
kalandirmaz. 

- Ey c;ocuklar? 
- Ne~ Cocuklar m1~ 
- Aileleri olm1yan c;oc!Jklar kimse -

siz kalmaz1ar m1 ~ 
- Sana boyle bir fikir nereden geli -

yor bilmem? Kadmda anahk §afakati pek 
kuvvetli bir duygudur. 0 eski menfur c~
miyette bile, kadmlar, me§ru say1lmtyan 
ev1adlanm biiyiitmek ic;in, sefalete, hica
ba katlanJrlarmJ~. Bizim kadmlanmtz u
tanma ve sefaletten masunken, neden ev
ladlanm buaksmlar? ic;imizde c;ok iyi ka
dm arkada§lar ve c;ok iyi anneler var. Fa
kat arkekten vazgec;en kadmlarm aded • 
1eri de c;:oktur ve gittikc;e c;oga1maktadJT. 

Seron bu soze olduk~a garib bir mi.i -
lahaza ilave etti. 

- Bizim ~imdi cinsl vas1flar hakkmda 
oyle bilgilerimiz var ki sabtk devir insan
lan, barbar sadelikleri yiizunden, bu bil
gilerin viicudi.inden haberdar bile degi]
lerdi. 

lki cins vard1r ve iki cinsten ba§ka cins 
te yoktur. Bu esastan, hayli miiddet yan
h, yanh~ neticeler <;1kard1lar ve dediler 
ki, kadm tamamen kadm ve erkek te ta -
mamen erkektir, halbuki, .realite itibarile 
boyle degildir. Kadm vardtr, c;:ok kadm
dJr; Kadm vardtr, az kadmdtr. Bu fark
lar, vaktile, hayat taTZJ ve kostiimler al -
hnda saklamyor ve bat1l fikirlerle ortiilii
yordu, ~imdiki sosyetemizde ise ac;1k~a 
goriinmektedirler; hatta i~ bu kadarla kal
madJ; fakat her nesil ge~tikc;e daha ziya
de vuzuh peyda ediyor, ve daha duyula
cak bir hale geliyor. Kadmlar erkekler 
gibi ~ah~tJklan zamandanberi, erkek<;e ha
reket ediyorlar, onlar gibi di.i§iinuyorlar 
ve birc;oklarmm erkeklere benzedikleri go
riili,iyor. Belki bir gi.in gelecek, anla: 
hakkmda dedikleri gibi, ne erkek ve ne 
kadm olmtyan i§c;iler c;:tkacak. Burada bir 
buyiik mayda vard1r: <;iinki.i niifusu muh· 
tac oldugumuz ~eylerle nisbetsiz olarak, 
artJrmakstzm, c;ahl}ma artacak. Bizler, do
gumun eksilmesinden de artmasmdan da 
korkuyoruz. 

( Arka.n var) 

talime 

Istanbul Polis miidiirliigiinde ihdas edilen siivari polls te§kilah tc;in Maca· 
" dan getirilen hayvanlar bu vazifeye aynlan polislere tevzi edilmi§tir. 

.olis te§kilah 50 ki§iden miirek kebdir. Polisler yakmda arazi uzerinde 
kacaklard1r. 

CUMHURIYET 

( eehir ve Memleket Haberlerl J 
Soy ad1 almakta 

acele ediniz! 

Po lisle halka 
tebligat yapdtyor 

Soy ad1 kanunu i§inin siiratle mtacile 
nihayet 2 temmuzda bu i§e nihayet ve
rilmi§ bulunmas1 vilayetlere teblig e
dildiginden polis vas1tasile evlere mu
racaat edilerek soy ad1 almaml§ ve kay
dini yaptlrmaml§ olanlarm siiratle mii
racaatleri liizumu bildirilmi§tir. 

Bu sebeble son giinlerde soy ad1 kay
di it;:in §Ubelere miiracaat edenlerin a
dedi t;:ogalml§, hatta baz1 §Ubelerde iz
diham hasll olmu§tur. 

Hiikftmet bu i§i s1kl bir surette takib 
etmektedir . Bir aya kadar muracaat e
derek soy ad1 alm1yanlar olursa bu gi
biler hiikfunet devairinin hangi §Ube -
sine miiracaat ederlerse etsinler i§le • 
rine bakllmtyacak ve soy ad1 almalarr 
i<;in niifus §Ubelerine sevkedilecekler • 
dir. 

Tarihl baZI isimleri ta§Jyan soy ad -
larmm yeniden tetkik ve tes<;ili laz1m -
drr. Bu gibi e§has icab eden vesaiki ib
raz ve bu aileye olan yakmltgmt ispat 
etmedikt;:e evvelce kiitiiklerde mukay
yed dahi olsa bu soy adlanm ta§tya -
m1yacaklardJr. 

H1ristiyanlar evvelce alrm§ olduklan 
soy adlanm niifus §Ubelerine miiraca
atle kaydettirrnek mecburiyetindedir -
ler. Kilise, cemaat ve sairedeki kayid -
leri kafi degildir. Mutlaka niifusa mil -
racaatle soy adlanm kaydettirecekler -
dir. 

Dahiliye Vekaleti alakadarlara gon -
derdigi bir emirde temmuz it;:inde nu
fus yaz1m1 denemeleri yap1lacag1 ve 
hazirandan sonra da bilfunum niifus 
yeniden kiitiiklere yaz1lacagmdan ve 
bunda soy adlarmm bulunmaSI elzem 
oldugundan bu kayid muamelesinin en 
k1sa zamanda bitirilmesi bildirilmi§tir. 
Niifus miidiirliigii §imdiden niifus ya -
zum hazrrhklarma ba§lamJ§hr. ilk ola
rak koylerdeki koy defterlerinin degi§
tirilmesine ba§lamlml§tlr. 

Demir sanayii 

i~in goriifmeler 

Siimer Bank Umumi Mii· 
diirii Avrupadan dondii 

Sumer Banka aid i§leri yakmdan ta
kib ve intac i<;in bir muddettenberi Av
rupada bulunan Siimer Bank umumi 
mudiirii Nurullah Esad diin §ehrimize 
donmii§tiir. Nurullah Esad, evvela Al
manyaya, oradan ingiltereye, sonra da 
Fransaya gitmi§, muhtelif temaslar yap 
ffil§tlr. 

Bilindigi iizere, Nurullah Esad, Al -
manyaya Krupp muessesesile hayli za
man evvel ba§laml§ alan temaslan kat'i 
bir §ekilde neticelendirmek it;:in git -
mi§ti. Siimer Bank umumi mudiirii, be§ 
yllhk endustri progranu dairesinde ku
rulacak olan demir sanayii i<;in Alman
ya ve ingilterede muhtelif gruplarla 
miizakereler yapml§tlr. 

Mevzuubahs i§lerin klymeti 50 mil -
yon Turk lirasm1 bulmaktadtr. Bu mu
zakereler hiisnu suretle neticelenmi§ 
telakki ~dilebilir. 

Diin ogleden sonra Nurullah Esad 
§ehrimizd~ bulunan ikhsad Vekili Ce
lal Bayara Avrupadaki temaslan hak -
kmda izahat vermi§tir. 

Siimer Bank umumi miidfuii kendi -
sile gor\i.§en bir muharririmize bu se -
yahati hakkmda demi§tir ki: 

•- Seyahatimin neticelerinden mem
nun olarak doniiyorum. Ald1g1m1z neti
celeri ikt1sad Vekiline arzetmedikc;e 
bir §ey soyliyemem.» 

ikttsad Vekili 
fehrimize geldi . 

fkhsad Vekili Ceial Bayar, diin, An
karadan §ehrimize gelmi§ ve Haydarpa
~a istasyonunda Denizyollan, Deniz ti -
careti, Merkez Bankast, Afyon lnhisan, 
h Bankast !stanbul §Ubesi, Tiirkofis mii
diirleri, Ticaret Odast azalan ve ~hri -
mizin ikt1sadi muesseseleri mii.messilleri 
tarafmdan kar§tlanml~hr. 

935 te •• •• curum 

miktar1 ~ok degil 

Mevkuflar1n fazla 
olu,undaki sebeb 

Her y1l oldugu gibi 935 y1h i~in de 
hapisaneye girip c;1kanlarm miktar1 ve 
mahkfuniyet nevileri hakkmda yaptlan 
istatistigi evvelki giin ne§retmi§tik. Bu 
istatistikte hapisaneye 935 y1ltnda gi -
renlerin her y1ldan fazla oldugu, bil ,
hassa 934 y1lmda hapisaneye girenlerin 
iki misli bulundugu goriilmektedir. 

Bu i~t.imai baklmdan ~ayani dikkat 
bir meseledir. Acaba sue; i§liyenlerin 
miktan gittik<;e artlyor mu? 

Diin bu hususta Ba§miiddeiumumi 
Hikmet Onarla gorii§tiik. Ba§miiddeiu
mumi diyor ki: 

c- Bu vaziyet 935 yllmda su~un c;ok 
olduguna delalet etmez. Daha bir se -
ne evvelki su~lar kat'iyet kesbedinci -
ye kadar bir sene ge<;er. Nihayet 934 
senesinde i§lenen su<; faillerinin 935 yt
lmda mahkClmiyetleri infaz edilmi§ o
lur. Mahkumiyetlerin <;ok olmas1 935 
senesinde .infazm daha siiratli ve mu -
kemmel yapllmasmdan, 934 ve daha ev
velki senelerde infaz edilemiyen hii -
kiimlerin infazmdan ne§et etmi§tir. 

tstatistikte gosterilen mahkfuniyet 
miktan 935 senesine aid suc;larm mah
kumiyeti degildir. Daha evvelki senele
re aiddir. 935 te gec;en senelere nisbe -
ten h1rstzhk su<;u yiizde 90 a§ag1 ol -
mu§tur ve giinden giine bu sut;: a§agl • 
lanmaktad1r .» 

DENIZ ISLER/ 

Sirketi Hayriyeye ceza kesildi 
Mehmed kaptanm idaresindeki 26 nu

marah araba vapuru, evvelki gun gect ha· 
reket ederek Kopruniin giri§ zamam ba§· 
1adtgl zaman Halicden c;1kmak istemi§, 
yapilan ihtan da dinlememi§tir. Bu yiiz
den, liman idaresi ~irketihayriyeye nak
di ceza kesmi§tir. 

Karadenizde bir torpil daha 

./ 
goriildii 

Son zamanlarda Karadenizde s1k s1k 

Siyasi icmal 
ingiltere- M1s1r 

K ahirede Zagferan sarayini:Ia fn· 
giliz ve MISir heyeti murahha • 
salan arasmda ba§hyan miiza

kere pek ~abuk sarpa sardt. Konferans 
a~1hrken lngiliz fevkalade komiseri Sir 
Lampson ile MISlr heyeti reisi Mumtafa 
Nahhas Pa§a tarafmdan soylenen nu • 
tuklarda izhar edilen biiyiik ve kuvvetli 
iimidler, pek c;abuk zafa ugrad1. Btmun• 
Ia beraber, miizakerelerin daha bidayet• 
te bi.iyuk zorluklar kar§lSinda kalm1~ ol· 
mas1 pek te hayret ed11ecek bir §ey de " 
gi1dir. 

Ci.inkii lngiltere bu defaki miizakere ~ 
lerde meselenin en giic; olan noktasmdan 
ba§lanmasml ~art koymu§tu. Bu nokta da, 
MISlr istiktalini ve hukuku hiikiimranisini 
ald1ktan sonra, M1s1r topraklarmda bu 
memleketin miittefiki S!fatile lngilterenin 
bulunduracagJ asker! kuvvetlerin ve te " 
sisatm tayin ve tesbitine aiddir. Bu nok~ 
tanm ehemmiyetini anlamak i<;in 1882 de 
Ingiliz ordusu Hidivi himaye bahanesile 
iskenderiyede karaya <;Iktlgmdanberi, ln
gilterenin MtsJr uzerindeki alakasmm te· 
melini yalmz askeri i§galle bundan dogan 
ve cebir ve kuvvete mustenid haklann 
te§kil eyledigini hattrlamak kafidir. 

lngiltere ancak Umumi Harbin bida
yetinde himayesini ilan ederek askeri 
i§gale zahiri bir me~ruiyet rengi vermi§ti. 
Mtmda yanm amdan fazla devam et • 
mekte alan askeri i§galin kaldmlmamast 
ingiltere i<;in, hayati bir mesele oldugu 
gibi, i§galin kaldmlmast M1su ic;in de ga· 
yet biiyiik rnilli bir dava ve §eref mese• 
lesidir. Bunun ic;in miizakerelerde askeri 
i§galin bundan sonra alacag1 §eklin ta .. 
yini mevzuubahs olur olmaz iki tarafm 
noktai nazarlan §iddetle ctarpi§h ve mii· 
zakere pek fena aksad1 . 

N ahhas Pa§a 1ngilterenin M1smn as• 
keri muttefiki olmasmi ve biitiin kuvvet .. 
lerile MISirtn miidafaastna ]~tirak eyle " 
mesini kabul etmi§se de .sulh zamamnda 
MISlr topraklarmda ingiliz askeri kuvvet
lerinin ve tesisatmm bulunmasma ihtiyac 
olmadtgtm ve gayet seri alan asrl vesait 
sayesinde lngiliz kuvvetlerinin bir tehli
ke zamanmda, derhal M181ra gelebilece· 
gini lngiliz fevkalade komiserine anlat • 

MUTEFERRIK 

Trakya mali mii~avirligi 
Maliye mufetti§lerinden Ekrem T rak· 

ya ikinci umum miifetti§lik mali mii§avir
lik vekaletine tayin edilmi§tir. Bir iki gii
ne kadar yeni vazifesine gidecektir. 

lkt~sad Vekili ogleden sonra bazt zi
yaretlerde bulunmu§, bu arada Afyon 
fnhisarma gitmi§, Afyon lnhisarmda ida
reyi alakadar eden son vaziyetler ve i§ler 
i.izerinde me§gul oimu§tur. 

mayine tesadi.if edilmektedir. Y ap1lan ffiJ§tlr. "-
tetkikat neticesinde, bu mayinlerin ha1a lngiliz fevkalade komiseri, M1s1r ba§~ 
torpi] agile kapah bulunan baz1 Sovyet 1 murahh.a.smm itiraz~nl Kahire ve civann• 
limanlarmdan zincirlerin ~;iiriiyerek kop- da lng1ltz askerlen bulunmasmdan do • 

Rumen Universitelileri yann 
geliyorlar 

1ktisad Vekili Ceial lstanbui Liman 
irketincle yaptlal!. bir toplanttya riyaset 

etmi§, Vekalete baglanan stanbul liman 
tl n · eei akmtt ve dal ala.rla layt telakki eder.ek b rath i kuvvetleril' 

sa hi Iennuze a ar geldigl anla§I I§t • uuc llajh. ...... "''.. anna r 
E lk . .. K b · klannda lemi~tir. Fakat Nahhas Pa§a biitiin M1· i~lerinin JSlahi, tanmil ve tahliye i§leri ve 

nakil vas1talan hakkmda uzun izahat al
ml§ miitehass1sm raporu tetkik edilmi§ ve 
bazt mlihim kararlar verilmi§tir. 

vve I gun, ara urun ac;J kl d 'I 'd 1 'I' k I . 
v b 1 k 1 kt b' torpl'l gor- s1r topra arm a 1 en e, ngt tz as er erl 

ao atan a 1 <;I ar a<;J a 1r . b l · · k d' Biikre~ Oniversitesine mensub bir ta
lebe grubu yann ~ehrimize ge1ecek ve 
Milli Tiirk Tale be Birligi tarafmdan 
kar§llanacakhr. 

., l · d k' hi' · · t nu ve testsatt u unmamas1 1<;10 aya ue .. mu§ er ve ctvar a 1 ta 1s1ye JS asyo - . . 
nu haberdar etmi~lerdir. Keyfiyet !stan· ffil§tlr.. . .. . . 

Ceial Bayar pazar giinii ak§amt An
karaya gidecektir. 

Paris ulumu siyasiye mektebi talebe -
sinden bir grub da 13 nisanda 1stanbula SOSYETELERDE 

bul Liman reisiigine bildirilmi§ biitiin va- lnglltz murahhaslan boyle b1~ vaz1yet 
pur acentalarma da yeni torpilin mevcu- kar§lSlnda ~ala~akla~m beklcnuy~rlardt. 
diyeti haber verilmi§tir. Mtmda mutteh1d b1r cephe te§kll eden 

C K IC'LERJ partiler 1930 senesinde lngiliz amele 
gelecektir. Franstz talebeleri de Oniver-
sitelilerimiz tarafmdan kar§danacakhr. Ydan hikayesi! 

SA Ll "/ kabinesi Hariciye Nazm Hendersou ta~ 

Y eni Diyarbekir Valisi Belediye ile T ramvay ~irketi arasmda 
Kodeks komisyonu toplandt rafmdan teklif olunan proje iizerine mii· 

zakere yap1lmasma raz1 o1mu§lardt. Bu 
mevcud mukavelenameye gore, tramvay Eczanelerde yap1lacak ve memleketi -

Y eni D1'yarbekir Valisi eski Adliye k '!A ] fl t b't k raylannm ge<;tigi yollarda, sag ve sol ta- mize girece 1 ac ann vast anm es J 
miifetti~i F erid dun ~ehrimizden An ara- raft a iic;er metroluk yolun ~irket tarafm- eden Kodeksin her be§ senede bir gozden 
ya hareket etmi§tir. F erid vazifesine An- dan yaptlmast ve icabmda tamir edilmesi gec;irilerek degi§tirilmesi veya ilaveler ya
karadaki temaslardan sonra gidecektir. icab etmektedir. Halbuki §irket bu kayde ptlmasl lazlm gelmektedir. Onun i<;in S!h
Dagcthk kuliibiinde konser ve riayet etmemektedir. Bu yiizden alakadar hat Vekaletince bir komisyon te§kil edil-

eglence kaymakam1ar Sik sJk §irkete miiracaat e- mi§ ve bu k?!Ilisyona profesor doktor A-
d k b dd · h t 1 t kt v b k1'] Muhtar Ozden, profesor doktor T ev-Dagcihk kuliibii idaresi, bu ak§am ku- ere 0 rna eyt a tr a rna a e u 

ll t 1 d v t kdt'rde masraf1 f1'k Sagwlam, profesor Heilbronn, kimya • liib salonlannda verilecek konser ve gece yo ar yap m rna lgi a 
· k t t h '] d'l k u"zere alakadar aer Fehmi Rtza, Halid ve Gumriik ba§ -e~lenceleri ic;in haZJrhklanm ikmal etmi&- §tr e e a m1 e t me ... 

~ k k I kl t ft dan yaptmiacagv 1 k1'myageri Mehmed Hi.iseyin, S1hkat .nii-tir. Konsere Mes'ud Cemil, Lik Amar ve ayma am 1 ar ara n 
b')d' ·1 kt d ' B d b' mu"ddet ev fett1'•1' Ismail Hakk1 Y e•ilyurd ve eczact F erdi von ,Stanser tarafmdan c;altnacak t m me e tr. un an lr - , • 

B vel vaki alan ta1eb iizerine ~irket gene bu Hiiseyin Hiisnii intihab edilerek memuri-mutena parc;alarla ba~lanacakhr. u lie; k T · · 
kl k b. 'k mahiyette olan T opkapt • Aksaray yo - yetleri Yiikse asdika iktiran etmt§tlr. 

san' atkann verece eri onser, Itlt ten Kodeks komisyonu diin SJhhat miidiirlii-
sonra <Yece egvlentisi ba•hyacak ve ge<; vak- lunu, vadetmesine ragmen gene yapma • 

" ' t B · · k makamhk •irkete gWu"nde 1'1k irtimam1 yapmt•ttr. Vekalet na-te kadar devam edecektir. mi§ IT. unun 1'<10 ay • - • ... • 
l k d v b' t hr'ratt go"ndere m1na H1fztss1hha Umum Mi.idiiru doktor COEHIR fSLERI son o ara yaz 1g1 1r a 1 -

"-5 rek yaz mevsiminden evvel bu yol ya - As1m Arar komisyonu ac;arak mesainin 
Halici dolduran fabrikalara pilmad!gi takdirde Fatih belediye §ube- ~ekillerini ve Veka!etin noktai nazarlarm1 

sinin bizzat yapmaga ba§hyacaii;mt soy - izah etmi~tir. Komisyonun c;ah§mas! b'ir -
ceza lemi§tir. kac; ay kadar devam edecektir. 

Halicdeki fabrikalann son zamanlar- !!!!!!!!~-~--~ .............. ~--.............. ~"""""""""""""""~...!!!~~""!~~""!.!""--,_....., ................................ !!!""!!!! 
da, Belediye taiimatnamesine muhalif ~··~ - . -
hareket ederek sahili doldurduklan go - Profectnr ~ochun 
riilmii§tiir. Belediye zab1tas1 talimatna -
mesine gore buradaki fabrikalarm iske 
le ve sair yedek binalanm, denizden on 
metro geride yapmalan icab ederker. 
bu kayde riayet etmemi§lerdir. Hatta is
kele ve yedek binalan hemen denizin 
bittigi yerde yapmakla da iktifa etmiye -
rek c;Op, toprak ve sair maddelerle deni?.i 
doldurarak yer de kazanmak istemi§ler
dJr. Alakadar memurlar tarafmdan ya -
pllan tetkikatta bu nokta tahakkuk etti -
ginden bazt fabrika sahibleri hakkmda 
zabtt tutu1dugu gibi, fabrika mustahdem· 
lerinden bir ctogundan 30 ar lira para ce

zast kesilmi§tir. 

Yol parast tahsilatt 
Son zamanlarda, yo! parasmm tahsili 

ic;in alman memurlann c;ok faydast go -
riilmii§tiir. Bakayaya kalml§ paradan mil

him bir k1sm1 bunlar tarafmdan tahsil e

dilmi§tir. 935 senesine kadar olan para

lann may1s ba§larma kadar behemehal 

tahsili ikma1 edilecektir. Parayt nak • 
den vermiyenlerin e§yalan haciz suretile 

tahsil edilecektir. 

...,>ehnm1zde bulunan Cenevre Oniver
sitesi dahili hastahkiar ordinaryiis profe -
sorii Roch di.in Oniversite konferans ~a
lonunda ilk konferansmi vermi§tir. Kon
ferans salonu Tiirk ve yabanc1 tlb profe
sorleri, ~ehrimizdeki doktorlann ekserisi 
ve Ttb F akiiltesinden yiizlerce talebe ile 
dolmu§tu. 

Rektor Cemil Bilsel profesorii dinleyi -
cilere takdim etmi~ ve konferans vermegi 
kabul ettigi ic;in Dniversite namma kendi· 

diinkii konferanst 

sine te~ekkiir etmi§tir. 
Cenevre Oniversitesinin eski rektorii 

giizel Turk dilini bilmedigini esefle soy
liyerek konferansma ba~lamt§hr. 

Misafir profesor ( dahili emraz gudde
lerinin tansiyon iizerine tesiri) hakkmda 
c;ok faydah bir konferans vermi§ ve sonu
na kadar alaka ile dinlenmi§tir. 

Profesor ikinc konferansm1 oniimiizde
ki pazartesi giinii ayni yerde saat 16,30 
da menenjit iizerinde verecektir. 

projede !ngiliz i~gal kuvvetlerinin Kahi· 
reden ve iskenderiyeden Suvey§ kana • 
hnm §ark tarafma <;ekilecegi yaz1lmi§tl. 

F akat Habe§ muharebesinin dogurdu· 
gu gerginlik iizerine lngiliz askeri rna ~ 
kamlan lngiliz kuvvetlerinin Siivey§ ka~ 
nalma <;ekilmesini uygun bu1maml§lar ve 
as1l MlSlrda kalmalanm istemi§lerdi. fn· 
giliz fevkalade komiseri yalmz Kahire • 
nin tahliyesi yolunda bir miisaade gos ~ 
termek istemi§tir. Bu miisaade ise Nahhas 
Pa§ayt tatmin etmemi§tir. fngilizlerin son 
iimidi kapitiilasyon ve diger meselelerde 
miihim musaadeler ve faydalar gaster -
mek suretile MlSlrhlan mlittefik s1fatile 
MISlr topragmda daimi surette lngiliz as• 
keri kuvvetleri ve tesisatl kalmasma ikna 

etmektedir. 
Lakin Nahhas Pa§anm buna da razi 

olacag1 §iiphelidir. Ciinkii MlSlrda inh'hall 
miicadelesi ba§lami§ buiundugundan Mt
mm tam istiklal ve hurriyetini temin et • 

megi siyasi programmm ba§ma koyan 

V efd partisinin bu miihim noktadan fe oe 

ragat edecegi beklenemez. MlSirhlar mil· 

li gayelerinin tahakkukunu bu partiden 
beklediklerinden kahir ekseriyetle buna 

rey vermege hazirlanmt§lardlr. 
Vefd partisi, liderleri heyeti murah • 

hasaya i§tirak eden Ahrar, E§§iiab, !tti
had partilerine intihab dairelerinin yiizde 

yirmi be§ini buakmi§It. F akat bunlar ken

di aralannda uzla§amadtklarmdan ahi .. 
ren V ekl her yerde kendi namzedlerini 

~ ostermegi kararla§tlrmi§Itr. Bu hesaba 
gore, yeni meb'uslarm hemen hepsi mil· 

liyetperver olan Vefd partisinden ola " 

caktu. Bu f1rka ise, kendisine bu kadar 
buyiik iimid ve itimad gosteren millete 

kar§l, vazifesini yapmak ic;:in, lngilizlere, 

mem1eketin hukuku hiiki.imranisine taal· 

luk eden bu meselede, mtisaade goster " 

mege cesaret edemez. Bu suretle lngiliz· 

MISJr miizakereleri sarpa sarml§ ve ihti • 

mal bir <;1kmaza girmi~tir. 
MUHARREM FEYZI TOGAY; 
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isan 1936 CUMHURiYE'.l 

MUST AKBEL HARBLERDE SON I-IABEI<LEr:2 ••• 
. Y angtn bombalan zehirli TEI.EFON TEI.CRAJ' · . ve TELSiZLE 

Amerikada miithi§ bir 
kastrga oldu 

lngiliz hiikumetinin d d h tehlikeli 
HEM NALINA 

MIHINA 

Bayragimiz i~in bir teklif 
In· 
a-

.k. . \JI"'b. . gaz en a a .. 
I lOCI mag U 1yet1 (E)} azan okuyuculanm1z bize gii • 

(,g) zel £ikirler ilham eder. Bugiin 
bir kariimin ileri siirdugi.i ve be· 

nim de c;ok yerinde buldugum bir teklif
ten bahsedecegim. 

za• 
ans 
Sir 
a fa F1rbnada bir~ok ki,i oldii. H: ·:in bir 

- dolar oldugu tahmin ediliyor 
mil yon 

Lordlar Kamaras1 yeni 
bir kanun projesi 

kabul etti 
G;en~boro 3 (A.A.) - «~imali Kali

~~: forniya» - Diin gece Gren~boro boh~e
sinde ~iddetli bir kaSITga kopmu~tur. Y e· 
di ki~i olmii tiir. Hasarat bir milyon do • 
lar tahmin edilmektedir. Birc;ok evler, a
deta par~alanarcasma harab olmu~tur. 

an Kamga esnasmda, gokyiiziinde mavi ve 
da, kHmlZI, acayib l~lklar ji;Oriilmii~tiir. 

e .. 

e .. 

sini Va~ington) (A.A.) - Siddetli bir 

kamga Georgia, Alabamo ve cenubi Ka
rolin eyaletlerinde 40 ki~inin olmesine ve 
400 ki~inin de yaralanmasma sebeb ol • 
mu~tur. 

N evyork 3 (A.A.) - Cordelb kasa· 
bas1 bir kamgada harab olmu~tur. 50 ev 
y1kllm1~. birc;ok kimse enkaz altmda kal
mi~hr. Simdiye kadar on oli.i ve 60 yarah 
<;1kanlm1~tlr. 

Londra 3 (A.A.) - Hiikumet bu de
fa Lordlar kamarasmda ikinci bir" mug
lubiyete ugrami~tlr. Lordlar kamaras1 hi.i
kumetin muhalefet ettigi bir kanun proie· 
sini 9 muhalife kar~t 33 reyle kabul et • 
tni~tir. Bu projeye gore, i~siz ziraat arne· 
lesi tahsisatlanm almak ic;in uzak merkez· 
!ere kadar gitmiyerek mahalli Posta ida
resinden alabileceklerdir. bu 

nin 

le " 
ok .. 

----·"'""""'"'"'''"""''IIIIIIIIIII\IIIUIIiiiiiiiiiiiiiJIIIIII\111111111111111111111111111111111Utnooo.n•oooo•·•oo .................. . Bu maglubiyetin hic;bir ehemmiyeti 
yoktur. Siyasl bir netice tevlid edecek de

~ildir. 

de 
sile 
ln· 
te· 
an 

Bir milyon lira 

illi Miidafaaya munzam 
tahsisat verilecek 

nn Ankara 3 (T elefonla) - Mill! Mii-

da· 
eri 

dafaa V ekaleti bu y1lm kara biitc;esine 
bir milyon lira daha munzam tahsisat 
eklenmesi hakkmda bir kanun layihas1 
.azuhyarak Meclise verm1~hr. Layiha-

~ti. ya gore bu para Maliye Vekaletince ya
pllacak bir istihazla kar~1lanacaktu. 

Munzam tahsisat istenmesine sebeb 
1935 mahsuliinun ge<;en seneye nazaran 
azhgi dolayiSile yiyecek ve yakacak mad
Clelerinde husule gelen fiat farkmdan do
]ayi 1935 biit<;esile verilen tayinat, yem 
ve mahrukat tahsisatmm sene sonuna ka· 

ii· dar tahakkuk edecek ihtiyaca yehneme • 
sidir. Layiha biit<;e enciimeninden ge<; • 
:mi~ ve ruznameye almmt§hr. Enciimende 
yalmz <;orum saylav1 M. Contekin bu 
tahsisatm istikraz yolile degil umumi biit· 
c;enin masra£ tertiblerinden yaptlacak 
:munakale suretile temini miitaleasmda bu
]unmu§, encumen ekseriyeti ise, Maliye 
V ekili tarafmdan veri! en izahata gore 
buna imkan goremediginden layihayi ol
dugu gibi kabul ehni§tir. ce· 

t .. 

Jeri 
e • 

yet 
rdt. 

a .. 

a .. 

ve 
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U.yiha Meclisin pazartesi giinku i~ti· 
:mamda gorii§ulecektir. 

Mimar hakiki 

ra e e OD a - ISAD1D 

9 unda Ankara Halkevinde mimar Sinan 
icin bir ihtifal yap1lacakhr. Bu ihtifalin 
miihim bir hususiyeti de Sinamn yepyeni 
bir bustiiniin hamlanml§ olmastdtr. Bust, 
Sinanm kafatast iizerinde yap1lan tetkik· 
ler ve T arih Cemiyetinin toplad1(b vesi
k~lara istinaden haztrlanmt§, boylelikle 
Smanm simas1 §imdiye kadar tahayyi.il 
ve tasvir edildiginden bamba§ka ve ha -
kikate <;ok uygun olarak canlandmlmt§ -
br. 

Yiice mimarm bundan boyle ahnacak 
foto~raflan ilmi ara~ttrmalara istinaden 
bu Slmayi ta~1yacaklard1r. 

Yiizde 2 kesilecek 
~nkara 3 (Telefonla) - Havzai Fah

mlye amelesinden Am l B' r~· .. 
kesiien y.. d . . e e tr 1g1 t<;m 

.. uz e btrlerm yalmz bu seneye 
munhastr olmak iizere , .. d .k. 'b 
1,. k 1 ) uz e 1 tye 1 -
agt arar a§tmlmto:: ke f' t l"k d 

1 b'ld' . -s• y ty e a a a ar-
ara 1 mlrni§tir. 

Deniz Ticaret umum miidiir
Jiigii hakkmdaki Iayiha 

"Ankara 3 (Telefonla) - D . T. "d .. 1.. emz tea-
ret mu ur uguniin urn "d·· l .. k 'f • h urn mu ur u 
haline 1 rag~. akktndaki kanun layiha 
alakadar Vckaletlerce tetkik edilmek s~ 
te idi. Maliye Vekaleti lavihanm bazt 
klSlmlan ha~kmdaki miitalealarm1 bil
dird!_gin~en lkhsad Vekaleti bu nokta -
Jar uzermde tetkikler yapmaktadtr Bu 
noktalar, t~kilahn geni§lcmesi doiayt-

'le bu gemo::lem • · si . >< eg1 kar§thyacak tahsi • 
satin temml hususudur. 

Y eni Turk . Alman ticaret 
mukavelesi 

Ankar~ 3 (A.A.) - Gec;en sene 
Berlinde 1mza ~d~len Turk • Alman ti • 
caret mukaveles.mm miiddeti yakmda bi • 
teceginden. yem miizakerelerde bulun -
mak uzere bir Alman heyeti 7 nisanda 
Ankaraya gelecektir. 

U~akta ii~ bin senelik bir 
su ta~t bulundu 

U§ak 3 (~. A.) :- ~~akm Nimroz 
koyi.inde i.ic; bm senehk b1r su ta 1 bulun
mu~tur. Gene burada altJ tane tun<; para 

~Ikmt~tt. Su ta~mm etrafmda yazllar ve 

ku~ resimleri vardlr. Maarif rnufetti~i bu 

eski eserleri alm1~ ve Ki.iltur Bakanhgma 

bildinni~tir. Bu eserler Etilere aiddir. 

Fransada bir belediye kasasm1 
soydular 

Hauptman i~in ..• 

Jiiri tekrar tecil 
karar1 istiyecek 

Ba~bakanimiZ Kayseri ve 
Konya Ereglisine gidecek 

Trenton 3 (A.A.) - Salahiyetli kay· 
naklatWln haber verilr)igine gore, yi..iksek 
juri Hauptman ic;in tekrar tecil karan is
tiyecektir. 

Trenton 3 (A.A.) - Mercer kont • 
lugu jurisi Wen del hakkmdaki tahkika • 
tm1 dun ak~am bitirmi$. mi.iddeiumumi 
Manhall jurininJhic;bir nihai karar ver • 
medigini, sadece, icab edese tekrar ba~la
mak i.izere tahkikah durdurdugunu soyle
mistir. 

Hauptman hakkmdaki idam hi.ikmii • 
niin Greenwich ayarile saat I de - Ti.ir· 
kiye saatile sabahm 3 unde • infaz edile
cegi karan bakidir. 

Ankarada kad1n doktor 
muhakeme ediliyor 

Ankara 3 (T elefonla) - Doktor 
F atma Arif aleyhine ac;1lan tatili uzuv 
davasma bugiin de ceza mahkemesinde 
devam edilmi~tir. Hadise, bir kadmm 
rahminin <;1kanlmas1dtr. Hasta, bir kana· 
rna vak' asile mi.iracaat etmi§, muayene Sl

rasmda rahim delinerek ameliyatla alm
masma mecburiyet has1l olmu§tur. Davact 
tara£ rahmin c;1kanlmasmda ttbbi ve fen
ni mecburiyet olmadtgi cihetle bu uzvun 
at' · e · t. veril ·~ · · dia.smd~dtr. 

u a emenm bugiinkil celsesinde ehli 
vukuf raporu okundu. Ehli vukufun ekse
riyeti ameliyat esnasmda fenni temizlige 
riayet edilmedigi ve gayrikafi alet kulla
ntldlgi kanaatinde bulunmu§tur. Heyete 
dahil olan Ankara tabibi adlisi F ahri ise 
raporun hbbl metodlara riayet edilme -
den hamland1gt kaydile ekseriyetin mii· 
taleasma i~tirak etmemi§, aynca haz1r -
lad1g1 bir raporu mahkemeye venni§tir. 

Muhakemede <;1kanlan rahim iizerin
de nes<;l tetkikat yapan doktor Bayan 
Kamile ve Siireyyamn raporlan da o • 
kundu. Muhakeme 25 nisana talik edildi. 

Mogol u~aklarmm gazli bomba 
kullandtklan dogru degil 

Moskova 3 (A(A.) - Mogolistan· 
dan gelen bir telgrafta, Mogol k1taat ve 
u<;aklarmm son hudud hadisesinde gazli 
bombalar kulland1klan hakkmdaki T ok· 
yo haberi kat'! olarak yalanlanmaktadtr. 

Moskova 3 (A.A.) - Tas ajans1 
bildiriyor: J apon DI$ Bakamnm bile 31 
marttaki T amsikbulak hadiseleri hakkm· 

da iki gun hicbir resmi malumat alamadt
~ma ve bu hadiseleri T as ajansmm ver • 
digi haberlerden ogrendigine dair olarak 
]apon gazeteleri tarafmdan yap1lan ne§· 
riyatJ tefsir eden Izvestia gazetesi: . 

Nihayet bu suretle ]apon hiikumeti de 
Kuantig ordusu kumandanhgmm Mogol 
hududu projeleri hakkmda hiikfunetle 
mutab1k kalmak ~oyle dursun, bunlart 
tatbik ettikten sonra da haber vennege lu
zum gormedigini itiraf etmektedir, diyor. 

Yeni bir hava rokoru 
Londra 3 (A.A.) - U<;man Bayan 

Ami Mollison, Londra ile Kap ~ehri a
rasmda yeni bir rokor tesisine te§ebbiis 
ctmek iizere bu sabah Gravesend mey • 
damndan havalanmi§hr. 

Timesin Uzak~ark hakkmdaki 
bir yaztst 

Londra 3 (A.A.) - Times gazetesi bu 
sabahki ba~makalesinde Uzak~arktaki 
vaziyeti tetkik ederek ne Japonyanm, 
ne Sovyet Rusyamn harb istemedikle • 
rini soylemekte ve dl§ Mogolistan mesc
lesinin, Man\;uri ve Habe§ meselesin • 
den osnra, esasen <;ok bulamk olan ar -
smlusal vaziyeti yeni bir mii~kiile sok -
m1yacagmt iimid etmektedri. 

PARIS BORSASI 
Paris 3 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugiinkii kapam§ fiatlan §Unlardtr: 

Ankara 3 (Telefonla) - Ba~vekil 
fsmet inonuni.in nisan ortalannda 1zmit 
kagtd fabrikasmm ki.i§a~ resmini yapa • 
cagm1 yazmt§tlk. ismet lnonii dah~ ~v • 
vel ikttsad Vekili Celal Bayarla bJrhkte 
Kayseriye giderek fabrikayt. ~e~ti~ ~de -
cek, oradan da Konya Ereghsme g1de • 

cektir. 

Kamutayda diinkii 
miizakereler -

Ankara 3 (A.A.) - Kamutaym bu-
gi.in Refet Camtezin ba§kanh.gmd~ ~ap
tigt toplantJSinda mulga Seynsefam 1da
resinin 1932 ylh son hesabmm mutabl -
kat beyannamesine aid mazbatalarla, 
artlrma, eksiltme ve ihale ~a~ununa .. ve 
asker! mektebler talebesile 1h1:Jyat su -
bayl namzedlerine ve;ilecek maa~ ve t~h
sisa!J fev.kaladeye da1r kanunlara ek Ia -
yihalan ve miitehassts doktorlarla kim -
yagerlere ve sair sthhiye memurlarma ve· 
rilen vesika ruhsatname ve §ehadetna • 
melerden aimacak tesc;il harclanna aid 
kanun layihas1 miizakere ve kabul edil • 

mistir. 
Kamutaym gene bugunku toplantiSln· 

da kabul edilen diger bir kanun layiha -
sile 193-S y1h mali ytlt umumi muvaze -
nesine giren bir klSlm daire biit<;elerinde 

lira.hlc. hir miinakale yap1lm1§hr. 
Kamut!ly, pazartesi giinii toplanacaltttr. 

Macaristanda komiinist 

talebeler tevkif edildi 
Pe~te 3 (A.A.) - Ortamekteblerde 

komi.inist tahrikab hakkmda ac;rlan ta
kibat uzerine 93 talebe isticvab olunmU§ 
ve bunlarm on be~i tevkif edilmii;;tir. 
Digerleri gayrimevkuf olarak muhake
me edileceklerdir. Bunlarm hepsi Ya -
hudidir. 

Alman murahhasi 
Musolinile gorii~tii 

Roma 3 (Hususi) - Ba§vekil Muso • 
lini bugi.i.n Alman N aztn Frank1 ve Al-

manyanm Roma el'<isini kabul etmi§ ve 
bir bu<;uk saat siiren samimi bir gorii§
mede bulunmu§tur. 

Yunanistanda grevler 
Atina 3 (Husust) - Sclanik Univer • 

site talebesi bala grcve devam etmekte
dir. Selanikten bildirildigine gore tale
be cemiyetile Maar if N ezareti arasmda 
itilaf hastl olmu§ oldugundan bir iki gii· 
ne kadar greve nihayet verilecektir. 

Atina 3 (Hususi) - Grev yapan tram
vayctlar Paner nakliyat ve Atina • Fire 
elektrik §irketi aleyhine baz1 miinase • 
betsizliklcr yapmi§lardtr. 

Yunanistanm bazt §ehirlerinde ba§ 
hyan miinferid grevler devam etmek • 
tedir. 

Hindenburg zeplini Brezilyaya 
vardr 

Berlin 3 (Hususi) - Hindenburg zep· 
lini Atlantigi gec;erek bu sabah saat 11 
de Brezilyada ycre inmi~Jtir. 

Ticareti bahriye tahsisatt 
Londra 3 (A.A.) - Lordlar Kamarasi, 

ticareti bahriyeye tahsisat verilmekte 
devam edilmesi hakkmda Avam Kama
rasmm kabul etrni§ oldugu kanun layi
hasmi tasvib etmi~tir. 

ere, 

aal· 

er " 

iliz

ti .. 

._,aris 3 (A.A.) - Diin gece htrstzlar 
Paris civarmda Bagnole~ Belediye da _ 

iresine giderek kasa)'l ktrmt§lar ve i

~nde bulunan 50 bin frangi <l§lrmt§ -

Iardrr. 

Londra 75,27, Nevyork 15,17 1/2, Ber
lin 609, Briiksel 256,62 1/2, Madrid 
207,25, Amsterdam 1030, Roma 120,30, 
Lizbon 68,30, Cenevre 494,62 1/2, baktr 
39 3/4 - 41, kalay 214,15, altm 140,7 1/2, 
giimii§ 20. 

ou,iiniin ki ayni dakikada bir ~ehrin 200 yerinde 
yang1n ~Ikarsa bu oniine ge~iJmez bir afet olur 

T arsusta Emek C1rc;u F abrikasmdan 
Hakkt Dortlemez, gec;enlerde Turk bay· 
ragt hakkmda Biiyiik Millet Meclisme 
bir kanun layihas1 verilmi olmas1 mi.ina
sebetile yazd1g1m yaz1y1 sevincle okudu· 
gunu soyledikten sonra $oyle diyor: 

«Cok §anlt ve C§siz bayragtmtzt yap • 
mak ve satmak hakkz, yalmz Turk H ava 
kurumuna verilmelidir. Bu suretle bayra
gzmtz bir elden yapdtp satdtrsa T ii1 k 
H ava kurumuna iyi bir varidat gefirecegi 
gibi rasgele ellerle yaptlarak muhtelif ~<!· 
killere girmeklen kurtulur ve bayrak ka· 
nununun tatbikmda da kolayltk olur.» 

I 
Okuyucumun teklifi c;ok yerindedir. 

Bayragimtzm kanuni bir ~ekilde yapdma-
st, ancak bir elden c;tkamile mi.imki.indur. 
Bir bayram gijnii as1lan bayraklara bak.· 

Bir Alman lilosu UfU~ esnasrnda 
Mi.istakbel harbin her§eyden evvel bir nmda tesirsiz bir stcakhk saytlabilir. hin 

kimya harbi olacagm1 biiyiik kiic;uk, as· daha garibi bombalarm sessiz olarak i~
ker sivil, hepimizin yiiregini daglar bir tial kabiliyetleridir. 

~ekilde en heyecan verici teferruatma ka- Kii<;iik olduklan ic;in tayyarelerde ta
dar miinaka~a etmekten hususi bir zevk ~mmas1 son derece kolaydtr. 1ki tonluk 
alan bogucu gaz sensasyonalistlerine Co- bir bombard1man tayyaresi bunlardan 
lumbia Oniversitesi kimya profesorii Mr. (2000) tane ta§tyabilir. Hatta bunlan 
Enrique Zanetti c;ok stkl bir sille indir- atmak i~in bombard1man tayyaresine de 
meketdir. Bu profesor Biiyilk .Harbde ihtiyac yoktur. Herhangi tayyare ile o • 
Amerika ordusunda kimya harbt §ube • !ursa olsun kolayca atJlabilir. 

sinde ~ah§mi~, kaymakamhga kadar Glk- Gerek harbde gerekse manevralardaki 
m1~ bir ihtiyat zabitidir. Bu iti~_arla fi~ tecriibeler neticesi ~unu gostermi~tir ki 
kirleri yalmz ~azari sa~.aya degtl; aym bir §ehre hucum eden dii§man tayyare
zam.an~a ame!t ve tecrube sahasma da lerinin, hepsi olmasa bile birkac;t mu -
§amlldtr. hakkak surette miidafaa tertiballm ya • 

Miistakbeldeki harbde bogucu gaz rarak ~ehrin ustune kadar gelebilmekte • 
vasitasile biiyi.ik §ehirlerin sivil sekenesi- dir. 1ki tonluk ki.ic;iik tayarelerden on !a
ni 24 sa~t zarfmda yok etmek ve tayyare nesinin miidafaa hathm yararak bir ~eh
vasttasile de bu ~ehirleri ta~ ta~ ustiinde rin iistunde uc;tuklanm farzedecek ve be
btrakrrvyacak bir ~ekilde tahrib etmek her tayyareden ahlan 100 yangm <;lkan
efsanesinin hayali bir masaldan ba~ka c1 bombadan ancak bir tekinin hedefe i • 
bir~ey olmad1gmt ge<;en gunlerde gene sabet ederek yangm c;1kardtgm1 kabul 
bu sutunlarda mevzuu bahsehni§tik. Pro- edecek olursak on dakika ic;inde muayyen 
fesor Zanetti tarafmdan ileri surulen ve bir ~ehrin birbirinden uzak noktalannda 
bugiinkii yaz1m1zm mevzuunu te~kil eden (200) yangm c;1ktigmi kabul ehnek za
yangm bombalan bu fen adammtn fik- ruretinde kalmz. 
rince askerlik baktmmdan bogucu gaz • Buyiik bir §ehrin (200) yerinde ayni 
dan c;ok daha tehlikelidir. T ayyare born· zamanda yangm c;1kmasmm ifade ettigi 
basmclan, bogucu gazden daha muhim tehlikeyi herhangi bir itfaiye kumanda· 
ve daha vahim olan yangm ~1karan born- nmdan sorsamz dili tutulur. Bu oniine 
balann gelecelc harbde bir tahrib aleti gec;ilmez bir afettir. 
olarak kullamlmalan ~ihtimalinin nekadar Thermite bombalarmm sessiz olarak 
kuvvetli yahud nekadar zaytf oldugunu 

yangm <;tkarmalan da tehlikeyi artlnnak· 
munaka~a etmek bu yaz1 icrin mevzu hari- tadtr. ilk c;arpmadan hasll olan gi.iriil . 
ci addolunmak liiz1md1r. Maahaza kul-

tuden sonra ortahgi kaphyan sukut yan-
lamlacaibm farzedorek okuyahm: 

Buyiik Harbden sonra miitarekenin 
imzas1m mi.iteak1b Alman miihimmat de
polarml ele gec;iren F rans1z erkamharbi
yesi bu depolarda yangm c;1karan ve yal
mz bir kilo aguhgmda olan on binlerce 
bomba bulmu~tur. Bunlar tahlil edilerek 
c;arpma neticesi son derece kiZgm alev 
c;1karan ve fenni ad1 thermite olan bir 
nevi patlaylct ve i&tial edici maddeden 
yap1ldtg1 anla~1lm1~hr. 1919 da hahratt
m ne$reden General Ludendorf bu kii -
c;iik bombalarm Londra ve Parisi yak • 
mak ic;;in ima] edildigini ve fakat tevziine 
vakit kalmadan vaziyetin Almanya ic;in 
1918 agustosuna dogru son derece veha
met kesbettigi ic;in kullamlmasmdan sar • 
fmazar edildigini yaz1yor. Biiyuk Alman 
erkamharbiyesi bunlarm istimali halinde 
sulh ~artlanm aglrla&tJrmaktan ba~ka bir 
i~e yaram1yacagma karar vermi§, Lon • 
dra ve Paris gibi iki biiyi.ik merkezin a -
te§e verilmesi mes'uliyeti ka~mnda bu 
yuzden tereddude du§mii$tur. 

Y angm <;1karan bomb alar haem en c;ok 
kiic;iik olmas1 ve buna mukabil gaz ya
yan bombalann buyuk ve tesir itibarile 
noksan olmalarmdan sarfmazar gazin u
c;;ucu, yangmm ise sirayet edici ve gitgide 
buyiiyen bir afet olmast son derece dik
kate ~ayand1r. 

Y angm <;1karan bombalann ihtiva et
tigi thennite demir madenile toz halinde 
aliiminyom, yahud magnezyumdur. Bu 
maddeler yangm c;1kannak ic;in c;arpma 
neticesi oy Je bir Slcakltk basil etmek.tP. -
dir ki k1zgm demir parc;ast bunlann ya· 

gm bombalarmm tesirinden halkt &iiphe-
ye dii&iirecek ve miiteyakk1z davranma -
Ianna mani olacaktJr. 

Sehirlerdeki sivil halkm maneviyah ve 
maddiyah uzerine afet §eklindeki yan • 
gmlann yapacagt tesirin nekadar elim o
lacagml bir tara fa b1rakahm; binalarm, 
§imendifer istasyonlarmm, doklann, de
polann yakdmast asker! istihzaratl miithi~ 
bir sekteye ugratacakhr. Bu bak1mdan 
dii~i.inulecek olursa, dii§man kuman -
dasmm §ehirlere kar§t yangm c;1ka -
net bombadan fayda umarak bu -
nu tatbik edecegi kuvvetle muh -
temeldir diyebiliriz. Avrupanm idare 
merkezleri ve biiyuk ~ehirleri birbirine 
c;ok yakm ve w;u~ mesafesi dahilinde ol
dugundan tehlike Avrupa i<;in hakiki bir 
vehamet arzetmektedir. Amerikaya ge • 
Iince; Okyanus tayyare seferlerinin bir 
hakikat haline gelmi§ oldugunu dii~iine
rek diyebiliriz ki denizler Amerikay1 bu 
tehlikeden masun bulunduramlyacakttr. 

NUZHET ABBAS 

Bakrrkoy Bez fabrikasma aid 
bir tashih 

<;ar§amba gunki.i ni.ishamtzda Siimcr 
Bank Bak1rkoy B~z fabrikasmm heyeti 
umumiyesinin topland1grm yazml§bk. 
Bu toplantt Baktrkoy Bez fabrikasmdaki 
memur ve i§c;ilerin koopcratifine aid ol
dugu halde yanlt§hkla bu §ekilde yazrl
mt hr. Esasen bir devlet miiessesesi o
lan Bak1rkoy Bez fabrikas1 i<;in heyeti 
umumiye toplanttsl tabiatile mevzuu 
bahsolamaz. 

lfiiilQJI~o[b)D nlkDern 
( 

_[ 

f / 

mz F eshane fabrikasmm yaphklarmdan 
ba$kasi birbirini tutmaz. Renkleri, ku -
ma&lan, boylan, ni~betleri, aylan, ytld1z· 
lan ba$ka ba~ka ve c;e id c;e~iddir. Bay • 
raklarumzda yeknesakhk temini ic;in en 
iyi c;are, hepsini bir miiesseseye yapttr • 
maktJr. Muhtelif birkac; biiyiikliikte bay• 
rak yaptmhr ve herkes binasma ve kese • 
sine uygun olam altr. Boylece bayrak ka• 
nununun tatbikt c;ok kolayla~IT. 

Diger taraftan bayraklarm Tiirk Hava 
kurumu tarafmdan yaptJnhp sattmlmasi 
da,' milli bayragm en ba~ koruyuculann • 
dan olan bu milli te~ekkiil ic;in, iyi bir va· 
ridat kaynagt te~kil eder. Boylece bay • 
rak satt~mdan elde edilen kazanclar, gene 
bayragm mudafaasma verilmi~ olur. Tiirk 
Hava kurumunun memleketin her tara • 
fmcia ~ubeleri ve T ayyare piyangosunun 
bayileri vardn. Subelerle bayilerden mii· 
rekkeb olan bu bi.iviik te~kilat, ayr1ca 
masrafa luzum gostenneden, yaptlacak 
bayraklan satabilirler. . 

Umid ederim ki hem Coruh saylav1, 
hem de Tiirk Hava kurumu ba$kam olan 
muhterem F uad Bulca bu tekli£in tahak· 
kuku ic;in laztm gelen te$ebbiislerde bulu-
nur. 

Kayseri - Bunyan 
dokuma fabrikas1 

Piyasa sab,lari 1933 e 
nazaran °/o 75 artb ' 
Bunyan (Hususi) - Yi.inli.i dokuma 

fabrikas1, Kayserinin yamba~mdaki kiic;iik 
Bunyanm can damanm te~kil eder, diye
biliriz. Bu hal, bilhassa fabrikanm. Sii -
mer Banka gec;elidenberi daha bariz bir 
hakikat olmu~tur. 1933 sonuna kadar 
lplik F abrikasi T. A. ~irketi nam1 altm· 
da c;ah~mi§ olan muessese, 1934 ortasm· 
danberi, Siimer Bankm idaresi altmda 
yenilenen tesisah ve ilave edilen makine
lerile, modern bir dokuma fabrikast §eklini 
alm1~tJr. F abrikamn kullandtgi i~i mik -
tan 1935 ~ubatmda 53 ki§i iken sene so
nunda 84 e c;tkmi~tlr. hc;ilere odenen i.ic
retler ve aynca memurlann burada buak· 
ttklan para, Biinyanm ekonomik biinye -
sinde c;ok haytrh tesirler yapmakta ve sos
yal hayatm geli~esini h1zlandnmaktad1r. 

F ahrikanm muharrik kuvveti, su cere • 
yanmdan 1,;1kanlan elektriktir. Ayni san· 
tralin istihsal ettigi elektrik Kayseri §eh
rini de aydmlatmaktadn. 

F abrikanm yiinli.i kuma~ imalatt bir 
onceki seneye ni~betle artm1~hr. Filhaki .. 
ka 1934 te 115 bin lirahk kuma~ imal e
dilmi~ken 1935 te imal miktan 124 bin 
liray1 bulmu~tur. fplik imalatt da 1934 te 
43 bin kilodan 1935 te 65 bin kiloya c;1k· 
ml&hr. 

Piyasaya yaptlan satl§lar 1933 senesine 
nazaran 1935 te % 75 artml§hr. 

Son sene zarfmda yunli.i dokuma en ~ 
diistrisi sahasmda goriilen nisbi durgun
luga ragmen Bunyan fabrikasmm bu va· 
ziyeti pek memnuniyet verici telakki edil· 
mek laz1md1r. 

Vali avdet etmedi · 
Ankarada bulunan Vali MuhitHn 

6stiindagtn yann §ehrimize dOnecegi sOy

leniyordu. Belediye biitc;esi i~ile Anka • 

rada me~gul olan ve bu i§ hakkmda Ve· 

kaletlerle temas eden Muhittin Ostiin .. 
dagm i$leri heniiz bitJnediginden An • 
karada bir muddet daha kalacaKI anla -

~Ilmt§tlr. 

Irak - Hicaz askeri ittifak mua· 
hedesi imzalandt 

Londra 3 (Hususi) - Hicazla_ Irak a· 
rasmda haz1rlanan askeri ittifak bu sa
bah Bagdadda imzalanmt§hr. 
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Hlkfiye Mii§kiil bir vaziyet ] 
Ali, <;ok stktlgan bir koy muallimiydi. 

0 kadar iyilik etmesini severdi ki 
koyde ona giivenmiyen bir tek adam yok
tu. 

Bu muallim ic;in giizel Semiha, biitiin 
kainat demekti. Semiha da adeta yalmz 
Ali i<;in ya~ardt. Onunla daha evlenme· 
yi~i. annesi Kamilenin biraz daha bekle
me~i ihtiyatlt bulmasmdandt. F akat bu 
kadmm tereddiidii giinden giine azaltyor 
ve Alinin muradma ermesi yakla§tyordu. 
Hakikatte Ali, Kamilenin himaye ettigi 
iki ihtiyar kadma c;ok yardtm ediyor ve 
bu miistakbel kaymvaldesinin pek ho§u · 
na p;1diyordu. !htiyar kadmlar iki kar -
de~ti; birisi ad eta akhm bozmu&tu. 

Nihayet Ali bir giin ~oyle bir karar 
verd · . 

<<Arhk kaybedilecek zaman kalma· 
dt, gidip Kamileyi gormeli: !htiyarlar i
<;in verdigim paranm iki mislini eline st· 
kt~ltnnm ve o ~ekilde bir hareket ederim 
ki arttk projelerimi bozmaga kalkt~amaz.» 

Gi.izel bir pazar sabaht arabaya ath
yarak ni~anltsmm oturdugu ~tiftligin yo -
lunu tuttu. 

Bir kopriiniin iizerinden gec;erken riiz
gar ~apkasmt dereye ath. 

Zavalh gene etrafma bakmdt. Y ol IS· 

stzdt. Kopriiden atltyarak derenin kena· 
rma indi. Bir ko§ede soyunarak elbisele
rini arabaya ftrlattt ve kendisi de suya a
ttldt. Sudan <;tkmca ne gorsi.in, araba 
meydanda yok 1.. Kopri.iniin iisti.ine ko~tu, 
at yol iistiinde rahat rahat otluyordu. Fa· 
kat tam arabaya yakla§hgl zaman at ko§· 
mag a ba~lad1; Ali de arkasmdan. Niha
yet Semihalann c;iftligine yakla~hgt vakit 
arabaya atlamaga muvaffak oldu. Com· 
legile caketini giydi, kravatmt takh, fa • 
kat tam pantolonunu ge~tirecegi strada 
yan ko~eden birinin <;tkttgmt gordii ; bu, 
galiba bir kadmdt. Ali hemen oturdu, ba
eaklarml battaniyeye sard1 ve me~hul bir 
istikamette hayvam biitiin htzile siirdii. 
<;iftlige daha fazla yakla~hgl vakit ara· 
bayt yava~lattt. Pantolonunu ge~irmek i
~in igildi, fa kat. .. 

Kar§tdan Necibe, F eriha, Kamile ile 
Semiha geliyorlardt. Kadmlar sinirli si -
nirli ellerini salhyarak Aliye dogru ko§u· 
yorlard1. Ne hos tesadi.if bu; Necibe: 

- Allah yolladt sizi Ali, dedi. 
Kamile: 

lisiniz. T abii ihtiyarlan yalmz ba§tntza 
gotiiremezsiniz. 

Kamile: 

- F akat bir ihtiyan arabaya almca i:i 
biiriinii ormanda nas1l yalmz btrakabiliriz. 
dedi. Onun yanma birisini btrakmamtz la
ztm. 0 halde Alinin yaya gitmesinden 
baska ~are yok. 

Delikanh: 

- Y almz gidip onlart alsam, diye sor
du. 

- Y erlerini bilmiyorsunuz ki! 
Ali fena halde sararmistt. Kadmlar 

gencin rahatstz oldugunu ve evvela onunla 
ugra~mak laztm geldigini gordiiler. La -
kin hava da kararmaga ba§hyordu. !hti -
yarlan gidip almakta gecikilemezdi. Su 
projede karar kiidtlar: Kadmlar Aliyi 
<;iftlige gotiirecekler, yalmz Kamile ara
baya atlaytp ihtiyarlan alacak ve deli • 
kanltmn battaniyesine sararak ~iftlige ge· 
tirecekti. 

Bunun iizerine arabaya yakla§arak bat· 
taniyeyi almak i~tin, elini uzath ... 

*** 
Bunu bana anlatan arkada§tm, hika • 

yenin burasma geldigi zaman trenin bir 
kazaya ugradtgmt ve bu karga~altkta ga
zeteyi kaybettigini soyledi. 

Hikayenin alt tarafmt k.olayca bitire -
bilecegimi ummu~tum. F akat A linin ka • 
rakterini gozoniinde tutunca, bu i~in zan· 
nettigim kadar kolay olmtyacagmt an -
ladtm. Ali hem ~ok iyi kalbli, hem de 
fazla stktlgandt. ~unlan da unutmamak 
laztmdt: Semiha giizel bir gene ktzdt. A
li ile evlenmek istiyor, fakat onu iyice ta
ntmtyordu. 

Annesi ise hergiin fikir degi~tiren, kor
kak bir kadmdt, ktzmm temayiillerine pek 
te mutabtk degildi. Onu kendi fikirlerine 
imaJe etmek i!;in ya biiyiik fedakarhk 
gostermek, ya da !;Ok diplomat!;a harekct 
etmek gerekti. 

Bundan ba~ka, ormanda sabtrstzhk i -
c;ind bekliyen iki ihtiyann aktbeti Alinin 
elindeydi. Semiha elini battaniyeye uzal· 
mt~h ve delikanlt i~in kaybedilecek bir sa
niye kalmamt~h. Ne yapmah ~ 

Muhakkak ki okuyucular mes'ud bir 
netice isterler ve delikanlmm kahramanca 
ihtiyarlan kurtarmasmt beklerler. Hika -
yeyi bu yoJa sokabilmek ic;in ben de ~ok 
dii$iindiim. Fa kat dii~i.indiik~e i~ biisbi.i
tiin .;etrefille&ti. Ali o kadar utanga~h ki 
ona koca bir imparatorluk bah~etseler bat-

- Pek dogru, diye, ilave etti. Sizi 

gordiigiimden o kadar memnunum ki, A

li l taniyesinden aynlamazdt. F akat bunu 
Kamile, delikanlmm korkudan dilini yangmdan kurtulanlardan esirgese, hem 

kaybettigini farketmeden devam etti: Semiha ve bilhassa annesi, hem de diger 

- Biraz evve) bir duman gordiik ve biitiin kadmlar fena halde ktzacaklardt. 

lco~arak ihtiyar kadmlan yangmdan kur- Sonra, arttk darbtmesel haline gelen st -

tardtk. F ~kat zavalhlar o kadar halsiz • ktlganhgile; battaniyeyi ni~in veremiye -

diler ki, onlan ormanda btrakmaga mec· cegini anlatamazdt ki. Ba&ka bir§ey uy-

bur olduk. duracak kadar ise becerikli degildi. 

N ecibe attlarak: 0<; saattir kafa patlatttktan sonra bir 

- ,Simdi i§e gelelim, dedi. Arabamz hal c;aresi bulmaktan vazgec;tim. 

pek kiic;iik, Kamile ile beni alamaz. Y a Fa kat elini uzatan Semiha hila ora • 

iki sefer yapmalmmz, yahud da yerinizi da! .. Belki de battaniyenin ucundan tut

bize terkederek siz hayvanm gemlerinden mu~ ve ... 

tutup yiiriiye yiiriiye bize refakat etme - Otesini okuyuculara buaktyorum. 

~::::ddeba;:ibaren Hi I a 1 Sinemastnda 
J~! har!kalar filmi ,?irden gosterilecektir. Am erik an sergiize§t 
hhmlen kahramam RICHARD TALMADJ,,m en son oyna<hgt 

KORSANLAR DEFiNESi 
Biiyiik heyecan ve deh§et filmi 

Bu film: Beyoglu sinemalarmdan evvel ilk defa sinemamtzda 
~i:isterilecektir 

Alttn sesli ytldtz "MAURICE CHEVALIER, nin ya§atbgt ve 
" 200 rovii yddtz , mm biiyiik muvaHakiyetle oynadtklarl 

FOLi BERJER 
Harika, zevk ve e~lenceler filmi Bugiin tenzihith talebe matinesi her yer 

15 kuru·tur. Matineler: 2,30 ve 5 te suvare 8 bu~ukta 

Besi k rk iki gece 
«Cumhuriyet» in zabrta romam 11 

Yazan: Charles de Richter 
Pencereye dogru gitti, kendini gaster • 

memege c;ah§arak perdenin bir kenanm 
ac;;tt ve civan tetkike ba~ladt. Etrah pek 
iyi gormek kabil olamamasma ragmen ih
tiyann evinin sokaktaki diger evlerden 
aynlmt~ vaziyette oldugu anla~tltyordu. 
Sag tarafta kiic;iik bir bah'<eye sebze ekil
mi~ti ve orada bir tek <;ic;ek aramak bo$U· 
na zahmetti. Burast derinligine uzamyor 
ve arh avludan, ortasmda bir kap1 ac;tl· 
mt~ olan bir duvarla aynhyordu. Kar~t 
tarafta lcom~ulann bahc;eleri uzay1p gidi
yordu. Demek, evin digerlerile hi~tbir te
mast yoktu. 

Gene zabit «i~te i~leri kolayla§ttracak 
Vi: adamlanm1 yerle~tirmege yanyacak 
hir vaziyet, diye dii~iindii. Eger dt$ kaptyt 

saglam surette tahkim edip bir bari
....,. .. ....., ••. ine getirirsem bahc;e veya avludan 

hi ,bir taraftan hiicum edilemez. 

Maksadtm gece ziyaret~tisini sadece ya
kalamaktan ibaret degil; onu bilhassa ci· 
nayetini ika etmek iizere iken, sue; iistiin
de ele gec;irmektir. Binaenaleyh onu ne 
buraya gelmekten sarfmazar ettiren bir 
~iipheye du§i.irmeliyim, ne de gelmesme 
mani en ku iik bir engel ihdas etmeliyim. 

Ben ihtiyarm odasmda iken, adamlan· 
mm kendilerini gostermiyerek bina hari
cinde beklemeleri laztm.» 

Cedric Lacy kenanndan tuttugu per 
deyi btraktt. Baz1 notlar aldt ve ileride 
hi~tbir hataya meydan vermemek i<;in et· 
rafm bin;ok krokilerini c;izdi. Ak§am o· 
lunca bir hata i~lememk i~tin evden di§a
nya olan biitiin menfezleri ogrenmek 
maksadile arka kaptdan dt&anya ~1ktt. 

T alih on a dar sokakta • sokakta degi], 
daha dogrusu araltkta • iken yar olmaga 
ba~lamt§tl; araltk bombo$tU. Ve biraz 
sonra hi<; kimsenin nazan dikkatini eel • 

betmeden a§agt yukan akt~an biiyiik cad
dede kalabahk arasmda kayboldu. 

Saat iic;ii ~eyrek gec;e Scotland Y arda 
donmii§ bulunuyordu. Sir Basil Hamp-

CUMHURIYE'I' ' :I I t 

Sekizinci resital 
.... .. 
Ali Sezai ve Orner Refik 

resitali veriliyor 
Muntazam bir seri halinde devam e· 

den Konservatuar konserlerinin 8 nisan 
~ar§amba giinii ak~am1 Saray sinemasm
da verilecek sekizinci konseri Orner Re
fik ve Ali Sezai resitalidir. Ge~ten sene 
Cerna! Re§idin idare ettigi orkestra re· 
fakatinde ve ayrt ayn tarihlerde verdik
leri konserlerde biiyiik muvaffakiyetleri
ni, biitiin musikiyi seven, ve dinliyenlere 
gostermi~ olan bu iki gene san'atkanmiZI 
§U itibarla ayni zamanda dinlemek zevk 
ve ftrsatmt bulmu~ olacagtz demektir. 

Orner Refik: Koleji bitirdikten son
ra Amerikada miihendislik tahsil eder· 
ken bir taraftan da Konservatuara de
vam etmi§ ve orada verdigi konserlerde 
dahi biiyi.ik takdir ve alaka celbetmi§ o
lan bir Tiirk san' atkand1r. 

Ali Sezai: Berlinde Stern Konser
vatuannda musiki tahsilini yapmt§ ve 
§imdiye kadar dinledigimiz miiteaddid 
konserlerindeki yiiksek muvaffakiyetile 
kendisini, tanttttrmt§ttr. 

Orner Refik - Chopinin ( sibemol 
min) sonatlm (sibemol min) Scherzosunu 
Lisztin bir etiidile ikinci Rhapsodie Hon· 
grmsem1. 

Ali Sezai de- Piyanoda Cemal Re
§idin refakatile Laparramn (La min) so
natlm . 

iste ~ykusuz~uktan k1vranan sinirlilerin bilmez tiikenmez dilekleri •• _ 
fsten.lle~ s~lah gelmez, her giin artan sinirlilikten gittik~~ kuvvet aza!tr, 
ertes1 gun msan yorgun argm, hi~ bir sey yapamamak halsizligile kalkar. 

Bromural ·Knoll· 
bu. lelaketten kurtulmak i~in kullanllacak ila~tH. Asia zaran yoktur sinir· 
len yatl$11rlr ve sakin Vt salim bir uyku dave! eder, ' 

10 vo 20 komprimeyl havl' tilp-
t~rde tc:zanelude rt~ete ilt satlhp. 

Knoll A.-0., kimyevi maddeler fabrikalarr, Ludw'igshafen sJRhin. 

Albn sesli J 0 S E M 0 J i C A'mn son filmi 

SAADET GECESi 
R 0 SiT A M 0 R EN 0 ile beraber ,:evirdigi en son e.seridir. 

h~;:a S U M E R Sinemas1nda 
A§tklarm, gen~Jigin, dans ve §arktlartn filmi • llaveten : 

PARAMOUNT JURNAL: Venizelos'un Oliimii ve cena:ze merasimi ve saire. 

·RADYO 
( Bu ak~amki prograJ!!) 

BUKREI;l: 
12,35 - 15,10 plAk ve haberler • 18 ~et 

bando - 19 oozier • 19,15 operet pl!klllf1' 
20 haberler - 20,15 koro • 20,40 Konf - 21. 
cazband - 22,45 orkestra, sazler • 24 csJ. 

VA.ru;!OVA: ' 
19 ~rktlar (Barlton - plyano) • 1~"' 

kuartet • 19,40 muhtellf - 21 haflf !li.WiJr 
21,45 haberler, sozler - 22,30 ~en sahlle~ 
23 Mucsorgski musiklsl - 24,05 hafit II"' 

siki. 
MOSKO VA: 
18,30 ~ark1lar - 19,41.1 pllk konsert • -

festival ne~riyatt _ 22 almanca em1SyOll 
23,05 franstzca.. 

PRAG: 
20,15 Ksllofon - Tubafon solo - 20j 

Konf • 20,40 ~ark1, hal§ lruartett, ra~ 
~p:amel1 • 21,40 plye.s - 22,2{) Dohnanylll" 
eserlerlnden plyano konserl - 23,15 p~ 
23.30 bar numaralarl. 

BERLiN: 
20 muslklll ske~ - 20,45 h~tberler - 21~ 

valslar • 23 haberler - 23,30 cl}onu 1yi:. I 
ne~riyat. 

BUDAPEE;;TE: 
18,30 orkestra _ 20,10 plak - 20,40 ~ 

yes - 21,45 ~ocuk koro.su ve senfonik !toll 

~se~r~-~23~, 3~0~~~n~g~en~e~m~u~sl~k~is~l.~~----~ 

Nobet~i eczaneler 
Bu gece nobeU;i olan eczaneler ~unl&! 

d1r: 
istanbul cihetindekiler: 
Aksarayda (Sar1ml, Alemdarda <F.sad 

Baktrkoyiinde (Merlre2J , Beyaz1dda cce 
mill, Eminoniinde (Hiisnii Haydarl, Fenet 
de (Vital!), Karagiimriikte (M. Fuad), gt 
t;iikpazarda (Yorg!l, Samatya, Kocam~ 
tatapa~ada (Rtdvanl, !;lehreminlnde (:Ni 
zrm), l;lehzadeba~mda (Hamd1). Bachm yal~tz keman i~tin chaconneunu 

Schubert, Cerna! Re§id ve Kreislerden 
J?Uhtelif par<;alar ~talacakttr. 

Gonende okuma ihtiyac1 
giinden giine arbyor 

[;,~~~: 8~~2~~:\::,~,~~,?E.~.~~~H:J~ 
Aynca: Feda1ler Al_&yl, Conrad Veidt ve yeni diinya haberleri. 
F E R A H S 1 N E M A D A bugUn ba,hyor. 

Beyojtlu clhetlndekiler: 
Galatada (Kaptit;ll, Haski:iyde (YtC 

Tiirkiye), Kwnmpa§ada (Turan), Sanyel 
de (Osman), !?i~lide (Mac;kal, Taksim6 
<i:timadl, <Klnyoll), (Ta.rlaba~t). 

Uski1dar, Kad1ki:iy ve Adalardakller: 
Biiyiikadada (~!nasi), Heybellde <1'' 

na~), Kad1koy, eski i:skele caddesinde <B~ 
yiikJ), Kad1koy, Yeldegirmeninde ('U~le! 
Usktidar, Ahmediyede (Ahmedlyel. 

Giinen (Hususi) - Bura halkt istan
bul gazetelerini okumak ·ic;in posta giin
lerini sabtrs1zhkla beklerler. Gonenli. -
lerde kitab ve gazete okuma merakt 
gunden gune artmaktadtr. 

Yukanki resim Gonenin gazete ba -
yii !brahime aiddir. Kendisini Gonenin 
biitiin okuma merakhlar1 tamrlar ve 
gazetelerini kapt§mak iizere dort gozle 
yolunu beklerler. --.... ····-MEVLiD 

Miitekaid Mare§al KaZim Alpan to -
runu ve ismail Hakk1 k1z1 merhume 
Muallanm ruhu ic;in 5 nisan pazar gi.'mi.i, 
saat ikide Ni§anta§mda Te§vikiye ca • 
misinde, Haf1z Bi.irhan ve Hafiz Ya§ar 
tarafmdan Mevlid okunacakttr. 

Merhumeyi sevenlerin ve tamyanla
rm bulunmalan rica olunur. 

MiiNiR NUREDDiN 
14 Nisan 

'FRANSIZ Tiyatrosunda 

' Bugiin T U R K S i n em a s 1 n d a 
ILAHLAR EGLENiYOR 

Me,hur Frans1z edib~ -~OLIERE'in eser~nden iktibasen viicuda getirilmi~ 
buyuk Franstz opereb. Oyn1yanlar: 

HENRY GARAT ·ARMAND 13ERNARD -JEAN BOITEL, 
FLORELLE, MARGUERITTE MORENO 

Muazzam dekodar, fevkalade miizik, ne~e, :zevk ve f- ranstz incelikleri. 
Bugiin saat 1 de tenzilath talebe matinesi 

A Z A K Sinemasmda 

1- BAYANLA 
14 artist 8000 figiiran ve 120 
ki,ilik orkestra i,tirakile sene 

niD en muhteljlem e.scri. Diu cdraf L 

RUBY KEELER DIK POWELL 
jUHN BLONDEL 

Bugiin i P E K 

bu hafta 2 film birden 

-PATRON 
OLSAVDIM 

tarafmdan giizel bir komedi 

2 biiyiik ve son derecede 
sinemas1nda 
giizel film birden : 

1-GiZLi YUVA 
Heyeean ve merakta dolu bir mevzu, herkesin begenecegi Franstzca 

sozlii bir film. Ba$ rollerde : 

ROBERT MONTGOMERY. MAUREN O'SULLiVAN 

2-UNUTMA BENi 
istanbul ve Ankara sinemalartnda senenin en ~ok befenilen ~aheseri. 

Ba~ rollerde: BENJAMiNO GiGLi • MAGDA SCHNEiDER 

Seanslar: Gizli Yuva 2,40 • 6 ve 9 10 
Unutma Beni 1 • 4 ve 7,30 

Senenin en biiyiik filmi 
J 

MiCHEL STROGOFF 
JuLES VERNE' in olmez roman• 

............... ! ..................... . 

Y U C E L 
TURKiYENiN EN BUYUK FiKIII 

VE SAN'AT MECMUASI 
14 iincii saytsl 

30 dan fazla yaz1 ile t,:lkb. 
Ay•n en bUyUk hareketidlr. 

• Aym en kuvvetli vaz1lan • Oni• 
ver:zite profesorlerinin makaleteri 1(1 
Fikir, Edebivat, Tenkid, $iir, Nesir 1(1 
Diinya edebiyabndan set;:ilmi~ hiki• 
yeler • Tagore, Oscar Wilde, Alexall• 
der Pope, Blascoibaner • Alphofl• 

Daudet den terciimeler. 
Her evde, her mektebde, her ktitiipha• 
nede, her miinevverde bulunmaan li• 

ztmdtr. 
52 sahife ve 16 aahifelik ilave 15 )ttl' 

~ . . ' ., ~-

F rans1zca dersleri 
Eger kendinize kolayca bir i§ bul111~ 

isterseniz, eger buldugunuz il:te siitllt' 
lc yiikselmek isterseniz bir ecnebi lis9JJI 
ogreniniz. Bir FranSlZ bayam ,;abuk <' 
cmin bir surette frans1zca ogretir. G'' 
zetede F. D. adresine miiracaat. 

SOSYOLOJi 
F okone ve Maus 

Haydar Rlfat 
Diirkhaym nazariye'erl 

40 kuru~ 

Franstz tiyatrogll 

Halk Opereti 
Bugiin matine 

saat 16 da 

Bu ak§am 
saat 20,45 te 

FLORYA 

T 
TAN 
.N 

sinemasmda (Bugiin) saat bnden itibaren 
ilaveten: 

matinelerde 2 tilim;:-liiiiiiiiiiiiilii al ' Zozo Dalmas tiirkc;e olarak rol 
ml§hr. 

A$KveKAN M i K i 
MAYS CHARLES ROYER- FLORELL 

Bugiin bu filimin son giiniidiir.l FOX JURNAL 

tonun yanma giderek hadiseleri ona izah 
etti. Biiyiik §ef onu dinledikten sonra, em
rine tevdi edilmek iizere nekadar adama 
ihtiyact oldugunu sordu. Gene zabit: 

- Miimkiin oldugu kadar az; diye 
cevab verdi. Biitun vakayi isbat ediyor ki 
tekmil bu i§leri yapan tek bir adamdtr ve 
biz yalmz onunla ugra~acagtz. Unutmt· 
yahm ki astl siirpriz unsuru bizim taraft
mtzdadtr. Binaenaleyh siz bir mahzur 
gormiiyorsamz zaten hadisenin cereya
mm bilen <;avu~ Paddy Millsle mutad 
yard1mcdan Willy Koster ve Pumphins
ten ba~ka kimse almtyacagtm. Bunlar H
fi ... 

Sir Basil Hampton bu ~ekle muvafa
kat etti ve Cedric Lacy ~efinin biirosun
dan aynld1ktan sonra her dakika onu da
ha fazla saran bir ne~· e i'<inde Paddy 
Mitlsi arama~a koyuldu; icab eden tali
matt verecekti. 

Bu talimat basitti: Paddy Mills ve a~ 
damlan ak~am olunca Greenwichde bu
lunacaklar ve evvelce kararla~tmlacak bir 
lokantada yemek vaktini bekliyeceklerdi. 

Saat dokuza dogru evi tarassud i~tin o ci
vara gidecekler ve §ayed i~teri birisi gir • 
mek isterse hie; bir suretle engel olm1ya· 
caklardt. hlerin gidi§i ile cinayet ic;in ha
ber verilen vakit gozoniinde tutulursa, 

saat be§i kuk iki gec;;eden evvel i'<eri kim
senin girmesine pek az ihtimalt vardt, fa
kat Cedric Lacy hi~tbir tehlikeye mahal 
vermek istemiyordu. 

Gene zabit gece yansma dogru eve gi
derek ihtiyarm odasmda nobet beklemege 
ba§hyacaktt. Artik saat be§i ktrk iki ge'<e 
ile o buhranlt dakik.anm meydana ~Ikara
cagt ahvali beklemekten ba~ka yapacak 
bir ~ey kalmtyacaktt. 

Vazifeleri iyi taksim ettikten sonra, 
Cedric Lacy Skotlanyarddan aynldt ve 
gitgide hayattan daha memnun ve bek • 
lenmedik misafirinden neler kapabilece· 
gini gormek iizere evine donmege hazir
landt. isticvabma daha s1kt surette de
vam etmek iizere, ertesi giine btrakarak 
eve donmekten de vazge'<ti. 

«1htiyar meseleyi dortba§t mamur bili
yor, diye dii§undii, neye mal olursa olsun 

SON VALS 
iVAN PETROViCH • 

1\IU~IIllA HORN ~ 

malumat dagarctgim bo§altmast laztm. 
Fa kat evvela rakibinin kodese girmesini 
bekliyelim.» 

Hakikat §Udur ki Cedric Lacy baba
canla tekrar bulu§maktan istikrah duydu
gunu itiraf edemiyordu. Herif duru~u. 
§ahsiyeti, ve sesi ile, daha ilk gorii§i.i~le -
rindenberi, Cedric Lacyde giderilmesi im
kanSJZ fena bir inttba btrakmt§tl. Zabtta 
~efi onun viicudunda oldugu kadar ah
lakmda da, temiz olmtyan birc;ok ~eyler 
buluyordu. Ve alc;akltgmm verdigi korku 
ile onu insandan da a$agi goriiyordu. 

Vaziyetin icabt olarak onu kendi evi
nin sac;ag1 altmda muhafaza etmege raz1 
olmu~tu; fa kat onu orada tahayyiil etme
megi tercih ediyor ve bilhassa en kiic;i.ik 
~emastan bile ~tekiniyordu. 

Ogleden sonra biitiin zamantm kulii'l,--le 
gec;irdi ve ancak saat yediye dogru, gece 
elbisesini giymek iizere evine gitti. 

Ak§am yemegini, §ahsmda miistakbel 
bir kayin peder gordiigi.i zatm evinde ye· 
di. Bu vaziyet o giiniin, ya$adtgt giinlerin 
en nefisi olmasma yardtm ediyordu. 

Senenin son biiyuk opereti 
Yazan: Nezihe Muhiddin. 
Muzik: Sezai ve Seyfeddin Asaf. 
Gi§e gundiiz ac;1ktlr. Telefon: 41819 
Fiatlar: 35, 50, 60, 75, 100, 125, IoC1 

300, 400, 500 

Her ~ey temenni ettigi gibi ge~ti S~ 
Walter Stanley heniiz kuliibden donll1e' 
mi§ti ve oda hizmetc;isi J ankins onu saiD' 
na gotiirdiikten bir kac; dakika sonra Th~' 
isa Strafford yanma gelmi~ti. !nsan Thl 
isayt goriince, Cedric Lacynin i.izerind• 
onun ne kadar tesir yaptlgtm anltyord; 
Ktz uzun boylu, ince, ve '<ok miitenas1. 
endam!tyd1. ingiliz ressamlannm ebe~~ 
le~tirdikleri ac;1k kumral sadann en gil 
zelleri ba~mda kiimeleniyordu. Modai

1 

aldm~ etmedigi i~in olacak ki eski tablO' 
larda oldugu gibi iki uzun bukle sol ya 
nagmm iizerine ve omzuna dogru sill' 

ktyordu. Heniiz on sekiz ya~mda olma!1' 
na ragmen halinde bir ciddiyet seziliy0; 

du ve giizel yiiziinu adeta t~Ikland1ran I' 
tif gi.ilii~ii bile bu ciddiyeti gideremiyord~ 
Bu ak§am siissiiz ve i~lemesiz beyaz ~~ 
rob giymi§ti. Lakin sadeligi ona ba~ka b•, 
cazibe veriyordu. Gozlerde asri bir ge~ 
kiZI tecessiim ettirmiyen miistesna bir ll1~ 

11--. d d - .. I k I~ ze tgt var 1 ve ogrusunu soy erne , 

ztm gelirse bu,Thaisa Thalma Rude111~ 
tam ztddt idi. ( ArJ&CJM ,IJf 
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Tramvaylarda izdihamtn izalesi 

Aktarma· bilet usulii 
faydah olabilir, 

Ayni biletle tramvaydan tiinele, oradan tekrar 
tramva va girmek kabil olursa ... 

/r 
. _iJE: .... ... ., ... ~ : , ~ ·

1
t 

~~-7·~.;;~~>1;,11&"- .. ~.r 
.. -~--- · ~ : -~~~-'-/It . - » .. tE 

Ayni biletle Tiinelden ~rkrp tramvaya binmek kabil olsa! .• 
·Bir salonda tesadiifen §ahid oldugu . mu§ her §irket §iiphe yak ki mii§terile • 

muz tramvay mlinaka§asl neticesi ala - rine azami kolayhg1 ve rahathg1 ver • 
rak ba§hca iki nokta nazari dikkatimizi mek ister. Fakat, bu, kar ve zarar de -
celbetrni§tL nilen hududlar it;ine slkl§hnlml§ bir ar-

Biri kadmlarm erkekler arasmda yer zudur. ~irket direktorii s1fatile iki va
bulmak it;in t;ektikleri rnii§kiilat.. Bu - zifeniz var: 

.nu son yaz1m1zda gozoniine koymaga Biri halka hizmet etmek, digeri men-
c;ah§tlk. faatlerinin vikayesi maksadile paralan-

Giize c;arpan ikinci nokta, salondaki nm i§letilmesini size tevdi etrni§ alan 
baylardan birinin ortaya attlg1 caktar- aksiyon sahiblerine kar gostermek mec
ma bileh meselesidir. buriyeti. Kar ve kazanc; olmazsa §irket 

Bizde tramvaylarda •rahat gitmek. ya§ayamaz. Ya§ayam1yan §irketin tram 
dcmek ekseriya bir kay1§ part;asma ya- vaylar1 da hie; yiiriiyemez olur! 
p1~arak tramvay tavamna bir kolumuz- Giirliyorsunuz ya! Vardlgm1z netice 
la as1h gidebilmek §eklinde tecessiim §Udur: Aktarma bilet usulii her halde 
eder, denilse mi.ibalaga sayllmamahd1r §irket it;in karh bir i§ olm1yacak ki ~u 
ve buna kimse danlmamahd1r. kadar faydalarma ragmen bunu tatb1k 

Bu elim vaziyette, ister istemez, her etmiyor. Bu ckarh olm1yacak• si:izii 
defasmda dli§i.inebildiginiz ancak §U· kontrolu bizim elimizde olm1yan bir 
dur: Bu derde, bu s1kmtlya nas1l c;are rakam meselesidir. Karm bugi.inkii va -
bulmah? ziyete gore azhg1 manasma gelebildt~i 

En kestirme c;are tramvaya binme • gibi sermayeden 2'1iyan §eklinde de go
mek. Bu kabil degil. Mesafeler uzak. 0 ri.inmesi kabildir. 
halde otomobil sahibi olmak veya hit; Binaenaleyh, ne yalmz Belediye~~ 
olmazsa taksi ile gidip gelmek ... Kese - ve ne de yalmz ~irketin hallederned1g1 
niz buna miisaid degil. bu meseleyi tramvay arablanm arbr -

<;arna~ar gene tramvaya muhta~ mak, otobi.is i§letmek meselele.ri gibi 
kaldlgm1z1 anlaymca mesleginiz ne 0 • ·hiiki1met, Belediye ve $irket i§l ola:a~ 
lursa olsun siz kendinizi tramvay mU - burada b1rakmak ve bu aktarma bile 
hendisi, Tramvay §irketi direkti:irii, Be- imkam bulununc1y~ ka~ar ba§k~ ~~:: 
lediye reisi farzetmek ve bu saiahi - ler aramak mecbunyetl kar§lSln a 
yetli s1fahmzla istanbul tramvaylan i- hrsm1z. 
§ine ~are aramak mecburiyetl.ni his - Aktarma btfet yey(ne 
dlye kadar • etkik et~~iJrMi"'_ ... _ ·• u !~ittigimize• gOre: akta~lilU' bilet yeri-
caktarma bilet• meselesi kahyor. ne Tramvay $irketi buna yakm bir tarz 

dli§linliyormu§. Meseta Bebekten hare-
Emini:iniinden ~i§liye mi gitmek isti- ketinizde cistanbuh diye bir bilet ala • 

yorsunuz? Muhakkak dogru ~i§liye gi- caksmlz. Bebek tramvayl Eminoniine 
den bir tramvap beklemeniz icab et - kadar gider. Siz bilfarz Beyazlda git -

mez. mek istiyorsunuz. Eminoniinde Beya • 
Oniini.ize gelen ve daima i~inde otu- Zlda giden diger bir tramvaya binecek

rabilecek yer bulunabilen mesela Fa - siniz. Bebekten aldlgmlZ bileti goste -
tih - Be§ikta!l tramvayma binerdiniz. rerek ba§ka bir bilet almak masrafm • 
Biletinizi $i§li i~in ahrdm1z. Karaki:iy -
de inerdiniz. Ayni biletle ya ba§ka bir dan kurtulacaksmlz. 
tramvaya veya ti.inele biner, oradan da Goriiyorsunuz ki bu da cbir nevi 
~i§liye giderdiniz. Bu i§inize gelmezse aktarma bilet• tir. Fakat bir istikamet 
mesela bir Sirkeci • Taksim tramvayile i~in kullamlabilir. Yoksa Bebekten Bey
Taksime c;1kardm1z. Oradan gene ayni ogluna bir aktarma alam1yacaksmiz. 
biletle ~i§liye giden bir tramvay bul -
mak kolay. Bebekten Beyogluna veya Veya biz boyle anhyoruz. 
BeyaZJda gitmek i9in de bunu c;ok fay- Bu §ekilde de olsa, yani cbir istika -
dah bulurdunuz. metli aktarma• tarn da olsa izdihama 

B:-lediyenin yerinde olsamz bu usulU bir dereceye kadar c;aresaz olabilecegi
derhal tatbik etmek isterdiniz. Karh ni iimid ettigimiz ic;in bunun, bir gi.in 
vey!l ~?rarh oldugunu di.i§linmege Iii - evvel tatbikml arzu etmemek kabil de
zum gormeden tatbik etmek istersiniz. 
Zar~rh da olsa halkm ve §ehrin men - gildir. 
faatl nam~na yaptlmasl laztm bir i~. ~~~~~=~~~~~~~~=!!!! 
Tramvay lZdiham1 ortadan kalkacak ve ADLIYEDE 
biiyl_ece tra~vaylarm daha si.iratle git
mesl de tem1~ edilmi§ bulunacak. 

Evet, Beledlyenin yerinde olsamz bu
nu -:(ap:nak ist~rsiniz. Fakat tramvay -
Jar rmt1yazh btr §irketin elindedir. $ir
ketin mukavelesi buna miisaid midir? 
Miisaid olsa bile §irket ic;in karh m1 

zarah rnl olur? Bunlan tetkik etmek v~ 
bilmek lazrm. 

Tramvay §lfketi direktorii stfatile bu 
usulii tatbik etmek istersiniz. Halka hiz 
met ederek para kazanmak ic;in kuru] • - -- :::::::::::: 

Sabtk Silivri jandarma kuman
damnm muhakemesi 

Sab1k Silivri jandarma kumandam Ce

rna! hakkmda adli vazifesini ihmalden 

dolay1 goriilen liizum iizerine dava ika • 

me edilmi,tir. Dava diin Agtrceza mah· 

kemesinde goriilecekti. F akat Cemal §im· 

di Diyarbekirde oldugu ic;in duru~ma va· 

pllamaml$hr. 
' 2 

Ycrzan: MAHMUD YESARI 

-82-
r _ Kanuni muamele cereyan ediyor. 
M uhakememiz oluyor · · · Fa kat bendeniz 
M!Slra gitmek istiyorum. Eger nakdi ke: 
falet vererek, evin .miihiiriinii ac;hnnak, 
e~yalan almak kabtl olamaz m1} Sizden 

iyi olmasm, baz1 tamd1klara, dostlara 
ba§vurduk; hi~biri bir c;are bulamad1. 
C::ok mii§kiil vaziyette kaldun. Gec;en
lerde Necmi Beye rasgelmi§tim. Ben-

Clenize, sizi hatlrlathlar. Sizin, bin;ok ta
ntdtklarmlz vard1r, herkes hahnmu sa
yar. Eger kabul buyuracak olunanJZ: .•• 

Ziilfii $ahin, boynunu bi.ikmii~ derd 
yanarken, Ali Tunc, biisbiitiin ayn dii
§Uncelerle ona bak1yordu: 

- Ziilfii $ahin gibi, bin tarakta bezi 

alan dalavereci bir adam ic;in bu gibi i§· 
ler, mesele saytlmaz. Bana geli§ine ba
kthrsa, kuyrugu fena stkl§ml§ !.. N eden~ .. 
Eger, dostlan, tamd1klan da ondan yiiz 

c;;evirdilerse, bunun sebebi ne?.. Evin a
ac;;llmasi, c;;ok mu miihim? Ziilfii $ahin 
ayarda bir adam, bu kadar c;;aresiz kala
bilir miL Benim ocagtma dii§ecek ka • 

CUMHURiYET 

int1balar 

~ehrin umumi telefon 
merkezine ihtiyac1 var 
Bundan birkac; hafta evvel geceyan • 

smdan sonra Osmanbeyden telefon et • 
mek istiyen bir arkada$m ugrad1g1 mii~
kiilatt bu siitunlarda yazmt$hrn. Bugiin 
de bir zatm bana anlathgl hikayeyi nak· 
ledecegim: 

«- Ben F atihte oturuyorum. $i$lide 
oturan pek samimi bir dostum vard1r. Bu 
dostum Kumkaptda bir iki ev sahibidir. 

Gec;en ak$am evimin penceresinden bir 
yangm gordiim. Y angmm Kumkaptda ol
dugunu tahmin ettim. T ahkikahm da bu 
tahminimin dogru oldugunu meydana <;I· 

kard1. Kumkap1da bir yangm oldugunu 
ogrenince hemen dostuma telefon etmek 
Ibm geldigini dii$iindiim. Saat dokuzu 
~ec;eli epey bir zaman oldugu ic;in F atih
te ac;tk bir diikHn yoktu. Bir tek eczane 
vard1. Bu nobetc;i eczaneye gittim. T ele
fon etmek istedigimi soyledim. Eczact 
«benim diikkammdan telefon edemezsi • 
niz» dedi. Sebebini sordum. «Saat ondan 
sonra buradan telefon edilemez. Cereyan 
kesilir» dedi. Bunun c;ocukc;a bir bahane 
oldugunu anladtm. Anladtm amma, res
mi telefon konu$ma merkezi olm1yan ve 
hususi bir miiessese alan bu eczanenin sa· 
hibine, hususi telefonundan istifade et -
mek ic;in cebredemiyecegimden $ehzade
ba$tna kadar saga, sola ba$vurarak iler· 
ledim ve telefon bulamtyacag1m1 anhya
rak bir otomobile binip $i~liye kadar 
gittim. T elli degil, telsiz telefonun en e -
hemmiyetsiz bir alet haline girdigi bu am· 
da fstanbul gibi biiyiik bir ~ehrin hem~e
rilerini (telli telefon) nimetinden mahrum 
etmemek laztm degil miL 

A vrupa ~ehirlerinde oldugu gibi bizde 
de sabahlara kadar i~liyen otomatik tele
fon aletlerinin bulundugu umumi konu§· 
rna yerlerine ~ehrin ihtiyac1 vard1r. T ele
fon ~irketinin senelerce ihmal etmi$ o1 d~l
gu bu kolayhktan T elefon miidiriyetinm 
Istanbul halkmt daha uzun bir miiddet 
mahrum etmemesi nekadar ~ayanl temen
nidir.» 

Gec;enlerde benim mli&ahede edip yaz· 
d1g1m, ve bugiin de bir ba§ka insanL'.m 
dinledigim bu iki hadise hakikaten ~ayan1 
dikkattir. 

istanbul halkt gecevanst birbirine te • 
lefon edebilmelidir. Onun gece birbirine 
telefon etmesi, gece nobetdsi alan ve gece 
nobtc;isi oldugu ic;in gece uyandmlan ve 
uyandmldtibndan dolay1 ha$in, aksi ve 
sert olan baz1 eczac1lanmiZin lutfuna 
miinha~n hlmama1tdtr. 
-~e6rm m1,ihtelit ye,Ic.iude telefon umu
ml konu~ma mahal!eri $ehrin en biiyiik 
ihtiyac1d1r. 

SUAD DERVIS 

VI LAYETTE 

fzmir sergisi i~in bir tamim 
Dahiliye Vekaleti vilayetlere gander· 

digi bir tamimde lzmirin istirdadmdan • 
beri a~1lan lzmir sergisinin giindengiine 
beynelmilel bir k1ymet ald1g1, serginin e· 
konomik mevkii ehemmiyetle gozi:iniine 
ahnmakla beraber !zmirin Tiirkliik na • 
zarmda haiz oldugu siyasi mevkii yiik • 
seltmek ve bilhassa fzmir ic;;in yaptlan 
biiyiik miicadeledeki heyecanl daima tek
rarlamak ic;in bununla biitiin vilayetle. • 
rimizin yakmdan alakadar olmalan bJl
dirilmi~tir. 

Sergimizin zenginligini her vilayetten 
gelecek mahalli el i§leri ve her tiirlii ~t§ ve 
ic;; ticaretimizle alakadar mallar temm e
decektir. 

Biitiin hususi idareler, belediyeler biit
~elerile ticaret odalan biitc;elerinin ha · 
mlandtgl bu vaziyetin nazan qikkat~ a· 
lmarak biitc;elere tahsisat konulmast tste
nilmektedir. 

Eminonii kaymakamhgtnt 
teftis 

Miilkiye miifetti§lerinden 1hsan Emino· 
nii kazasmda umum1 bir tefti§ icras1 i~in e
mir almt§ ve diinden itibaren tefti~e b-~~
lamt~hr. Kazanm biitiin muamelat1 goz· 
den gec;irilecektir. 

dar kotiiledi mi? •• 
Ali Tunc, dalgm dalgm dii~iiniirken, 

elini yeleginin sol list goziine atml§b: 
parmaklan yakut yiiziige dokundu. 

Bu dokunu§. Ali T uncun akhm ba§l· 
na getirmi§ti. Kar§tsmdaki adam, ye§il 
gozlii kadmt tamyordu I 

Bu. oyle bir fmattt ki Ali Tunc, giin
lerce dii§iinse, tasarlasa, planlar kursa, 
araya adamlar koysa, ag gerse, tuzak 

hazulasa, gene boyle ayagma getiremez

di. 
Ali Tunc, gizli kumarhaneyi; oraya 

nas1l kayidler, §artlarla almdtgml hattr· 

lad1; kumar masast, ye~il gozlii kadm, 

Ziilfii $ahinin u~akc;a igili~i. ki:i~eba~m
da bekliyen otomobil ve sonra, miihiirlii 

kap1, gozlerinin i:iniine geldi I 

Ali Tunc, giinlerce Ziilfii $ahini ara· 

ml§, izini kovalam1~h. $imdi Ziilfii $a· 

bin, Ali T uncun aparttmamnda idi. 

Ali Tunc, i~in ic;;in sevindi: 

- Bu, aparhmamn uguru mu acaba? 

Devam eden miinakasa 
' 

lngiliz 
art1k 

dostluguna 
• Inanmiyoruz 

Frans1z muharriri Edvard Heisey ingilterenin Al
manyay• ahidleri bozmaga te,vik ettigini ve Fran
slzlarln ingiliz siyasetinden sogudugunu yaz1yor 

Avrupada heniiz ya~1yan tahtlar ic;in 
milletler hazinesinden verilegelen ydbk 
paralann yeni bir cetvelini gordiim. Bizim 
paraya gore yap1lan bu cetvelde krallarm 
tahsisah ~oyle gosterilir.or: 

lngiltere Krah - Uc; milyon lira. 
Yugoslavya Krah - lki milyon dort 

yuz bin lira. 

Frans1z gazetecilerinden Edouard Hel
seyin, fngiliz muharrirlerinden «Ward 
Price>> e hitaben yazd1g1 a~tk mektubu 
31 mart tarihli sayumzda ne§retmi§tik 
«Ward Price» in bu mektuba verdigi ce· 
vab iizerine, Frans1z muharriri kendisine 
hitaben ikinci bir ac;tk mektub ne$retmi~ -
tir. Frans1z ve ingiliz efkan umumiyeleri 
arasmdaki ihtilah gostermek itibarile bi • 
rincisi kadar §ayam dikkat olan bu ikinci 
mektubu da okuyuculanm1za takdim edi-
yoruz: 

«Ward Price ten, uzun ve dostane if a
deli bir mektub aldtm. Bu mektubda ya • 
z1h ciimleler, yalmz, bir eski arkada~ clan 
benim hakktmda, belki biitiin FranSIZ mil
leti hakkmda en halis ve eminim en sami· 
mi muhabbet duygularile dolu. 

Maalesef bu mektub bana yeni bir§ey 
ogretmi~ degildir. Ayni zamanda, benim 
de, «Ward Price» e mektub yazmakla, 
biitiin arzuma ragmen kendisine yeni bir· 
~ey ogretmi§ olmadtgtm sabit oldu. 

Zira, mesele, miitekabil samimiyetimiz
den, miitekabil hiisniiniyetimizden ~iiphe 
etmek degil, F rans1z efkan umumiyesilc 
lngiliz efkan umumiyesi arasmda gozle • 
rimizin oniinde kaz!lmakta olan ve sui· 
hun, ic;ine yuvarlamp mahvolmas1 muhte
mel bulunan GUkuru gormek ve derinligini 
iyice olc;mektir. 

«Ward Price» mektubunda bana di -
yor ki: 

«Diyar diyar dola§an gazete muharrir
leri arasmda mevcud dostluklar, milletler 
arasmda da aynen cari olsayd1 diinya ~ok 
daha bahtiyar olurdu.» 

Ben de bu fikirdeyim, fakat, harb ve 
sulh gibi meseleler mevzuu bahsolunca, 
keyfi yerinde bulunmanm Hfi gelmedigi
ni soylersem, 0 da benim bu fikrimi kabul 
etmelidir. Y ol arkada$lanmn, icabmda, 
birbirine bir sigara, yahud bir viski ikram 
etmesi ~iizel $eydir. Fa kat bu, vahim va
ziyetlerde, hakikati ac;tkc;a konu§maga 
mani te~kil etmez. 

Ge~en giin yapmak istedigim bu idi. 
Maksadtm, birkac; kelime ile ~unu anlat· 
makh: 

Fransanm temennisi, sulhtan ba§ka 
bir~ey degildir. Hatta temenni etmekle 
kalmtyor, 1srarla istiyor. 1nsanlar arasm· 
da karde~lige ve cihan§iimul anla~m1ya i
nanl$, onun derin temayiilii, sevki tabiisi 
eseridir. Kac; defa kendini bu giizel hul • 
yalara kaphrmt§hr. Onun, itimad goste • 
rerek yaplllh her hareketi, kaba, feci te • 
caviizlerle kar$tlanmt$hr. 

Idealist Fransa, Almanyamn safdil 
takdirkan alan Ondokuzuncu &SIT Frar.
sas!, bir sabah, Emsten gelen telgrafm 
balyoz gibi kuvvetli darbesi altmda uyan
dl. v e, her§eye ragmen umid beslemek ar
zusunda !STar ede ede, Ems telgrafmt u -
nutmaga muvaffak oldu. Nuremberg tay· 
yareleri onun hattrastm tazelediler. 

Ward Price mektubunda bana §oyle 
soyliiyor: 

«F ransamn V almydenberi maruz kal
dtgl be$ istilamn hahrast, belki size, A v • 
rupamn atisinin F ransay1 ebediyen istilaya 
veya istila te~ebbiislerine ugramak vaziye
tinde b1rakacagt korkusunu verir. 

Eger bunda hakh iseniz, Avrupa me -
deniyeti it;in bu ne hazin aktbettir.» 

Bunun manast ~udur: «Boyle ~ey ola· 
maz, c;iinkii c;ok miithi~tir.» Fa kat bugiin 
bu ifadeye arttk tahammiiliimiiz yoktur, 
1913 malannda bu laflan c;;ok fazla i§it· 
tik. 

fngilizler, maziyi silip unutamadtgtmtz 
kin bize tarizde bulunuyorlar ve Ward 
Price bana «Zaman degi§ir, insanlar da 
beraber degisir »diyor. Zaman degi~iyor. 
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Ziilfii ~ahin 
Ali Tunc, elini yeleginin cebinden 

c;ekti, tabakasm1 <;lkardt, Ziilfii $ahine 
uzath: 

- Bir sigara ahr rnlSlniZ ~ 
Ziilfii $ahin, oniinii kavu§turarak 

dogr>Jimu§tu: 
- Aman beyefendi... Mahcub edi

yorsunuz. 
Ali T uncun uzathgl sigaray1 alml§lt. 

hemen cebinden kibritini Gtkarmak isti
yordu; Ali Tunc, mani oldu: 

- Cakmagtm var. 
Ziil fii $ahin, biisbiitiin ezilip biiziil

rnii§tii: 
- Aman beyefendi ... 1stirham ede

nm. 
Ali Tunc, Ziilfii $ahine bakarken, 

~a§maktan kendini alam1yordu. Ziilfii 
$ahinin ezilip biiziilii~ii. yapmac1k bir u
tangac;ltk degildi. S1kmttdan adeta, ter 
dokiiyordu. 

Ali Tunc, dii~iindii: 

M . E. Helsey M. W. Brtce 

evet, fakat insanlar asia! 
Ward Price, «insanlan dinliyelim» di

yor ve, 1922 de, lngiltere Tiirkiye ile h~r
be tutu~masma ramak kald1g1 mada Iz. 
mirde Atatiirke kar$1 itimad gosterdigini, 
Musolini ile ilk defa Korfu hadisesi esna
smda tern as ettigini, ve J apon lmparato· 
rile, onun namlarile, J eholiin fethile me§· 
gul olduklan mada goru§tiigiinli anlah • 
yor. 

Hasmm ileri slirdiigii sebebleri anla · 
maga c;alt~mak ic;in onu dinlemek ve hiis· 
niiniyet gostermege gayret etmek laztm 
geldiginde mutab1ktz. Fa kat «Ward 
Price» e yalmz $U kadar sO.yliyecegim. 
1870 ten otuz ytl sonra, F ransa, diinya· 
nm en ban$<;! milletiydi. 1914 ten on sen'! 
sonra, belki ondan daha ban~<;l olmu§tU. 
Aristide Bril!fldtn haber verdigi nihai uz• 
la~malara c;o§kun bir itimadla inand1. Lo· 
karnoya iimidle bagland1. Bugiin meyda· 
na c;tkan manzaralar kar~ISlnda gozlerini 
ugu~turarak riiya gordiigiinii zannediyor
sa kabahat kendisinin midir? 

Almanyaya itimad mt? Hit! ere itimad 
m1? «Ward Price» almancay1 miikem • 
mel bildigini, Almanlan tamdtgtm bana 
hattrlattyor. Hitleri de c;ok iyi tamd1gm1 
ilave etmiyor amma bunu hep biliyoruz. 
Gozlerimin ta ic;ine bakarak, endi~esiz, 
rahat uyku uyumamJza hic;bir mani bu -
lunmadtglnl, yiiziime kar~l soyliyebilir 
mi? Nazilerin remzi, parolas1, topla§ma 
emri hal a <<ekmek ve saha isteriz !» degil 
mi? Bizzat Adolf Hitler, 7 martta, Meb
usan meclisinde «Avrupadaki s1kmtmm 
sebebi, ~lmanyamn sahaya olan ihtiyact
dtr>> demedi mi} Y a kelimelerin bir rna • 
nas1 vard1r, yahud hepimiz akhmtzt ka -
~lrmi$1Z! 

*** 
Biz ne Almanyanm, hatta ne de Hit-

lerin fenaltgmt istiyoruz. Y almz, bizi ra
hat bnaksmlar. 

Emniyetimizi saglamam1z hususunda 
bize yard1m etmesi ic;in 1ngilizlerin vaid • 
lerine uzun miiddet inand1k. F rans1z • 
ingiliz dostlugunun, diinya sulhunu kon:· 
maga kafi gelecegini sandtk. Art1k inan
mtyoruz. 

Goriiyoruz ki fngiliz siyaseti ftalyan 
dostlanmtzla yan yanya aram1z1 bozdu. 
Goriiyoruz ki, fngiliz siyasetinin tezahiir -
leri, Alman ihtirastm durdurmak ~oyle 
dursun ona cesare!, ciir' et, hak verir gibi 
goriiniiyor. Arttk sabnmtz tiikendi. Su • 
kutu hayale ugnyan kalblerimizde c;ok ta· 
bii bir endi,e ile <;ok hakh bir inkisar biri
birine kan$1yor. <<Acaba yanh~ yola mt 
saptlk ?» diye dii$iinecek hale geliyoruz. 
Dimagun1zt, yava~ yava§, zihin kan$hrtcl 
dii~iincelerinizin istila ettigini duyuyoruz. 

Ward Price gene mektubunda §oyle 
soyliiyor: 

«lngilterenin, herhangi bir devletle 
Fransa aleyhinde asia bir ittifak akdet • 
miyecegine nastl eminsem, F ransamn da, 
fngiltereye aleyhtar bir ittifak siyasetine 
girmegi asia kabul etmiyecegine o kadar 
itimad1m vardn.» 

Mevzuu bahsettigi ittifaka, lngiltereye 

- N eden~ hi Slktlmamazhk olan bu 
adam, neden s1kJl1yor} Bana muhtac O· 

lu§unu mu gururuna yediremiyor? Ben, 
ona nisbetle plSink, beceriksiz adam sa
yJlmm. Onun gibi attlgmt vurur, tuttu
gunu kopanr; saman altmdan su yiirii
ten bir adam, nastl olur, nas1l olur da, 
diinyada dalavere nedir. bilmiyen; ic;i d!
~~ bir, diimdiiz, dosdogru bir insandan 
yardtm ister? .. Onun i$leri gibi ruhunda

ki igrilik, ~arp1kltk, dolamba~hk, diizlii
ge, dogru]uga nas1l katlamr ~.. Kumar· 
hanesinde, hie; te boyle ezilip biiziilmii
yordu... Basllmak, s1zmh c;1kmak tehli
keleri, T mistoklesin ktltcl gibi her an te
pesinde sallamr dururken, gene boyle 
ter dokmiiyordu. $imdi. neden, neye Sl· 
klhyor? 

Belc;ika Krah - lki milyon yiiz bin 
lira. 

F elemenk Kralic;esi - Bir mil yon be1 
yiiz bin lira. 

ltalya Krah - Bir milyon iki yiiz elli 
bin lira. 

fsvec; Krah - Dort yiiz bin lira. 
Danimarka Krah- Oc; yiiz yirmi bin 

lira. 
N orvec; Krah - lki yiiz yirmi bet bin 

lira . 
Liiksemburg Grandii~esi- Y etmi§ bin 

lira. 
Bulgar Krah - Y etmi~ bin . 
Onyedinci asrm ortalanna dogru ka • 

Ierne ahnmt$ ve «Eyyubi Kanunnamesi>> 
ad1 verilmi$ olan mali bir risalede de ~u 
malumah goriiyoruz: 

«Senede alh kere yiiz bin altm alem· 
penah padi~aha ceb harc;hg1 tayin olun • 
mu~tur. Bundan ba$ka saray ahc;1lanna, 
helvadarma (say1lan 551) her yt). 
20,885, bostanc1lara (saytlan 947 nefer) 
yiiz k1rk iic; bin iki yiiz ktrk ve saray ha· 
demesine yiiz yirmi sekiz bin, dordii Y a
hudi olan on sekiz saray hekimine altmt§ 
bin; meyzin, §ahinci, peyk, mimar gibi i§· 
yarlara elli pin altm verildigi gibi Ragoze 
Cumhuriyetinden gelen on iki bin be~ yiiz 
altm vergi de padi§aha sunulurdu. Sara• 
ym mutfak, ahu, odun, kuma§ ve kiirk 
masraflan bir buc;uk milyon altm tutup 
bu para da aynca hazineden verilirdi. 
Demek ki bir Osmanh padi§ahl millet ke· 
sesinden her y1l 2,514,625 altm ahyordu. 
Bu para §imdiki hesaba gore yirmi be§ 
milyon lira kar$1ltgtdtr. Halbuki yukanki 
cetvel • ba$1a fngiltere gibi altm babast 
bir devletin hiikiimdan olmak iizere - on 
hiikiimdarm y1lda ancak 11,288,000 lira 
ald1klanm gosteriyor. Bu yekun, Deli 
MustafalaRn. Deli !brahimlerin, Avct 
Mehmedlerin ald1klan y1lltgm yartsmdan 
da a~ag!l .• 

t~te har vurup harman savurmak sozii 
o ah$lardan ve o ah$lara uygun dii§en vu
ru~lardan dogmu$tur. Bu hesablan hahr• 
lamak bile adamt Z!Vanadan c;tkarttr. fyi
si mi, ktsa keselim. 

M. TVRHAN TAN 

sistematik bir tarzda aleyhtar ~ekli biz 
vermeyiz, fakat madem Ward Price al • 
mancay1 o kadar iyi biliyor ve ~u mada, 
zannederim Almanyada bulunuyor, tav. 
siye ederim, tahkikata giri§sin, zahiri §ey
leri ortadan kald1rmaga c;ah§sm, sonra tek· 
rar gorii$iiriiz. 

F ranstzlann hissiyatma gelince, bunu 
bildigimi zannediyorum. Ne§rettigim 
mektuba yalmz Ward Priceten cevab de
gil, okuyuculardan da bir y1gm mektul:) 
aldtm. Ac;1k ac;1k soyledigim ic;in beni teb
rik edenlere te~ekkiir ederim, fakat, rna· 
demki soziimii sakmmamaga karar ver • 
dim, ~unu da yiiksek sesle itiraf edeyim ki. 
hareketimi tasvib eden bu mektub sahib· 
lerinin ittifak1 ve bilhassa heyecanh 1fa· 
deleri beni de hayli heyecana du~iirdii. 

Su strada, F ransada viicude gelme.ide 
olan fikir ve duygu hareketleri, sizin tah
min ettiginizden, bizzat benim de zannet• 
tigimden ~ok daha derin, daha kuvvetli· 
dir. 

$u anda, arkada~lanm1zdan yedi i.i~i. 
halk arasmda anket yapmak maksadile 
Fransa yollannda dola&maktadtr. Her 
gittikleri yerde, herkesten, fngiltere hak· 
kmda ayni vadide fikir yiiriitiildiigiinii i • 
&itmiyecek olurlarsa, o zaman, akhmtn 
muvazenesinin arhk yerinde olmadtg;ni 
iddia etmekte sizi hakh ~oriiriim. 

Ziilfii $ahin, utana 
yordu: 

utana giiliimsii· 

- 0 sizin ki§izadeliginiz I 
Ali Tunc, kendi sigarastm da yakttk· 

tan sonra giim~ c;akmag1 yeleginin list 
cebine koymu§tu: 

- Btrakm bo~ sozleri... Sizi, neka
dar zamandanberi tamyorum. Eski dost 
say1lmz. 

Ziilfii $ahin, ba~m1 salhyarak keke
liyordu: 

- T e~ekkiir ederim... T evecciihii· 
niiz ... 

Ali Tunc, her ne sebebe, maksada, 
hisse dayantrsa dayansm, Ziilfii $ahinin 
stktlmamasml, tutukla~mamastm, bilakis 
a<;!lmastm istiyordu; ve bunun ic;in de 
ahbab, dost goriinmek laztmdt: 

Ali Tunc, masa iistiinde duran kiic;Uk - Size, kat'i soz veremem. Ciinkii 
giimii§ c;akmakla Ziilfii Sahinin sigara- bu gibi i~lerde, ne resmi. ne de hususi 
s1m yakmt$ti, onun ayaga kalkarak se- hic;bir alakam, salahiyetim yoktur. 
lam veri•ine, cam s1k1lmt$ gibi, yiiziinii Ziilfii Sahin. sigarasmm kiiliinii, tab-
buru~turdu: Iamn kenarma siliyordu: 

- Rica ederim, azizim. Ben tekliften I (A k ) 
k ll"f h' h r a .. Dar te e u ten 1<; azzetmem. , 
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Londrada Tiirk 

-
lzmirde lik ma~lar1 

w~~ 
Gene §airlerimiz ve eserleri hamam1ndan ~Ikan 

·s Altay izmirspora 
·· ·· · · Bornuva da 

yenildi, 
berabere 

Altmordu 
kaldtlar 

ile ... 

izmir '(Hususi) - Diln, giizel bir ha
vada ve biiyiik bir kalabahk kar§lSln -
da, lik mac;larmm c;ok miihim bir gii -
niinii gec;irdik. Mac;larm neticesi, §am
piyona yolunda biiyiik bir rol oynadt. 
K. S. K. tak1m1, yiizde 90, 936 §ampiyon
luguna yakla§tl ve puvantajm ba§ma 
ge~ti. 

K. S. K., teknik ve olgunluk itibari!e 
diger arkada§larmdan yi.iksek midir ki, 
bu neticeyi ald1? 

HaYJr, bugiin, umumi bir bak1§Ia tet
kik edilince, izmirde spor seviyesi, bir 
ka~ tak1m arasmda tam bir beraberlik 
gostermektedir. 

Baz1 taklmlarm k1ymetlerinden kay -
bettikleri muhakkakbr. Buna mukabil 
K. S. K., bu sene, eski fena mevkiinden 
siynlml§, c;ah§ffil§, diger taklmlarla yan 
yana yiiriiyen bir tak1m vaziyetine gel
mi§tir. Buna, baz1 nizami hadiseler ve 
siirprizler de yardtm etmi§, neticede 
936 §ampiyonluk iimidi en fazla bir ta
klm olmu§tur. 

Diger taklmlarm sukutlarma veya 
tevakkuf1arma mukabil K. S. K. m bu 
yilkseli§i bittabi K. S. K. hesabma bii
ytik bir kardrr. Fakat itiraf etmek ge
rektir ki, hic;bir tak1mrmiz, izmir spo
runu temsil edecek kudret ve kabili -
yette degildir. AltaYJn, istanbul mag -
lubiyetleri, Be§ikta§m burada ald1gt 
neticeler, bu iddiamlZln bir delilidir. 
Kuliibciiltik temaytillerinden uzak her 
sporcu, bunu samimiyetle itiraf etmek -
tedir. Altay ve K. S. K. tzmirin en eski 
iki spor mtiessesesidir. Ylllarca mu -
vaffakiyetler, §ampiyonluklar kazan -
ffil§lar, istanbul taklmlarma kar§l bu
gtin masal halinde kalan gtizel neticeler 
almi§lardlr. Fakat istanbulun munta -
zam c;ah§malarma mukabil, onlar, ol -
duk1an yerde saymi§lar, elernanlarm1 
kaybetmi§ler, yard1m gormemi§ler ve 
idaresizligin de tesirile bugiinkii vazi -
yete dii§mti§lerdir. 

istanbulla izmir arasmda bugiin ba
riz bir s1mf farkl mevcuddur. Miistaid 
elernanlarmm bolluguna ragmen, bu 
vaziyetten kurtulmas1 ve eski mevkiini 
almas1 ic;in, izmirin uzun zaman c;ah§ -
mas1, antrenor getirtmesi, miistakar 
kadrolar bulundurmas1 Iaz1md1r. 

*¥* 
Bu p~zarm iki miihim mac;1, Altm -

ordu - Bornova ve Altay - izmirspor a
rasmda geqti. 

Altmordumm (ge~en sene §ampiyo -
numuzdur.) yeni federe olan Bornova-

yikleri kar§lhyordu. Burada, !zmirspo
run gene kalecisini de bilhassa i§aret et
mek isterirn: 

Fedakar, iradeli, kabiliyoetli bir c;o -
cuk! 

izrnirspor bu devrede pek az muka -
bele etti ve devre sonuna dogru yaphg1 
akmlardan birinde, kaleci ve mtidafi 
Alinin mii§terek hatalarmdan istifade 
ederek bir gol ~1kard1. 

Altay, btitiin hakirniyet ve tazyikle -
rine ragmen, gol atmaktan sarf1 nazar, 
1 - 0 magllib vaziyete dii§mii§tii. Tri -
biinler, <;Ighk, Altayhlar klsm1 ise hid
det ic;inde idi. 

ikinci devrede izmirspor rtizgan ':lr
kasma alml§tl. Taklm halinde giizel bir 
oyun ver-iyordu. AltaY! ciddi ve tehli -
keli bir surette tazyika ba§larni§tl. Fa -
kat bilhassa sag a~1k Re§ad, mutema -
diyen flrsatlan oldtiriiyordu. 

Altay ise aras1ra yapt1g1 aklnlarda 
hie; muvaffak olam1yordu. Taklmda ter
tib hatas1 a§ikardl. Basri sol ac;1ga atll
mi§h. Sag ac;1ga da yeni, tecriibesiz ve 
ayagtna hakim olm1yan bir oyuncu kon 
mu§tu. Bu oyuncu birinci devrede b1r 
c;ok f1rsatlar kac;1rmi§tl. Vehab ve !;)Uk -
rti kombinezonu, birinci devreden da -
ha fazla c;ah§lyor, fakat netice degi§ -
miyordu. 

Bir arahk izmirspor, ikinci bir gol 
daha c_;1kard1. AltaYJn maglubiyeti artlk 
ernri vaki haline gelmi;;;ti. Gittikc;e ar
tan hiicumlarmdan hic;bir netice alami
yordu. !zmirspor miidafaas1 ise canh, 
enerjik ve mukavemetli bir oyun sis -
temi tutturmu§tu. Ve Altay, iyi oyu -
nuna ragmen, kalecinin tecriibesizligin
den, taklm tertibi hatalarmdan ve mu
hacim hattmm birinci ve ikinci devre -
de oldugu gibi c;ah§amamas1 yiiziinden 
maglub oldu. 

Bugiin yapdacak ma~Iar 
istanbul lik §arnpiyonasi B. tak1mlar1 

arasmdaki mtisabakalara bugiin Kadr
koy, Taksim, :;;eref stadyomlarmda de
vam edilecektir. 

Haftanm en giizel ma~1, Taksimde oy
nanacak olan Galatasaray - istanbul -
spor arasmdaki mlisabakad1r. 

Fenerbah~e tak1m1 Ankaraya 
gitti 

Fenerbahc;e birinci futbol taklm1, iki 
ma~ yapmak iizere diin Ankaraya ha -
reket etmi§tir. 

Hopada spor faaliyeti 
YI bi.lytik bir farkla yenerek §arnpiyona Hopa (Hususi) - Burada iicr ay ev -
iizerinde rol oymyacag1 samhyordu. vel Kurdspor adile bir spor kultibli te-

Fakat oyun, c;ok garib bir netice aldl: §ekkiil ederek gencligi bir araya top -
iki taklm 1 - 1 berabere kaldllar. !ami§ ve faaliyete gec;mi§tir. Kultibiin 

Hatta, Altmordu bir maglubiyetten kur- spor faaliyeti bilhassa avc1hk, futbol ve 
tuldu. denizcilik iiubelerinde ragbet gorecegi 

S1ra, giiniin en miihim mac;ma gel - zannedilmektedir. 
mi;;;ti. Bu mac;;, hem Altay, hem Kar§I- Avc1lar iki defa siirek aVI tertib et -
yaka i~in ~ok miihirndi. mi§ler ve 16 yaban domuzu itlafma mu-

Altay bu hafta tam kadrosile c_;Ikmi§- vaffak olrnu§lardlr. 
b. Evvelce Kayseriye gitmi;;; olan oyun- Futbolculan en ziyade dii§Undiiren 
cularmdan $likriiyii de getirtmi§ti. Yal- mesele, sahas1zhkbr. Kultib §ehre ya -
mz, kalec.i Cemil yoktu ve bu yokluk km bir arazi parc;asm1 lie; sene miiddetle 
altay tak1mma bir maglubiyete mal ol- kiralaml§ ve aga~ kokleri ve saire gibi 
du. ar1zalar1 bertaraf ederek diiz ve mun-

Altay bu ma~1 kazandtgl ve gelecek tazam bir sahamn ortaya t;Ikarilmasl 
hafta mac;mda da muvaffak oldugu tak- i~in icab eden tedbirleri almi§hr. 
dirde §ampiyonlugun ba§ namzedi ola - Futbolcular bayram tatilinden bilis -
cakt1. Aksi takdirde mevkiini Kaq1ya- tifade Borc;kaya bir gezinti tertib etmi~
kaya b1rakacakti. ler ve oramn gencligi tarafmdan sa -

izmirspor da tam kadrosile sahada mimi bir §ekilde kar§Ilanmt§lardtr. 
yer almi§h. Borc;kada yap!lan gosteri§ rna~1, bu kom 

Riizgar, Altay lehine idi. Altay, da - §U kazada da bir spor kultibliniin te -
ha ilk dakikadan itibaren hakimiyeti essiisii ic;in muhite bir cereyan ver -
alrni§tl. izrnirspor kalesi c;embere alm- mi;;;tir. 

Yazan: Mehmed Behr;et Yazar 
Yirmi be§ y1ldanberi edebiyat boca -

hg1 yapan, §airligini ise daha eski y1l -
larda eserlerile belli etmi§ olan Meh -
:ned Behc;et Yazann Kad1koy Halke -
vinde verdigi edebi konferans1 dinle -
mek zevkine erememi§tim. Bu, benim 
i~in bliyiik bir mahrumiyetti. Mehmed 
Behc;et Yazar, sac;t1g1 incilerin sa~Ildlk
lan yerde ve birka~ yiiz kulakta kalma
sml istemedi, konferansmda bulunaml
yan benim gibi hakikat a§Iklarml da ko
rumayl dii§iindii, soylediklerini yazarak 
basbrd1. I§te Gene :;!airlerimiz ve Eser
leri adm1 ta§lyan kitab, budur. 

Degerli hoca ve degerli §air, be§er 
onar sahifelik kitabc1klar bastlran gene 
§airlerden sonra henilz esersiz san'at -
karlann da i.simlerini bize veriyor. A -
rifane usulile, tiirk~esi imecilikle c_;Ika
nlmiya ba§lamp ta c;ogu ikinci say1da 
kapanan mecmualarda birer §iir ne§ret
tiklerinden dolay1 gene §airier kafile -
sine kablan bu kitabs1z san'atkarlarm 
say1s1 iki dlizineden fazlad1r. ic;lerinde 
hepimizin ve herkesin §air tamd1&'1 ka
biliyetli §ahsiyetler bulundugu gibi biz
zat kendilerinin cyeni nesil antolojisi
ne. sokmad1klan isimler de var. Beh -
~et Yazar, bu suretle, genclerden daha 
ziyade gencler taraftan gorlinliyor ve 
yap1lacak tasfiyeyi giic;le§tir·iyor. 

Eserleri, eser sahiblerini ve esersiz -
Jeri tamttiktan sonra stra en nazik 
bahislere geliyor ve eser sahibi -
nin zarafeti de sahife sahife yiiksel -
mege ba§hyor. Bu hliktimdeki ·isabeti 
anlamak -ic;in cGenc §airlerirnizin eser
lerine ne diyorlar» ba;;;hkh yaz1y1 o -
kumak gerektir. Behc;et Yazar, kitabh 
ve kitabs1z, genclerin gorli§, sezi§, bil -
gi, san'at ve iislub baklmmdan ta§Idlk
larl sakathklar1 on iki maddede telhis 
ediyor. Tevratm evamiri a§eresi gibi bu 
on iki madde de canh ve... korkunc. 
Beh~etin, Htiseyin Cahidden ahp bu 
bahse ilave ettigi teselli satirlar1 ise o 
on iki maddenin mehabetini gidermek
ten c;ok aciz ! 

:;limdi bahis, §airlerin karakterle -
rine gelmi;;;tir. Samirni olarak soy
lliyorum: Bu bahiste Behc;et Yazar, 
gerc;ekten Ustadd1r, kl11 k1rk yaran bir 
miidekkiktir, gorli§ii ~ok kuvvetli bir 
bilgendir. Eserin ikinci k1smmda onu 
edebi tah1ilde - bize gore - yeni bir yol 
a~an mlinakkid olarak goruyorum. E -
serleri §ah1slara baghyarak degil, ta -
§ldlklan edebi hiiviyete gore aYJrarak 
tahlil eden Behc;et Yazar, bu hareketile 
parlak bir yenilik gostermi§ oluyor. 

Degerli hoca, yaptlg1 yeniligi ilmi e
saslara 4.stinad ettirerek bizi katmerli 
surette miistefid ediyor. <;unku eserin 
ornekleri ihtiva eden bu lnonuncl.n 

genclerin fantastik, humoristique, sa -
tirik, ekzotik, epik ve lirik §iirlerini 
gorlirken cubisme, si.irrealizm ve sa -
ire hakkmda da mlikemmel mallimat 
elde ediyoruz. Yalmz Beh~et Yazarm 
btitiin bu eserleri taaliUk ettikler·i nev'e 
gore ay1rroakla iktifa edip hic;biri hak
kmda hlikiim vermeyi§ini dogru bul -
muyorum. 0, edebi salahiyet sahibi bir 
§ahsiyettir. Se~tigi orneklerin kiymet
lerini de tesbit edebilirdi. Bunu yap -
mtyor, yahud - Haluk Nihadm Tamar 
Hatunla Siileyman 9ah manzumesi 
hakkmda yapbg1 gibi - hiikmii ba§ka
larmm agzma b1rak1yor. Halbuki o ba§
ka agtzlardaki salahiyet, kendi agzm -
daki kuvvetten c;ok a§ag1d1r. 

Kitab hakkmdaki son sozumu 
soyliyeyirn: Orada san'atkarhklan 
~ok soz gotiiriir kimseler ve bil
kuvve §airlere tesadiif ediyoruz, ge -
ne orada pek toy heveskarlarla kar§Ila
§lyoruz, mtiellifin eserleri hlikme bag
Iamaktan c;ekindig·ini gorliyoruz. Fakat 
bunlara ragmen kitab1 miikemmel bu -
luyoruz. Behc;et Yazar, yeni bir yol a -
c;arak irfanmdaki olgunlugu bir kere 
daha belli etmi§ ve heniiz tekemmlil e
derniyen gene §airleri zarif bir lisanla 
ir§ad ederek kendilerini gerc;ekten ;;;air 
olm1ya ~agirmi§hr. Anlay1p dinliyenle
re ne mutlu!.. 

mt§ti. Fakat Altayhlar, topu kontrol e- Hopah genclerin denize olan alaka -
demiyor, dakikalarca kale oniinden hie;; Ianm artirmak ve bu sahada ileri 
aynlmad1klan halde, bir tlirlii gol c;t - ad1mlar atmak maksadile dort c;ifte bir 
karam1yorlardL izmirspor defans1 ise sandal 1smarlanm1§hr. Mevsimi gelince 
s1kl ve muvaffakiyetli bir §ekilde taz - deniz topu faaliyetine de gec;;ilecektir. .............. ~·; .. ;;·;I'i~ .. ; .. a .. ; ·ki ........ ; .. iiih"i"~ ....... "f'~ .. y .. ~ .. ~ .. ; .. ~ ......... . 

ki hafta evvel r~menkada vuku bulan miithi§ feyezanlardan ilc; levha: Sagda yukanda sellerin y1khg1 bir demir 
:iden sulann akl§l, &§ag1da ve solda su basan bir kasabamn hali. .. 

bir dava! 

Reis, bu i,te 
olmadJginl 

tic; giin evvel 
Londrada ~ok me
rakh bir dava g5-
riilmege ba§lan -
mi§br. Mahkeme 
reisinin omrlinde 
TUrk hamamma 
girmedigine c;lair a
Ian itirafile ehli vti. 
kuf olarak celbo -
lunan bir doktorun 
da Tiirk hamam1 -

tecriibesi 
soyledi 

na girmeden evvel Hakim Hawke 
rnuhakkak surette bbbt muayene Iii -
zumuna clair sarfettikleri sozler bu da
vayl daha calibi dikkat bir §ekle sok -
maktad1r. 

Londradaki Tiirk hamamlan hakika
ten emsaline faiktir. Harrow sokagm -
da Nevill, Ltd. hamamlan Londranm 
en eski ve temiz Tiirk hamamland1r. 
iki hafta evvel Marsh adh bir Londral1 
bu hamamlara girmi§ ve 3 numarah 
halvette tizerine fenal1k gelerek baygm 
bir halde yatmakta iken mlistahdemin 
tarafmdan goriilerek tahb tedav·iye a
lmmu~ ve biraz sonra iyile§mi§tir. Bir 
mtiddet baygm halde yatbg1 ve k1zgm 
mermerler viicudiini.i muhtelif yer -
lerinden yakmc1ya kadar mtistahdemi
nin kendisini kurtarmaga gelmedikleri 
i~in ~imdi hamam sahibleri aleyhine a
demi tekayyiidden bahisle zarar ve zi
yan davas1 a~mi§tir. 

Riiiiyetine ba§lanan bu davada hamam 
sahiblerinin iddialan ;;;udur: Marsh 
viicudce Tiirk hamarnma girecek kadar 
saglam olmad1gmdan bay1lrn1§ ve bu 
yiizden viicudli yanrni§Sa kendilerinin 
bunda bir mes'uliyetleri olamaz. 

Ehli vukuf olarak c;agmlan doktor da 
§U miitaleada bulunmu§tur: 

c- Mevzuubahs Ttirk hamamlarmm 
ii~ numarah halvetine giren bir §ahsm 
her an kontrol altmda bulundurulmasi 
Iaz1m gelir. <;iinkii s1hhati son derece 
yerinde bir insanm bile bu s1cakta ba
y1lmas1 ihtimali vard1r. 

Diger bir doktor da s1hhati ikinci de
recede olanlarm Turk hamamma gir -
meleri ic;in tibbi muayeneden gec;meleri 
liizumunu ileri siirmti§tiir. 

Mahkeme reisi, kendisinin §imdiye 
kadar omriinde Turk hamammda YI -
kanmadi~ni soyliyerek tahkikati de -
rinloqti:rT'l'\ek it;in d.a.vnY1 'h~C~~ylu .. \:..i .... (!i;~& 

talik etmi§tir. 

Berlinli meshur 
' 

bir muganniye 

istanbulda ve Ankarada 
iki konser verecek 

Maria Muller 
Ankara 3 {Hususi) - Berlin dev -

let operas! miiganniyelerinden Maria 
Muller, beraberinde Miinih devlet ope -
rasmdan doktor Franz Hallosch oldugu 
hal de yarm ~hrimize gelecektir. San' at -
kar, burada, oksiizler menfaatine bir kon
ser vermegi kabul etmi§tir. Konser, onu· 
miizdeki pazartesi gunii ak§aml Halkevi 
salonlarmda verilecektir. Doktor Franz 
bu konserde Maria Mullere piyanoda 
refakat edecektir. 

Maria Muller di.inyaca tamnrni§ mii -
ganniyelerdendir. Bi zaman Nevyorkta 
Metrepoliten operasmda da ~ok muvaf
fakiyetli konserler verrni§tir. 

Berlinden dogruca §ehrimize gelmi§ o
lan san' atkar, Ankaradan sonra I stan -
bulda da bir konser verecek, istanbuldan 
Sofyaya ge~ecek, Belgrada da ugrad1k -
tan sonra Berline donecektir. 

Fransa ile Suriye arasmda 
miizakere 

Paris 3 (Hususi) - Franstz hiikume -
tile miizakerelerde bulunmak iizere 
Suriyeden bir heyet gelmi§tir. Heyet 
Fransa ile yeni bir anla§ma akdini ve 
Suriyenin Milletler Cemiyetine girme -
sini istemektedir. 

4 Nisan 1936 -~ 

T an·a gO Iii i~in f1rhna 
kopacaga benziyor 

Londrada efkar1 umumiye italya aleyhine ayak 
Iandi. Habe~istan Milletler Cemiyetinden yard¢ 
istiyor. italya Nilin membalarJnl tahrib mi edecek1 

(Baftaralr 1 inci aahifede) 
guncu ne§riyahm mevzuu bahsetmektedir. 
T ana golii, civanndaki lngiliz menfaat
lerini i§aret eden F ransanm hareketi. 
F rans1z hiikumetinin, Habe§ meselesine 
kar§I haftalardanberi gosterdigi alakasiz
hktan sonra, bu mesele ile yeniden me§ -
gul olm1ya ba§ladigl tesirini vermektedir. 
Fransa, Akdenizde ~1kacak alan yeni 
kan§lkhklarla zecri tedbirlerden sarfma
zar etmeksizin yeniden sahaya (_;lkabile • 
cegini sanmaktad1r. 
ltalyanlar proje mi haztrladtlar? 
Kahire 3 (A.A.) - Elmukattam ga

zetesi, T ana golii sulan mecrasmm 1tal
ya tarafmdan degi§tirilmesi ihtimaline cla
ir News Chronicle gazetesinin ne§rettigi 
havadisten bahsederek boyle bir proje -
nin kat'iyyen imkans1z oldugunu soyle • 
mektedir. 

lngilterede uyanan nelret 
Londra 3 (A.A.)- !talyanlann Ha

be§istanda kazand1klan muvaffakiyetler 
neticesinde has1l olan endi§e ve kullandik
lan harb metodlanmn uyand1rd1gi nef -
ret, baz1 muhitlerde ltalyan aleyhtarhgl
nm yeniden uyand!gJnl gostermektedir. 

Milletler Cemiyeti mahfilleri ftalya 
hakkmda zecr! tedbirler tatbiki lehinde 
tekrar miicadeleye ba§lam!§lardlr. Mil -
letler Cemiyeti birligi, italyan hiikumeti, 
Habe§istanda harbe nihayet veremdigi 
takdirde, 18 ler komitesinin, petrol da 
dahil olmak iizere, biitiin deniz nakliya
tma zecr! tedbirler koymak ve icabmda 
italya ile Habe§istan arasmda muvasa -
lay1 durdurmak i.izere i(_;tima edecegine 
dair kararlar verrni§tir. 

Habe,istamn Milletler 
C emiyetine notasr 

Cenevre 3 (A.A.) - Paristeki Ha
be§ el(_;isi, Milletler Cemiyetine bir nota 
gondererek 1talyaya kar§I daha enerjik 
bir vaziyet tahmlmasmJ isterni§tir, 

Bu notada deniliyor ki: 
«ltalya hiikumeti, petrol ambargosu 

nun tatbikm1 geciktirmek maksadile, Ce
nevre konseyinin miiracaatini kabul et -
mi§ goruniiyor. 1 talya hukumeti, gerek 
sozleri ve gerek hareketlerile muhasemah 
durdurmak ni~·etinde olmadiglnl isbat et
meldedlr, Habe~ hukumeh, buyuk b1r 
teessiifle kaydetmektedir ki, Milletler 
Cemiyeti laz1m gelen biitiin tedbirleri 
almamakta, ve 1talyan hiikumeti, siya -
sal bir pazarhkla, biitiin tedbirlerin kal
dmlmasml temin edebilecektir. Bu iti • 
haria, Habe~ hiikumeti, Milletler Cemi
yetine a§ag1daki dilekleri bildirmektedir: 

I - Muteaddid defalar istenilmi~ o·· 
Ian mali yard1mm tesrii, 

2 - Habe§istana silah nakline engel 
olan biiti.in manilerin kaldmlmasl, 

3 - Milletler Cemiyeti nizamnamesi
nin 16 nc1 maddesi mucibince tatbik e
dilen zecrl tedbirlerin §iddetlendirilmesi, 

4 - Harb hukukunun ve beynelmi -
lei andla§rnalarm say1lmasl ve silahs1z 
ahalinin sistematik bir §ekilde imha ed!l
mesine mani olunmak uzere italyan hu-

kfuneti nezdinde derhal te§ebbiiste bU 
lunulmasJ... ~ 

Nota §U ciimle ile bitmektedir: , 
«Milletler Cemiyetinin tekmil a:zala~ 

nm esash vazifesi kuvvete kar§l hak~ 
galebe kazand1rmak oldugunu hatJrb 
brsak fazla bir talebde mi bulunmu§ ol 
ruz ?» 

Bir H abef tekzibi 
Londra 3 (A.A.) - Habe§ ei~il 

gi, Habe§ hukumetile ltalyan hiik\irll1 

arasmda dogrudan dogruya pazarhga g 
ri§ildigi hakkmdaki haberleri kat'iyye 
tekzib etmektedir. 

Mf:!re,al Badoglio pazarltga 
giri,memif 

Roma 3 (A.A. )- fyi haber al~ 
mahfiller, Negusiin murahhasile Mare 
§al Badoglio arasmda gorii§melere ba! 
land1gmi bildiren §ayialan tekzib etrnel 
tedirler. 

Ayni mahfiller, eylul 1935 teki <<Be: 
ler» teklifinin, yahud Laval - Hoar pli 
nmm pazarhklara esas tutulmas1 muht! 
mel olduguna dair yabanc1 kaynaklard& 
ge)en haberJerin ash olmad1~101 soy(e 
mektedirler. 

Bu mahfillerin soyledigine gore hi 
haberler, ltalyan harekatm1 durdurmag 
matuf tecrube balonlarmdan ibarvtiJI 
Diger taraftan, 1925 protokolu ile kabU 
edilmi§ olan Habe§istandaki ingiliz Jlll 

nafiine hiirmet edilecegi temin ediliyo!· 
ltalya M. Madariagamn 

teklifini kabul etti 
Roma 3 (A.A.) - Resmen hab( 

verildigine gore italyan hiikiimeti, Hr 
be§istanla sulh muzakerelerine ba§lanw' 
s1 i~in Onii~ler komitesile dogrudan dog 
ruya temasa girmesi hakkmda Madari 
aga tarafmdan vaki olan davete diil 
miisbet cevab verrni§tir. 

H abe,ler inanmtyorlar 
Londra 3 (A.A.) - Habe§ ekilr 

gi, ltalyan hiikumetinin, ltalyan - Habt! 
anla§rnazhgmm halli i(_;in Onu~ler ko!lli 
tesile temasa gelmegi kabul ettigine da~ 
olan Roma haberini §Uphe ile kar§Ila ' 
maktad1r. 

Elc;ilik memurlanndan biri H >'~ 
u.Ju.~ ... Juu.u z.... ............ "a. ,uuuclOUiuc ~u ~ul.lc! 

soylemi§tir: 
«Bu haber bizde heniiz resmen teyid. 

edilmerni§tir. Bunu, petrol zecri tedbiriP1 

geri btraktlrmak i~in Roma tarafmdall 
yapilrni§ bir te§ebbiis telakki ediyorut• 
italya bu hareketinde samimi ise muza· 
keratm devam1 miiddetince muhasemaV 
terketmelidir.» 

Bir tekzib 
Paris 3 (A.A.) - Salahiyetli Ro' 

rna mahfilleri, Parise hareket eden F ra!l' 
SIZ el~isi de Chambrunun, zecri tedbit' 
lerin ilgas1, ltalyanm iadei itiban ila. ·' 
gibi ltalyan metalibini hamil oldugu ve 
bu metalibin, !talyanm Avrupa siyaseti' 
ne faa! §ekilde i§tiraki i~in F ransa tarafnt' 
dan kabulii §art ko§ulmu§ bulundugu ha' 
berini tekzib etmektedirler. 

- Ceki I<Ogan1n halefi 
Kii~iik Freddi Bartolomev, David Kopperfild 
filminde biiyiik bir san'atkar kabiliyeti gosteriyor 
Bir zamanlar, si- , 

nemanm en iyi ~o- ' 
cuk artisti Ceki Ko 
gand1; fakat Ceki 
btiyiidli. Kocaman 
bir delikanh oldu. 
Ondan sonra orta
ya c_;1kan 1 ya§m -
dan 15 ya§ma ka
dar bir siirii c;ocuk 
artistlerden hic;biri 
Cekinin yerini tu -
tamadt. 

Son zamanlar -
da !;)irle Tampel 
ismindeki kuc;iik 
k1zla Freddi Bar -
tolomev adh kiic;iik 
erkek artist boy -
Iarmdan ve ya§la
rmdan c;ok yliksek 
bir san'at kabiliyet 
ve kudreti gosteri
yorlar. Bilhassa 
Freddi Bartolomev .. 

Evvelki gece Me
Iek sinemasmda gos 
terilmege b~hyan 
David Kopperfild 
isimli filmin ba§ 
artisti bu kiic;iik 
ya§li, fakat biiyiik 
kabiliyetli c;ocuk - Kiifiik san'atkar Freddi Bp.rtolomev 
tur. 0 giizel ve sevimli yiizile btitlin fil
mi siiriikleyip gotiiriiyor. Bir hayli 
me§hur san'atkarm bir araya toplan -
d1g1 filimde hi~biri kiic;iik Freddi kadar, 
me§hur ingiliz romanc1si Dikensin e
serine can verememi§tir. 0 kiic;ilk c;o -

cuk, hakikaten bi.iyiik bir artisttir. Fred· 
di, olrnasa bu filim olm1yacak ve yahut 
hi~ olacak. Freddi o kadar muvaffa • 
kiyetle oynuyor ve insan bu giizel yaV' 

runun kabiliyetine hayran oluyoc. 
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CUMHUR!YET 1 

Kara Ayakiilar Diyar nda 

Samuel T onifold dedi ki: 

An 'k a r a 

Orman Ciftligi 

Dii.mduz §OSe yap\lm1§ aii.nkil ~a
k1lh yoku,, 

Stra, sonsut a~actar.. Dalmda bin· 
lerce kU§! .. 

N astl ts.nt clag bCZ§t ye§il bir bag 
olunnu,, 

Sen, Orman ¢ftligini git seyret 
Ankarada! .. .... 

Yaz gunil gezenleri serinletir k~ 
rular, 

Zii.mrudden bir orman ki, ufuk ~e
kemez duvar! .. 

LonClra Cocuk Bah~esinde minimini bir seyrii.aeler memuru. 
lngiliz ~ocuklara yolJa yii.riimegi i,te boyle ogreniyorlar 

FAYDA\J BiLGiLER 

Eski bir emzik 
Asyada olsun, Afrikada olsun, alim· 

ler, durmadan yerleri kaziyorlar, eski 
milletlerin, eski medeniyetlerin toprak 
albnda gomiilii kalan izlerini bulup tari· 
he hizmet etmege ~ah§Iyorlar. 1nsanlar· 
da ogrenmek, bilmek ihtiyact c;ok biiyiik· 
tiir. Son zamanlarda, biitiin memleketler, 

I biiyiik masraflara girerek heyetler te§kil 
ediyorlar, toprak altmda kalan esran 
meydana ~1karmaga ugra§Iyorlar. 

Ge<;enlerde, Macaristanda, Budape§• 
te civarmda, tun~ devrinden kalma bir 
mezarhk bulundu. Bu mezarhktan r;1ka· 
nlan dort bin senelik iskeletler c;ok mii· 
kemmel muhafaza edilmi§ bir hal de idi; 
bu sayede, o tarihte ya§lyan insanlann 
~ehrelerinin ve viicudlerinin 1ekli hakkm· 
da tetkikler yapilabildi. Bundan ba§ka, 
bu mezarlann i~inde bir~ok ev e§yasi da 
bulunmu~tur. Pek .yogu toprak altmda 
hi~; bozulmadan binlerce yd gomiili.i ka-

- Size, hayatlmda ba~tma gelen ha
'diselerin en feci, ayni zamanda en gijliinc; 
olamm anlataytm mi? Dinleyin. 

cera ge~tirmegi memnuniyetle kar§Ihya~ 
caklar, mesela i§kence diregine baglan ~ 
mak filan gibi bir§ey! 

Halkm banyo yapttgt koskoca bir 
pUij var: 
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Amerika hiikumeti, Yellowstone-Park 
Clenilen mmtakamn tabii giizelliklerini 
muhafazaya karar vermi§ti. 0 civarda 
avlanmak, ev yap1p oturmak, hulasa ta
bii manzaray1, herhangi §ekilde degi§tir
mek, bozmak yasak edilmi§ti. Ben de, 
o tarihte, bir seyahat kumpanyasmda 
rehberlikle c;ah§Iyordum: 

Ben §a§km §a§km onun yiiziine ba -
kmca, ilave etti: 

Bir giin, li« !svec;li seyyah1 gezdirme· 
ge memur edildim. Bunlar, Sandersen 
isminde bir erkek, Helena admdaki ka
rm, bir de Peter adh u§aklan idi. 

Mosyo Sandersen c;ok zengin bir a
'damdi, o zamana kadar ancak resimde 
gordiigii kmmz1 derili insanlan yakmdan 
tammak istiyordu. Birdenbire bana de
di ki: 

- Bu adamlarm oturduklan mmtaka
bizi gotiir.mege raz1 olur musunuz? 
Bu teklifi reddetmek, rehberlik hay ~ 

siyetime uygun dii~mezdi, fazla olarak, 
tsvec;li mii§terim pek te comerd davran ~ 
mi§tl. Memnuniyetle kabul ettim: 

- Ne zaman emredersenizl dedim. 
- Ala! lki giin sonra hareket ede-

nz. 
Mosyo Sandersen, bana bir tak1m e~

ya sipari§ etti, U§agi Peterle birlikte do
la§maga ve mii~terimin Jsmarladigl §ey
leri almaga ba,ladik. 

Bu u~ak bal!a pek fazla iltifat ediyor, 
beni memnun etmek i~in ne yapacagm1 
ga§myordu. Ben onun bu halini samimi
yetine veriyordum, hatta ona, derin bir 
arkada§hk duygusile baglandun. 

lki giin sonra, dordiimiiz birlikte yola 
t;Ikhk. Biz beygire binmi§tik, U§ak, Pe
ter •. kura~ag1m1z kamp i~in laz1m olan 
~e§Jd c;e§Id e§yayJ bir kat1ra yiiklemi§, 
kattn yedeginde ta§lyarak arkadan geli
yordu. 

Mosyo Sandersen: 
. -:: , ~ ereye gidiyoruz? ilk tesadiif e
d~cegimlz kirmlzl derililer hangileridir} 
dtye sordu. 

lki g~~ sonra, bir nehir kenannda, Ka
ra. ':ya Ilar hbilesine tesadiif edecegi
mlZ~ anlath~, bunlann kuk ~ad1rhk bir 
kabile oldugunu, k1rk c;ad1rda iki yiiz 
kadar niifus banndigmi anlattun. 

Bu sefer Mosyo Sandersenm kans1 
Helena: 

I 
- ~u~Kd~ra Ayakhlar muharib insan· 

ar mi 1r r 1ye sord 
Bu adamlann ku. b · h b' d v b' • <;o tan en, ar m ne 

oJ ugunu IJe UDUttukJanm soy}emege 
haz1rlamyordum ki p t J•k d k • e er a u 1ya a· 
n§tl: 

- <;okluk sakin adamlardtr amma 
dedi, fazla giivenmegv e 1 V kt'l' . 1 . . l ge mez. a 1 e 
kendl enm av andiklan topraklardan 
kovmu§ olan solgun yu"zl" d I d . d . u a am ar an, 
yani biZler en birkar;mt arama bir;akla
maktan zevk duyarlar. 

!tiraz etmek. .istedim, fakat Peter, 

- T abii, sonradan kurtulmak ~arti· 
le. T ehlikenill artmast §iiphesiz caiz 
degil! Siz Hindlilerle bir olup boyle bir 
manevra haz1rhyamaz mtstmz? Sizi te
rn in ederim ki, patronlar, hayatlannda bir 
defa olsun boyle bir macera ger;irdikleri 
ir;in fevkalade memnun kalacaklardtr. 
U~agm benden istedigi bu i§, pek sa

de bir§ey degildi, biraz dii§iinmek lazun· 
d1. 0 anda, bu adamm efendilerine kar· 
§1 sadakatinden hir; §iiphem yoktu. 

Peter, bu tekliften sonra, Kara Ayak
hlar hakkmda bana bir tahm sualler 
sormaga ba§ladi, adetlerine, ya§a}'l§lan• 
na clair malfunat istedi, ingilizce konu§UP 
konu§madtklanm, i~tkiye hala du§kiin o
lup olmadiklanm sordu. 

- Ever, dedim, i<;lerinden hirr;ogu in· 
gili>:ceyi oldukc;a iyi bilirler. Ben de on
larm dilinden anlanm. l~kiye gelince, 
bunun ahm satirnl buralarda yasaktu, 
kendi ir;kinizi saklasamz iyi olur. 

Peterin yanmda birka<; §i§e viski bu
lundugunu bildigim ir;in boyle soylemi§· 
tim. 0, masum bir tavnla: 

- Ni~in sak!tyay1m? diye sordu. 
- Ciinkii, dedim, ispirto, kumJZI de-

rilileri «ileden r;Ikarttr. l<;ki i~tilermiydi, 
ay1kken yapmiyacaklan fena hareketleri 
yaparlar. 
U~agm gozlerinde garib bir panlh 

r;akh, fakat aldirmadJm. Ertesi giinii, he
defimize ula§ml§, kamplmlzt kurmu~tuk. 
Ben, Kara Ayakhlara, geldigimizi haber 
vermek iizere ilerledim. 

Peter bana refakat ediyordu. 
Birkac; saat yo! yiiriidi.ikten sonra kir

mJZI derililerin bulundugu yere geldik. 
<;ok iyi tamdtglm reisin elini stkhktan 
sonra, kendisile konu§maga ba§ladik. 

Ben konu§urken, Peter faaliyete ge~· 
mi§, kirmiZI derililerden bir ikisini yam· 
na <;agurnt§, sigara ikram etmi§, yere bir 
~i§e viski koymu§, o bitince arkasmdan 
bir tane daha r;Ikarmt§. 

Peterin yanmdaki kirmizt derililer on 
ki§i kadar vardt. Kurnaz herif, viski ~i
§eleri devrildikc;e, yava§ yava§, kJrmiZI 
derilileri kandlrmi§, oradan birkac; mil 
otede r;adtr kuran beyaz adamlann, A -
merika hiikumeti tarafmdan gonderilen 
ve yerlilerin elinde kalan son topraklan da 
almaga memur edilen casuslar olduguna 
inandirrnt§tl. 

!spirtonun tesirile kafalan klZI§an k1· 
z1l derililer giiriiltii etmeden oradan kalk
mt§lar ve Mosyo Sandersenle kansmm 
bulundugu yere dogru ilerilemege ba§la· 
mt~lard1. Maksadlan oldiirmekti . 

Ben reisin c;admnda bulundugum kin 
olan biteni bilmiyordum. Birdenbire, ih
tiyar bir yerli ~adtrdan i~eri girerek ba • 
na dedi ki: 

Yyahlardan gtzh ban · se • a, susmam1 J§aert 
etti Bu hal tuhaf1ma gitti t•r tm d' 

- Beyaz adam, arkada§m dortnala 
r;ekti gitti, fakat, oteki beyaz adamlarm 
oldugu t11rafa degill · d • , ar e e 1m, 

Mosyo San ersen de· 

- Daha iyi: ?edi, seyahatimiz zaten 
pek yeknasak gidtyor, biraz degi§iklik 0 • 

lur. 

l~ime bir korku geldi. dimag1mda tiir
lii ti.irlii §iipheler belirmege ba§ladt. Ale
lacele yerimden fuladim. 

Bir saniye ir;inde, reis ve ben, kendi
mizi beygirlerimizin iistiinde bulduk, pe
§irnizde yirmi ath daha bulundugu halde 
dortnala yola ~Ikhk. 

Biiyii.k, geni§ bir deniz yarattlmt§ 
karada! .. 

*** 
c;elikten bir irade neler yapmaz-

m1§ meger, 
Goz alabildigine fidanla dolu her 

yer! .. 
Cenneti gokyilzii.nde arayan beyin· 

sizler 
Ba§lartm t;evirip, seyretsinler bu· 

Tada! .. 

_jmeraklt ~eyle~l 
Eskimo kuliibeleri 

Eskimo diyince, gozoniine ilk gelen §ey, 
bodur bodur insanlarla buzdan kuliibe -
lerdir. Halbuki Eskimo mutlaka buzdan 
kuliibe ic;inde oturmad1gt gibi, buzdan ku· 
!iibeyi omriinde gormemi§ alan Eskimo
Jar bile vard1r. 

Eskimo ad1 verilen insanlar Groenland· 
da ve -5imall Amerikada otururlar; a§agi 
yukan kirk bin niifustan ibarettir. En son 
yaptlan tetkiklerin neticesi §udur: 

.Eskimo evleri iic; tiirliidiir. Birisi tab -
tadan direklere gerilen Ren geyigi .. deri
sinden yap1lrni~ yazhk c;adirlardu. Oteki, 
topragm i<;inde oyulan ve kap1s1 balr;1k 
ve Balina bahgt kemiklerinden yap1lan 

ki§hk stgmaklard1r. Oc;iinciisii de buzdan 
kuliibelerdir ki Alaska ve Labradar Es • 
kimolan bilmezler. Bu nevi kuliibeler, 
yalmz Groenland Eskimolan tarafmdan 
ve ancak r;adular sokiiliip te toprakta ko
vuk kazilamiyan mevsimlerde yap1hr. 

i§kence etmek iizere etraflannda ate§ 
yakmaga haz1rlamyorlardt. 

Bizim geli~imiz, pi§mi~ a§a su katt1; 
~iinkii yerliler, reislerinden son derece 
korktuklan gibi, ona kar~I biiyiik bir hiir
met te besliyorlard1. Sarho§ kafalardan 
i<;kinin buhan dagt!dJ, seyyahlar bagh 
bulunduklan agaclardan ~oziildiiler. 
<;ektikleri iiziintiiden sonra bu kurtulu§, 
ne§' elerini yerine getirmi§ti; kahkahadan 
kmhyorlar, ve i~in garibi, biitiin bu ma· 
ceray1 §aka zannediyorlardi. 

Kendilerini vak'anm ciddl olduguna 
inandtramadJm. Neden sonra, Peterin 
ortadan kayboldugu ve paralann sakh 
bulundugu valizin de onunla birlikte str 
oldugu anla§Ihnca ayaklan suya erdi. 

Karargaha dondiik. Bir saat kadar 
sonra bir nal sesi i~itildi, ve reisin r;admn
dan i<;eri, bir klrmlZl derili girdi. 
Adam iki adtm ath, ve yere bir valiz hi
rakti. Bu, Peterin ~ald·~· ··-1;7di, icrin
deki para, oldugu gibi duruyordu. 

0 za.man, ~ii§terilerimin zihninin, k1-
ZI} derihlere aJd uydurma masallarla do· 
lu oldugunu ve kii<;iik bir tehlike ile kar· 
§tla§maktan adeta memnun kalacaklartm 
anlad1m. 

Bir arahk, kari koca, ileri ger;mi,ler 
Peterle ben geride yalmz kalrnt§hk. Pe: 
ter bana dedi ki: 

- Evet bizim patronlar ufak bir rna· 

Kamp mahallinde acayib bir manzara 
ile kar§Ila§hk. Seyyahlann <;adm devril· 
mi§, tekmelerle bir ko§eye at!lmJ§h. Za· 
valh isvec;liler ise acmacak bir balde idi. 
Kadmla erkegin ikisi de birer agaca bag· 
lanmi~ll; kuduran kiZll derililer, bunlara 

K1Z11 derili, bizim ,a,kmhglrniza hi~ 
aldirmadan, geldigi gibi <;Jkll, gitti. 0 
arkas1m donerken, ben, belindeki kemer
de igrenr; bir §eyin asih oldugunu gar
dum. Bu igrenr; §ey, u~ak Peterin kafa
smm yiizillmii§ derisiydi. 

Bilmeceyi ~Ozenler 
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YAZISIZ HiKAYE 

Ian hu e§ya da, onlan kullanan insanla
nn YA§aYI§ tarzlan, adetleri hakkmda 
oldult~a tam bir fikir vermi§tir. 

Bu e§yamn ir;inde vazo, bardak ta~ 
hak, i<;i yiyecek dolu kablar, merhe~ ve 
krem kutulan, ilac, miicevherat gibi §ey~ 
ler bulunurdu. 

V aktile Finikelilerin bulundugu I:'i. 
li~tinde, Mogoffin isminde Nevyorklu 
btr profesor, c;ok k1ymetli bir ke§ifte bu
lunrnu§tur. Finikelilerin camtn mucidi ve 
miicevherat yapmakta listad bir millet 
oldugu malumdur. Profesor Mogaffinin 
ke,fet!igi §ey som altm tanelerden yaptl· 
m11 bu. gerdanhktir. Bu alttnlarm ara~ 
smda buer cam tane vard1r p f .. · ro esor 
gene altmdan yapilmi§ kiipeler de bul· 
mu§tur. Biitiin bu miicevherler .,.. b' r . . ' nu; ]• 
mrm!en .~Ir usul.Ie ve gayet ustahkla i§· 

lenmi§ yuksek hirer san' at eseridir. Ku
pelerin iistiinde hirer insan ~ebresi hakk • 
di!JI_Ji§ti~. ~ akat b~ ~ehrede ag1z yoktu~. 
F m1kehlenn bu agiZSIZ insan resminden 
ne murad ettikleri anla§Ilamami§hr. 

Gene ayni profesoriin Filistinde ke~ • 
fettigi Finike eserleri arasmda, altm ger· 
danhkla kiipeler kadar k1ymetli degilse 
de onlardan daha merakh bir~ey vardir. 
Bu, sert ta§tan yapilmi§ bir C<Ocuk emzi
gidir. Birkar; bin sene evvelki devre aid 
olan bu emzik, hac1yatmaz gibi devril· 
mez ~ekilde yap!lml~, ~ok ag1r oldugu j. 

r;in elle tutuldugu zaman s1k1 muhafaza 
edilebilsin diye iistii kabartma resimlerle 
siislenmi§tir. Emzigin, ~imdiki bebeklerin 
minimini ellerile tutug kaldiramiyacaklarl 
kadar biiyiik ve ag1r olmas1, Finikeli <;o~ 
cuklann c;ok giirbiiz olduklanm gosteri· 
yor. 

r Nlsan bilmecesi ) \. 

1 I I -1 1 I 

2 

3 
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Yukanki bO§ hanelere oyle harfler 
koyunuz ki soldan saga: 

I - Denizde ya§tyan. 
2 - Cenub vilayetlerimizden biri. 
3 - Ya§ad1gtm1z §ey. 
4 - Vi.icudi.in et k1smt. 
5 - Say1. 

!fade etsin ve solda birinci haneler 
yukandan a§a~ okundugu vakit te ir;I· 
ne girdigimiz mevsim manasma gelsin. 

Bu bilmecenin hal suretini yukanki 
cetvelin iizerine yazarak adresinizle 
birlikte bize gonderiniz. Dogru halle • 
denlerden birinciye be~ lira, ikinciye 
iki lira, iic;iinciiye miinasib bir hediye, 
diger yiiz ki§iye muhtelif miikafatlar 
verilecektir. Cevablar nisanm sonuncu 
giini.ine kadar cCumhuriyet <;ocuk sa
hifesi. adresine gonderilmelidir. Ge<; 
kalanlar ve bu §arta riayet etmiyenler 
hediye kazanamazlar. 
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Alman cevah1 iizerinde 
konu§malar 

J;"ransa, Lokarnocular1n Almanyay1 baric 
tutarak toplanmalarlnl istiyor 

(Ba~tarafr 1 inci sahifede) 
ni§mede hazir bulunacaktlr. 

El~iler Pari.te 
Londra 3 (Hususi) - Roma, Lon • 

dra, Berlin ve Briikseldeki F rans1z elc;i • 
leri bugiin Parise gelmi~lerdir. Ekiler 
Hariciye Nezaretinde M. Flandin tara • 
fmdan kabul edilmi~ ve uzun miiddt't go
rii~mii~lerdir. 

Romadaki F ransiz el~isi Kont do 
Sambroniin Parise baz1 italyan dilekleri
ni p;otiirmekte olduguna clair deveran e -
den ~ayialar tekzib edilmi~tir. Romadan 
bildirildi~ine gore Kont do Sambroniin 
hareketinden evvel M. Suvide yaptlg1 go
riismenin hicbir ehemmiyeti yoktur. 

Yeni bir Fransn sulh plant mt? 
Paris 3 (A.A.) - Bugiin toplanan 

F rans1z elc;ileri ic;timamdan sonra teblig 
nt'~redilmemi~se de «intransigeant» Fran 
sanm Hitler planma kar§I bir Frans1z 
sulh plam teklif etmege karar verdigini 
yazmaktad1r. 

Erkanrharbiyeler arastndaki 
gorii.,melerin mahiyeti 

Londra 3 (A.A.) - Reuter ajans1 .. 
nm sand1gma gore, M. Edenin erkam • 
harbiyelerin gorii~meleri hakkmda Fran
SJZ ve Bekika hiikumetlerine yolladJgl 
mektub, bu gorii~melerin mf teknik rna -
hiyetete kalmasJ ve !ngiliz siyasi taahhiid
lerini hi~bir ~ekilde artuacak bir yola sap
mamas! laz1m geldigi kaydini ihtiva et -
mektedir. 

Bu gibi temaslar, alakadar memleket
ler arasmda siyasl bir ittifakla neticelen -
miyecegi gibi, miidafaa te~kilatt hakkmda 
hicbir taahhiid mecburiyeti de dogura • 
mamahdtr. 

Reuter aiansmm ogrendigine gore, 
Frans1z biiyiik elcisi, hiikumetinin bu nok
talan kabul ettigine dair M. Edene temi
nat vermi~tir. 

Edenle Fransrz seliri arasrnda 
teati edilen mektublar 

Londra 3 (A.A.) - M. Edenle 
Frans1z sefiri M. Corbin arasmda tt>ati 
ed,lmi~ olan mektublar ne~redilmi$tir. M. 
Edenin esas1 Avam kamarasmdaki beya
nahnda gosterilmi~ olan mektubuna a~a
gtdaki teblig raptedilmi§tir: 

«Ekselanslan takdir ederler ki bu 
mektub ingiltere hiikumetinin miitalea -
smca uzla~ma te~ebbiisi.iniin suya dii&mi.i§ 
oldugu manasm1 hicbir vec;hile tazammun 
etmez. Malumunuzdur ki, Almanya hi.i
kfimetinden baz1 teklifler ald1k. Bu tek -
1iflere hemen lay1k olduklan ehemmiyeti 
verdik .lngiltere hi.ikumeti bu mada tah
rik eseri olm1yan bir tecaviiz vukuu tak -
dirinde icra edilecek olan taahhiidlerin 
tekni'k $artlanm tanzim maksadile Fran
sa ve Belcika erkamharbiyelerile hemen 
temasa girmesi icin lngiliz erkamharbiye -
sine talimat vermege amadedir. 

Hiikumetinizin bu hususta bizimle 
mutab1k oldugunu teyid edecek olursa -

mz bahtiyar olurum. Ben erkamharbiye -
ler arasmdaki gorii&melerin Londrada 
ba lamasm1 teklif ediyorum.» 

M. Corbin, cevabmda boyle bir te -
masm siyasl mahiyetten hicbir taahhi.idii 
ve alakadar taraflarm millt miidafaalan
nm tensikine miiteallik hicbir miikellefi
yeti tazammun etmemekte oldugunu be -
yan eylemektedir. 

Mumaileyh, erkamharbiyeler arasm • 
daki gori.i~meler icin Londranm intihab1 
hususunda Fransanm lngiltere ile ayni fi
kirde oldugunu beyan etmektedeir. 

Almanyadan sorulan sualler 
Londra 3 (A.A.) - Diin M. Edrn 

ile yapml§ oldugu bir miilakat esnas1nda 
M. von Ribbentropa sorulan muhtelif su
allere yakmda Berlinden etrafh bir ce • 
vab verilmesi beklenilmemektedir. 

Royter ajansmm ogrendigine gore, 
bu sualler mf 1ngiltere hiikumetinin l\1-
man muhtJTaSJ hakkmda bir hiiki.im ver· 
meden evvel gozoni.inde tutmas1 laz1m 
gelen mi.ilahazalan gostermek ic;in sorul
mu~tur. 

Salahiyettar bir membadan beyan e -
dildigine gore M. Hitlerin bu suallere 
tahrirl bir vesika ile cevab vermesi mev -
zuubahs degildir. 

1ngilizlerin ba§hca sualleri §Unlardir: 
K1taat kelimesinin manas1 nedir~ Bu 

meyanda asker olm1yan kuvvetlerle hava 
kuvvetleri dahil midir ~ 

Almanyanm miistemleke hususundaki 
miisavat talebini ortaya atmak ic;in rna -
kul bir devre kelimelerinin manas1 ned it~ 
Alt1 ay midir, on iki ay midir? Y oksa 
daha uzun bir devre midir~ Almanya 
bi.itiin mi.istemlekelerini mi, yoksa bun • 
lardan baz1lanm m1 geri almak istiyor? 

Lituvanya, <;ekoslovakya v'e Avus • 
turya ile mevcud ademi tecaviiz paktlarl 
hakkmda Almanyanm niyet ve maksad· 
Ian nedir? Bu gibi paktlar miitekabil yar· 
d1m misaklarile ikmal edilebilir mi? Al
manyanm teklif etmekte oldugu beynel • 
mile! hakem divam hakkmdaki fikri ne· 
dir~ La Haye divanmdan ha§ka bey " 
nelmilel yeni bir te§ekkiil vi.icude geti -
rilmesini mi istiyor? 

Alman hareketinin Danzigdeki 
tesirleri 

Var§ova 3 (A.A.) - Almanyanm 
7 mart tarihinde yapt1g1 hareketin akis
leri ve son seo:;imler Dantzigde tesir u
yandJrmaga ba§lami~ ve yakmda daha 
kuvvetle tezahiir etmek tehlikesi goster
mege ha§laml§tlr. 

Ayan, Dantziglilerin Reichswehr te§· 
kilatma almmalan hakkmda bir karar
name kabul etmek suretile, kanunu esa
siyi ao:;1kc;a ihlal etmi§tir. Bu kararna
mede, te$kilata girmenin ihtiyari oldugu 
ve serbest §ehre miiteallik arsmlusal se
nate ile kat'iyyen tezad te§kil etmedigi 
izah olunmaktad1r. 

Balkan Qocuk Esirgeme kongresine gid'n murahhaslanm1z 

be~ msanaa t-\tmada toplanacak olan .daJkan devletleri ~ocuk Emgeme Ku
rumu kongresinde memleketimizi temsil edecek olan heyet diin ak~am Pireye ha
reket etmi~tir. Resmimiz murahhaslanmi z1 bir arada gostermektedir. 

cil~ii~·~~·~d~··k~;··~~ht~~i~~·~··bi~···~~~~~~i~···;~·~i-~i'~; 

L.umil§ane (Hususi) - Halkevimizm blitiin kollan ~all~malanna biiylik bir 
h.~ran:.tle devam etmektedirler. Gec;enlerde i~timai yard1m kolu, muhitin bU.
tun ~oy. muhtar ve azalanm merkeze davet ederek bir ~ay ziyafeti vermi~ ve 

1ilenle uzunboylu gorti~meler yapllm1~hr. Yukanki resim toplantlya ge -
v muhtarlarmdan bir k1sm1ru Halkevi idare heyetile bir arada goster -

mtl\14iW.Icr. 

CUMHURtYET 

Eden in Avam Ka .. 
ras1ndaki izahat1 

(Baftarafr 1 inci •a.hifede) 
bahsetmi~ ve lngiltere hiikumetinin bu 
babda Almanyadan heniiz bir cevab al
maml~ oldugunu soylemi~tir. 

Bir itimad havas1 viicude getirmege a
id olan 26 mart tarihli beyanahm hatula
tan M. Eden, yap~acak gorii§melerin er
kamharbiyeler arasmda cereyan edecegi
ni ve bu gorii~melerin miinhaman intikal 
devresine aid olaca~bm kaydetmek laz1m 
geldigini soylemi~tir. Bu gorii~meler ta -
mamile teknik mahiyette olacak ve !ngil
terenin siyasal taahhiidlerini artlrmiyacak
br. 

F ranSIZ ve Belcika sefirlerine gonde
rilmi~ olan mektublar uzla~ma te~ebbiisii· 
niin suya dii~mesi takdirinde !ngiltere hi.i
kumetinin F ransa ve Belcika hi.ikumetle
rile beraber yeni vaziyete kar~I koymak 
ic;in ahnmas1 laz1m gelen tedbirleri tetkik 
edecegi hususunda teminat vermektedir. 
!ngiltere, Lokarno paktma tevfikan he • 
men bu hiikumetlere muavenete ko~acag1 
gibi onlar da fngilterenin yard1mma §itab 
edeceklerdir. 

!ngiltere hi.ikumeti bu hiikumetlerle mii
~averede bulunarak Fransa ve Belc;ika· 
mn emniyetini tahrik eseri olm1yan her -
hangi bir tecavi.ize kar~I temin etmek ic;in 
elinden gelen biitiin tedbirleri alacak ve 
bu maksadla fngiliz - F ransJZ ve Belc;i • 
ka erkamharbiyeleri arasmdaki miinase
betlere devam veya bunlar arasmda de
rin miinasebetler tesis edecek ve binneti • 
ce Milletler Cemiyetinde konseyin sui • 
hun muhafazas1 ve beynelmilel kanuna ri
ayet edilmesi icin faydah olan biitiin ve· 
sayay1 yapmas1 i<;in c;ah$acakhr. 

M. Eden, ingiltere hiikumetinin Fran
save Belcika sefirlerinden Paris ve Briik
sel hiikumetlerinin erkamharbiyeler ara -
smdaki temaslarm kendi noktai nazan 
vec;hile mahdud kalmas1 hususunda mu
tabik kalm1~ bulunduklanna clair temi -
nat almi$ olduklanm soylemi~tir. 

Herhangi bir toplanh icin bir tarih tes
bit edilmi~ degildir. Y almz zaruri olan 
hamhklar ikmal edildikten sonra bu top
IantJ hemen yapilacaktJr. 

M. Eden, netice olarak §oyle demi§ • 
tir: 

«- !ngiltere hi.ikumetinin erkamhar
biyeler arasmda gorii~me yap1lmasma ka
rar vermek suretile takib etmekte oldugu 
ba~hca gayenin itimadm teessiisiine yar -
d1m etmek oldugunu ve itimadm iyi ne -
ticelere vasii olacak mlizakereler icin c;ok 
esa~h bir amil oldugunu si:iylemi~tir.>> 

lngiltere hiikumetinin miitaleasma gore 
bu gorii~meler herkesin tahakkuk etme -
sini arzu etmekte oldugu hal suretine her
hangi bir vechile zarar verecek mahiyet
te degildir. 

lngiltere hiikumetinin emniyetin esa -
sm1 mi.imki.in oldugu kadar geni~ k1lmak 
ic;in emniyet meselesile yalmz Lokarno 
paktJm imza etmi~ olan devletleri deii;il 
Mi!letler Cemiyetine dahil biitiin dev -
letleri alakadar kilmak suretile emniyet 
mefhumunu takviye etmesini tavsiye e -
den M. Adleyye cevab veren M. Eden, 
bu noktai nazara kar$1 pek biiyiik bir 
sempati oldugunu ve boyle bir usul her
kes tarafmdan kabul edildigi takdirde bu
nu <;ok iyi kar§Jhyacagim soylemi§tir. 

M. Eden bundan sonra ingiltere hii -
kumetinin Alman kuvvetleri tarafmdan 
F ra~SJZ v~ya Bekika topragma kar§l 
tahnk esen olm1yan bir tecaviizde bulun
masJ yani Fransa ve Belcikamn hakikl bir 
istilaya mar~z kalmas1 hali miistesna ol
mak iizere mi.izakerelerin me§'um bir a • 
kamete ugramas1 takdirinde mevcud aske
ri p]anlardan herhangi birinin icras1 husu
sunun derpi~ edilmemekte olduguna dair 
Avam kamarasma ve memlekete teminat 
verebilip veremiyecegini soran M. Lloyd 
Georgea tasdik cevab1 vermi~tir. 
Ribbentropun be~ dakika siiren 

bir ziyareti 
Londra 3 (A.A.) - M. Eden, A • 

vam kamarasmdaki beyanatmdan birkac; 
dakika evvel hie; te beklenilmedigi halde 
von Ribbentrop tarafmdan ziyaret edil
mi~tir. 

Gori.i~me be~ dakika devam etmi§tir. 
Tahmin edildigine gore von Ribbentrop 

Almanyanm intikal devresinde Ren mm
takasmi tahkim etmemegi taahhiid eyle
mekten imtina etmekte oldugunu bildir • 
mi~tir. Filvaki i~ aksi olsayd1 M. Eden, 
bu ciheti Avam kamarasmdaki nutkunda 
bildirmemezlik etmezdi. 

Von Ribbentrop bundan sonra M. Hit
lerle uzun bir telefon muhaveresinde bu
lunmu$tur. 

Franstz Bankasmm altm 
bilan(OSU 

Paris 3 (A.A.) - Frans1z Develt Ban
kasmm kambiyo buhranmm arifesi 
olan 27 mart tarihindeki bilanc;osu 113 
bu~uk milyon altm ihrac edildigini gos
termektedir. Bundan sonraki bilanco 
cumartesi ve pazartesi giinlerinin bed
binligi yiizlinden daha hissedilir dere • 
cede biiylik bir zarar kaydedecektir. 

Kar§Ihk yiizdeki 70,20 den 60,39 a in
mi§tir. 

Btittin Avusturya 

fenlik yaptyor 

Kii~iik Antant, Macaris
tana da f1rsat vermemek 

i~in tedbir alacak 
( Ba~tarafr 1 inci t~ahifede) 

f;lu§nig as~eri heyeti kabul ederek 
hararetli sozlerle htikumet namma or • 
duya te§ekkur etmi§, sulhu koruyacak 
bir ordu yeti§tirilmesini istemi§tir. 

Gece sabaha kadar Viyana sokakla -
nnda niimayi§ler yapllml§ ve fener a
laylan tertib edilmi§tir. 

Askere alrnacak esnan 
Viyana 3 (A.A.) - Mecburi askerlik 

hizmeti kanununun tatbik1 §ekillerini 
bildiren yan resmi bir teblig ne§redil -
mi§tir. 

1915 s1mfmdan 40 bin efrad, te§rini -
evvel 1936 ve nisan 1937 kur'asma dahil 
olacaklard1r. Hizmet miiddeti ihtiyat 
zabiti s1mfma aynlmak istiyenler miis
tesna, alti ay olacakhr. 1900 ve 1915 Sl

mflan bir ve iki ayhk talim mi.iddet -
lerini gec;irmek i.izere ve arka arkaya 
c;agmlacaklard1r. 

Kii~iik Antantrn te,ebbiisii 
Biikre§ 3 (A.A.) - Avusturyada mec· 

buri askerligin ihdas1, bu kararm Ma -
caristan lizer-indeki muhtemel tesirleri 
bak1mmdan mevzuubahs edilmektedir. 
Bu itibarla buna benzer bir Macar ha
reketi, sulh muahedesi ahkammm c;ig -
nenmesi §eklinde, tefsi.r edilmektedir. 
Biitiin siyasal mehafil, Macar.istamn da 
yakmda Avusturyaya uymas1 ihtimalini 
endi§e ile derpi§ etmektedir. Kiit;lik An
tantm Macaristana boyle bir harekete 
gec;mek f1rsatm1 vermeden, Avusturya
mn karan hakkmdaki noktai nazanm 
§imdiden bildirmesi istenmektedir. <;e
koslovak~a ve Yugoslavya elc;ileri bu -
gun Dl§ l§leri Bakanhg1 miiste§an Ra
dulesco nezdinde te§ebbiislerde bulun -
mU§lardir. Bu te§ebbiisler iizerine Ra
duleco, §imdiden burada bulunan Titu
lesko ile muhabereye ba§lami§br. 

Biikre§ hi.ikumetinin Kiic;iik Antantm 
toplu bir hareketine onayak olmak is
tedigi kaydedilmektedir. 

Prag 3 (A.A.) - <;ekoslovakya, Yu -
goslavya ve Romanya, Avusturyada 
mecbud askerlik hizmetinin ihyas1 kar
§Ismda alacaklan durumu tesbit etmek 
iizere telefon muhaverelerile temas1 
muhafazaya devam etmektedirler. 

Dl§ Bakam M. Krufta, Yugoslavyanm 
Prag elc;isi M. Protic;i kabul etmi§tir. 

Viyana nezdinde bir protestoda bulu
nulmasi di.i§iiniilmli§tlir. 
Avusturya hududunda esrarengiz 

harehetler 
Pragdan bildi.riliyor: 
<;ekoslovakya Milli Miidafaa N eza -

retinin bir tebligine nazaran gec;en cu
ma giinu 25 Alman z1rhll otomobili 
Bavyera - <;ek hududuna gelmi§tir. 
Bunlarm <;ek topraklanm c;igniyerek 
cAvusturya topraklarma gec;mek uzere 
hazir olduklara soylenmektedir. 

Bir A vusturya gazetesinin verdigi 
malumata nazaran charita yapmakla 
me§guh bir Avusturya piyade miifre -
zesi Salzburgun 30 mil §imalinde kain 
Alman hududuna hareket etmi~tir. 

Alman hududu iizerinde kain A vus -
turyaya aid Ostermerthing koylindeki 
memurlar, buradan ancak birka~ Avus
turya askerinin gec;mi§ oldugunu soy -
lemi§lerdir. 

-----P-0-LfSTE 

YAKALANAN KUMARBAZLAR -
Kasimpa§ada Uzunyolda !smailin kah
vesinde !smail, Mustafa, Ya§ar, Meh -
med, Ahmed, Cafer admda be§ ki§i ku
mar oynarlarken polisler tarafmdan 
yakalanmi§lardir. 

TRAMVAYDAN ATLADI, AYA(H 
KESiLDi- Vatman Ahmedin idare -
sindeki 550 say1h Sirkeci - Topkap1 
tramvay1 dun Beyaz1ddan gec;erken 42 
say1h romorkun on sahanllgmda bulu
nan seyyar boyac1 ismail tramvay 
durmadan atlaml§ ve sag ayag1 teker -
lekler altmda kalarak kesilmi§tir. 

Yarah Cerrahpa§a hastanesine kal
dmlmi§tlr. Mi.iddeiumumi muavinle -
rinden Sabri tahkikata ba§lami§tlr. Bu 
yiizden iki saat kadar Yedikuleye tram
vaylar i§lememi§tir. 

PATATES HffiSIZININ MARiFETi
Kiic;iikpazarda yag iskelesinde Huvaki -
min diikkant oniinde duran patates ~u
vallarmdan birini !skender admda bir 
adam c;almi§ ve ka<;mak iizere iken halk 
tarafmdan yakalanmi§tlr. 

H1rsiz, yakaland1gm1 goriince belin -
den bir kama <;Ikarml§ ve kendini tut
mak istiyenlere hiicum etmi§tir. Bu -
nun uzerine halk h1rs1Zl brrakmak mec
buriyetinde kalmi§ ve iskender ka~ar
ken polisler · tarafmdan yakalanmi§hr. 

KARISINI VE KIZINI YARALADI
Uskiidarda Solaksinan mahallesinde o
turan Halil, eline gec;irdigi makasla ka
risi Nimetin iistiine hiicum ederek z~
valhyi tchlikeli surette yaralam1~hr. 

Halil, Nimetin kanlar i<;inde yere yu -
varland1g1m gori.ince k1z1 Tiirkam da 
ag1rca yaralami§hr. PatJ.rd1 iizerine pa
lisler eve gelmi§ler, Halili yakalami§ -
lar, yarahlan da Haydarpa§a hastane -
sine kaldirmi§lardir. Halilin aklmdan 
bir zoru olup olmad1g1 tahkik edilmek
tedir. 

• Nisan 1936 -----
Gtinti giintine ya,Iyanlartmtz ] 

Dariilicezede mubayaa 
memuru idim ita 

tor 
(Baftaralr 1 inci •ahifede) 

yerine iic bilet ve;mi§im. Hava yagmur
luydu. Ellerim IslanmJ~, kagJdlar birbiri
ne yapi~mJ§ ... 

- Sizi <;Jkanrlarken tabii hicbir ~ey 
vermediler. 

- Hay1r I ... Hicbir &eY vermediler .. 
- Ba&ka i~cilere verirler mi? 
- Bir i§ci eskirse c1karken bir ikra -

miye verirler... Fa kat dort ay hk bir i§s;i · 
ye kim para ven ? 

- Daha eskiden ne yap1yordunuz ~ 
- Dariilaceze mubayaa memuruy -

dum. ingilizler geldigi zaman cJkardilar. 
0 zaman malum ya .•. K1yamet kopuyor
du. 

- Simdi ne yap1yorsunuz? 
- Y edi, sekiz senedir i§sizim I 
- Kimse size muavenet etmiyor mu? .. 
!htiyar adamm gutlagmda bir hH;kmk 

di.igiimleniyor: 
- Hayu kimsemiz yok ... Ban a mu· 

avenet eden kanmd1... Ben i§siz kalmca 
o c;ah~maga ba~ladi. Bohcacihk ediyor -
du. F akat o hastaland1, oyle bir hastalan
di ki... N ekadar zamandanberi nemiz 
var, nemiz yok harcettik. Ortak bir evi -
miz vard1 onu da satJp parasm1 bitirdik. 
$imdi burada dort lira kira ile oturuyo
ruz ... 

- KadmmlZln hastahib nedir? 
Hasta kendisi anlatJyor: 
- Midemde <;Iban varm1~. Ameliyat 

yaptdar, yeni kalktJm. Y umruk kadar c;t
ban... Ye cerahatleri karacigere kadar 
yay1lmi~. 

Zafiyetten hafif, hafif aghyarak ko -
nu&uyor: 

Fransada bir sokak 
~arp1,mas1 
( Ba~tarafr 1 inci t~ahilede) 

civanmn komlinist te§kilatlan mensublan 
entemasyonali soyliyerek tiyatronun etra
fma gelmi§ler ve orada barikatlan kura
rak toplantmm dag1lmas1m beklemi§ler -
d1r. Gece saat 22 ye dogru tiyatrodan <;1-
kan ate§ salibliler ta§ yagmuruna tutul -
mu~lard1r. 

Polis ve jandarma miidahale ederek 
niimayi§c;ileri dagitmt§hr. Bunlar kUciik 
grublar halinde ta sabaha kadar sok<1k -
larda nlimayi 1-re devam etmi lerdir. -··· Bursa Halkevinde faydah 

toplanblar yapthyor 
Bursa (Hususi) - Halkevimizde her 

sah ak§aml miinevverler toplanarak a
ralarmdan birinin okudugu bir eser ve
ya mevzuun ozii.nii dinlemektedirler. 
Bu suretle miinevverler ayr1 ayn oku -
yamad1klan bir kitab1 veya eseri boyle 
topluca okumU§ kadar oziin\i ogrenmi§ 
olmaktad1rlar. 

Bu hafta Halkevi Koyciiliik komitesi 
reisi "Hulusi Koymen (demokrasi) mev
zuunu anlatm1~ ve alaka ile dinlenmi~
tir. Halkevi, sah ak~amlanm bu suretle 
(bir eserin oziinu dinleme gecesi) yap
ffii§hr ki menevverleri okumaya te~vik 
eden ve okuma zevkini arhrm1ya ya -
rayan bu hareketile Evimizin kiiltur 
sahasmdaki faaliyeti de diger sahalar -
dak kadar verimli olmtya ba~lam1~ de
mektir. --···-Tiirk - Franstz Ticaret odasmm 

50 nci yddoniimii kutlulandr 
Tiirk • F rans1z Ticaret Odasmm ku -

rulu§unun ellinci yJldoniimii diin kutlu -
lanmi~tJr. Bu mi.inasebetle, diin sabah, li
mammJza gelen Fransiz band1rah Patri 
ya vapurunda bir ziyafet verilmi~tir. 
Ziyafette Frans1z sefareti mensublan, 
Ti.irk - Frans1z Ticaret Odas1 azalan ve 
Ticaret Odas1 miimessillerile deniz mii
esseseleri ve bankalar miidiirleri ham bu
lunmu~lardJr. Ziyafette iki memleket a
rasmdaki ticarl miinasebetlerin takviye ve 
inki~afml temenni eden sozler soylenmi§
tir. 

- Ah klZim neler cektim.. Zayifllll 
diye bay1ltmadan ameliyatl yaptdar··· 
insan nas1l basta olmaz. Ac;1z ... Bu dorl . 
giin gene ac kald1k ... Soguk sudan ba~kg H~be 
midemize bir~ey gitmedi ... Ben de soguk len h 
su icmiyeyim diye su ISJttlm. l<;ine tuz at' h~m : 
k T I · "k dmm1 ti . . UZ u su !Ch . . • l 

Oyle hazin hazin h1ckmyor ki beuilll ~~§ eJ 
de gozlerime ya~ doluyor. 1~10 5 

- Bizim hayahm1z bu, diyor. Biz i~· esi~' 
te boyle ya~1yo~u~ ... ~ir acJyammiz, b~! tura: 
merhamet edemmiz, b1r muavenet ede~l' dirl 
miz yok... <;ah~abildigin zaman gec;inJ • I e~ 

·· a ma1 
yorsun, c;ah§amadm m1 ... Oli.imden be • · 1. 

I§ IT 
ter. b I 

V "h · d k d' · b lk' b' · e§ ei e 1 tJyar a am en Jsme e 1 1r ~~ uk 
b l .. "d'l a u urum um1 1 e: ·· k"' 

t pus t: 
- Ben muavenet te istemiyorum. ~ ic;in c 

istiyorum, diyor ... Hasta kanma bakmak. Italy< 
onu a<; oldiirmemek icin i~ istiyorum. AI ' etmer 
!aha inamrsamz, Allah r1zas1 ic;in, Allaha ~evin 
inanmazsamz insanhk ~efkatinize dayanl' ordus 
yorum, bana bir is bulunuz. Ras 

Hakikaten o heniiz i~ gorebilecek bir lerini 
ya~ta ve ona bir i~ bulabilsem, bu kadar Simd 
sefaletten sonra, en gene i~ciden daha fa: alaca 
al olacagmdan eminim. Fa kat. .. Ben fs• 2 
tanbul i~sizlerine i~ bulan resmi bir is bii• ousm 
rosunun miidiiri.i veya memuru muyum ?. ediyc 

Biiti.in bunlan ona a.nlatmak giic; ola• gecer 
cag1 Ic;m: ler, 

- Birisi bir i§c;i ararsa sizi unutmarn. etin' 
emin olunuz. lmpa 

Diyorum ve hastaya yakm ~ifalar te' mesi 
menni ederek, adeta ko§ar gibi bu evdeJ\ Iii si 
cikJyorum. nm . c 

SUAD DERVIS land1 
B: 

Yunan Liderler Meclisi tal I 

diin Atinada toplandt ~~ ~ 
(Baqtarafr 1 inci t~ahifede) resm 

eden vaziyetlerin tarihc;esini yaphktall mekt 
sonra paktm Yunanistam Balkanlar ha' H 
rici hic;bir surette taahhiid altma koy ' 0 ~·· 
maml§ oldugunda 1srar etmi§tir. egi 

Maksimostan sonra soz alan Mihal2.' yad! 
kopulosla Kafandaris, Maksimosun noj{· yapt 
tai nazarmm aksini iddia etmi§lerdir. letin 

Liderler meclisi tekrar toplanmak ii' pek 
zere saat sekizde dagilml§br. Mecliste c;ok 
goriisiilecek meselelerin ehemmiyetin8 f · 
b . , l"d l · ·· d"" d f d h t ,.,.. em 1naen 1 er enn uc;, or e a a a Or nevi 
lanaca 1 tahmin edihnekt dir. 

viye 
Hava ve deniz manevralart ve, 

Atina 3 (Hususi) - Harbiye Na:tltl M' 
General Metaksas dun Hava Nezaretifl8 a 
giderek pek yakmda tayyare filolannlfl . 3j 
da i§tirakile donanma tarafmdan ya • k1 
p1lacak manevralar hakkmda miizake' dud 
relerde bulunmu~tur. ucu 

Krahn bizzat bu manevralan takib e• Yar: 
decegi tahmin edilmektedir. ya11 
Solulis komiinistlerle anlasmrs! te~l 
Atina 3 (Hususi) - Komunist pa;tiS yor 

parlamento grupu reisi Sklaveasla hii!' leri 
riyetperver partisi lideri Sofulis ara • hg1 
smda komiinistlerin hiirriyetperverlere iml 
rey vermeleri i~in yap1lan itiliifnartle A~ 
~omi.inistler tarafmdan ne§redilmi§tir• tor 
Itilafnamede komiinistlerin reylerini!l 
temini ic;in hlirriyetperverlerin kabul 51 

ettigi taahhudler zikredilmektedir. ta~ 

Bursadaki hafriyata devam 
ediliyor 

Bursa (Hususi) - Buradaki Ahmed 
Vefik Pa§a hastanesinin altmda ba§h " 
yan ve Binityahlara aid oldugu zanne • 
dilen eserleri meydana c;rkarmak ic;ill 
yap1lan hafriyat bir mliddettenberi tah' 
sisat beklendiginden durmu§tu. Soil 
giinlerde Maarif Vekaletinden tahsisat 
geldiginden yeniden hafriyata ba~lan ' 
m1shr. Bu seferki hafriyata eskiden me;! 
dana <;Ikmi§ olan biiyiik galerinin ic;inde 
bir iki insan boyu derinligindeki c;amul' 
ve toprak tabakanm temizlenmesile 
ba§lanml§tlr. Bu ameliyat, bir hafta • 
danberi devam etmektedir. Daha bil' 
hafta kadar devam edecegi soylenmek • 
tedir. Hafriyata gene Muze mudlirii 
Mahmud nezaret etmektedir. 
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Giritte V enizelosun cenaze merasimi y 
b 

lVluteveifa. ?ir.idli Ba§vekile memleketinde biiyiik merasim yap1ld1. Resmim~ 
tabutunu Gmdh sergerdelerle bahriye neferlt'l'inin omuzlannda gosteriyor, 

n 
c 
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4 Ni~an 1936 CUMHURlYET 

Habe§ler yenilmemi§, 
yeni bir sava§a hazu 

Iii Cumhuriyetlll I Istanbul Borsas1 kapam§ll 
fiatleri 3 - 4 - 1936 

H~ U ~ ~ lblJ 1t lYIIflllYI 
Bursa avukatlarmdan Ali Rtzaya: 

I Sterlln 
I Dolar 

PARALAR 

italyan karargah1ndan gelen haberler, impara· 
torun A~iyangi golii civar1nda yeni bir muharebeye 

giri~mesi ihtimali oldugunu bildiriyorlar 

1935 senesl l~tln nam1mza tahakkuk' et
tlrllen 78 lira kazanl( verglsi yerlne haclz 
yollle 136 lira tahsil edllmesi keyflyct!nl 
blr lstlda 1le Bursa Kazan!( Tetklkl itlra
zat Komi.syonuna bildirlniz. 

~o Fran tsJz fr, 
iO Lire 

All~ 
623,2~ 

123 
164 
150. 
80. 
l'2. 

Sat1~ 
623,2!1 
1 ~ 6 
167: 
155. 
83, 
24, 

20 Belyik Fr. 
20 Drahml 

Bir mahalle halkmm 'ikayeti 
Unkapam Yavuzslnan mahallesl Sagr!. 

cller sokal!;mdakl esnaftan on be~ imzalt 
blr mektub ald1k. Bu mektubda denlllyor 
ki: •Son nUfus saymundan evvel numaras1z 
blna ve dlikkanlara numaralar tak1lmaga 
ba.§landl. Tak1lan bu numaralardan blr kts
mt esk!lerlnden ~tlkanllp taklld1. Blr klSmt 
da diikkan veya evi eskl klrahyanm ya. 
nmda taktldt~I halde §lmdl herkesten ay. 
nl para 1stenmektedir. 

JO lsvl~reaFt. 
20 Leva 

810 
22. 
81. 
93, 
22, 
16. 

815. 
24, 
83. 
95. 
24. 
17. 
32. 
24. 
23, 
13. 
55, 
34. 
32. 

l flonn 
20 <.:ek kronu 

I Avusturya Sl. 
I Pe~eta dorl (Ba~taraFa 1 inci sahifede) 

ka Habe§ oli.ilerinin saylSlm daima bildirdik
leri halde, esirleri sadece «birc;ok» mi.ip-

l Mark 
I Zlotl 
1 Fengil 

at• hem sifatlle ifade edip gec;meyi adet e
dinmi§lerdir. Anla§Ilan italyanlar, Ha
be~lerden «say!Slz» esir ahyorlar ve onuo 
ic;in say1 bildiremiyorlar. 

§imali garbisindeki taarruzumuz, tam 
muvaffakiyetimizle nihayet bulmak iize
redir. General Staracenin kumandas1 al
tmda bulunan ve 20 martta Am-Agher
den hareket eden h1zh kit' alardan mii
rekkeb bir kol Setitten itibaren 200 kilo
metrodan fazla bir mesafe dahilinde her 
tiirli.i gi.ic;liikleri yenerek di.in Amharanm 
J?erkezi olan Gandara girmi~ ve §ehrr 
ltalyan bayragtm dikmi§tir. 

JO Ley 
20 Dinar 

I Yen 

29, 
22. 
20, 
II, 
~I; 
32 
31 

Kanuni bir vergi ve bir hakka mii.stenld 
olm1yarak lstenllen bu paranm suretl tah
sillnln ne dereceye kadar dogru oldugunun 
tetklklni aid oldugu makamdan sormamz1 
dllerlz.:t 

972, 
20 lsve~ krona 

I Tiirk altmJ 
I Mec!dlye 
I Ranknot Os. B. n5. 

973. 

236, 
·~· Hakikat §udur: italyanlar, ya birkact 
~ir esir alm1~lardtr; yahud da koylerinde o

. luran gayrimuharibleri esir addetmekte
• dirler. Zaten, A§iyangi muharebesi esir 

b • almaga miisaid bir ~ekilde cereyan etme-
e mi§tir. ltalyan tebligine gore, once Ha

.1 be~ler taarruz etmi~ler, sonra ftalyanlar 
1 mukabil taarruza gec;mi~ler ve Habe~leri 
f pi.iski.irtmii~lerdir. Cok esir alabilmek 
~ i~in di.i§mam <;evirmek lazimdir. Halbuki 

ltalyanlar boyle bir c;evirmeye te~ebbi.is 
AI• etmemi§ler, sadece Habe§lerin kendilerini 

cevirmelerine mani olmu§lardtr. 1talyan 
ani' ordusu, fkinci T em bien muharebesinde 

. Ras Sayyum ve Ras Kassanm kuvvet-
bJt le.rini. <;~virdigi halde esir alamamt~h. 

StmdJ bir cephe muharebesinde mi esir 
fa• alacak? 

~:·. 2 - ftal_Yan resmi tebligi Negi.is or
bu• Clu~unun pen~an bir halde kac;hgiO! iddia 
?. ed1yordu. Halbuki 1talyan sansiiriinden 

ola• gec;erek ~elen, a§aibda mi.inderic; haber
ler, Negus ordusunun 60,000 ki~i kuv
vetinde olarak sapsaglam durdugunu 
fmparatorun ye11i bir muharebeye giri~: 

r te' mesi ihtimali oldugunu ve A~iyangi g~
lii ~imali ~arkisinde, yani ilk muharebe
nin oldugu yerio hemen yakmmda top· 
land1gmt bildiriyorlar. ' 

Bir kismi, dogrudan dogruya Mare· 
al Bado~lionun karargahmdan gelen 

bu haberler, Negiis ordusunun darmada
gm bir halde kac:;hgi hakkmda ltalyan 
resmi tebligindeki iddialan tekzib et
mektedir. 

ko~a: . I:Ju~asa, Mare§al Badoglio da, samimi 
deg1ld1r. 0 da, harb tebliglerini, daha zi
yade, 1talyada donanma ve zafer ~enligi 

noW yaphrmak ic;in yazmaktadir. 1talyan mil
letine, belki insanca olmasa bile - onu da 

ii• pek iyi bilmiyoruz ya, neyse ... - paraca 

~ok pahahya mal olan bu Habe§istan se-

Halk, askerlerimizi §enliklerle (?I) 
kar~Ilami§hr. 

Bu kol, iictiincii «Barsaglieri» alay1, 
F arelinin Musolini siyah gomlekliler ta· 
buru, bir motorlii topctu grupu, zuhh o· 
tomobiller ve motorli.i mitralyoz Qoliikle
rinden ve aynca 500 otomobili ihtiva e
de~. muhtelif servislerden miite§ekkildi .. 

Uc;iincii Eritre Iivas! ve miisellah c;ete· 
Jerden mi.irekkeb diger bir grup, parlak 
bir yi.iri.iyii§ten sonra, Decaz Haileu 
Burruya merkez vazifesi gormii~ olan 
DabatJ i§ga] etmi~ ve yoluna devam ede
rek Kassa! Denghiaya ula§tlktan sonra 
Gondara dogru yiiri.imii~ti.ir. 

Diger bir kol Moggaradan hareketle 
Angareli nehri iizerinde Rafiyi i§gal 
etmi~tir. 

Decaz Haileu Burrunun ve Ras lm
runun muharibleri, halkm dii§manca te
zahiirleri arasmda cenuba dogru ka~
makta ve halk tarafmdan yollan kesil
mekte, baskma ugramaktadtr. 

A~iyangi goli.ini.in ~imalindeki bolgede 
top<;umuz ve tayyarelerimiz kesif bir fa
aliyet gosteriyorlar. Makan ve Saifti a
rasmda dii~man kuvvetleri maglub edil
mi~tir. 

Diinkii zayiahmiz: Eritreli bir zabit 
'!'e 4 nefer oli.i, bir ltalyan zabiti ve bir 
Italyan neferile 31 Eritreli nefer yarah· 
dan ibarettir. 

N egi.isi.in muhaf1z kit' as! efradmdan 
mi.iteaddid ka<;ak efrad ve bir zabit hat
lanmiza iltica etmi§tir. 

Somali cephesinde i§' ara deger bir~ey 
yoktur. 

174 No.lr ltalyan resmi tebligi 
Roma 3 (A.A.) - Mare§al Ba

doglio 17 4 numarah resmi tebliginde di
yor ki: 

Kemaliye halkt doktor istiyor 
Kemallyede Hazlnedarzade Abdlirrezzak 

imzasile aldl~tmtz mektubda denlliyor ki: 
~Hemen her evde bir basta oldu~u halde 
lkl senedlr buralan doktor ytizli gormedl. 
Yurdun ylrml til( bin niifusunu barmdtran 
muhitimlzln daha fazla doktorsuz bm:.kll· 
mamasm1 Sihhiye Vekaletlmlzden rica e. 
derlm.:. 

( YENi ESERLER ) 
Yeni Hayat 

Bu haftahk resimli mecmuamn 7 ncl sa
YlSl da \;Iklm~trr. Suad Dervl§, Ahmed Re
flk, Necdet RU~tii ve Server Bedi glbl blrc;ok 
muharrlrleri tophyan Yen! Hayatm bu sa. 
ylSmda da 1mzal1 ve lmzas1z blrc;ok ~ayanl 
dikkat, lstifadell, merakll yaz~ar vard1r. 
Bllhassa resimleri yerli ve ecnebt en artist 
fotografc;uarm eserlerlnden sec;llml§, c;ok 
temiz basllmJ§tiT. 

44 sahlfe, biiyiik, kiic;iik saylSIZ ve renkll 
reslmlerle, sii.slii oldugu halde Yen! Ha.ya
tm her say1st, her yerde 10 kuru~tur. 
-c.- -

ate~ile, adim ad1m miidafaada bulunmu~-
lardtr. 

Geceleyin, barb meydam, birc;ok Ha
be~ ri.iesasmm oliimiinii haber veren da
vullann gi.iriiltiisii ile ~;mlamakta idi. 

T aarruzu bizzat lmparator 
idare etmifl 

Adisababa 3 (A.A.) - Cepheden 
donen bir mii~ahid fmparatorun ~imdi 
lut'alanm toplamakla me~gul oldugunu 
ve Mai§ioda mukabil taarruzu bizzat i
dare ettigini soylemi~tir. 

Tank Bey, italyanlan 
piiskiirttii 

31 mart tarihli T aymisten 

toP" ferine devam edebilmek i~in, kuvvei ma
neviyeoin yUbek olmastna, ltuyvei mape
viyenin yiilcsek kalmast ic;in de, donanma 
ve ~enliklere ihtiyac vardtr. Onun ic;in 
Mare§ali mazur gormek lazimd1r. 

3 - Fa kat haritaya bakmca goriiriiz 
ki ltalyanm be~ kolordusu, Sudan hu
dudundan A~iyangi goliine kadar ku~
uc;u§u 370 kilometroluk bir hat iizerinde 
yapilmi~hr. Cerc;i bu hat iizerinde ltal
yan ~imal ordusu miitemadi bir cephe 
te~kil etmiyor, gruplar halinde bulunu
yor amma, bu gruplann icabmda birbir
lerine yardim etmeleri, mesafenin uzak
ligi ve arazinin daghk olmasi yi.izi.inden 
~mkan IZdir. Eger, Habe~ imparatoru, 
A~iyangi golii civarmda 1 00,000 ki~i 
tophyabilirse bir muvaffakiyet kazanma-
51 ihtimali yok degildir; c;iinkii bu mm
takada yalmz birinci !talyan kolordmu 
vardtr. Ve bu kolorduya ancak Sokota
daki 3 lin .. k ) d 

«!talyanlar A,iyangi mmtakasJnda ee
nuba dogru ka.;makta olan Habe~ ltJt'a
lannm bombard1mamna devam etmekte· 
dirler. General Cubettanm kumandas1 
altmda bulunan ikinci Eritre livas1 Stra· 
cenin kolu ile irtibat tesis etmi~ ve hali
hazirda Gondar mmtakasma yerle§mi~tir. 

Harrara 300 den fazla bomba at!l· 
mi§tlr. M151r Hi!aliahmer hastanesine 50 
bomba isabet etmi~tir. 1nsanca zayiatm 
4 ki,iden ibaret oldugu tahmin edilmek • 
tedir. Buna sebeb halkm bombardiman
dan vaktile haberdar olarak ~ehirden 
haricdeki bahc;elere ihiea ehni~ olmasJ· 
d1r. Sehrin eski mahallelerinde yangm 
hala devam etmektedir. 

Simdi ahnan mi.itemmim haberlere 
nazaran Ogadende ge«en haftamn orta· 
lannda &iddetli muharebeler oldugu an
la~Ilmaktadir. 1 talyan miifrezelerinin lis· 
siilharekeleri olan Gabredarreden ~ima • 

' cu o or u, Habe~ taarruzu 
basl~~tktan ~ir. miiddet sonra yardim e· 
debtlt~. ! abndtr ki Maresalin el;nde bir 
ordu .~~~tyatt da vard1r. Fa kat, fmpara-

" tor butun kuvvetile birinci, yahud ii~iin
cii 1talyan kolordulanndan birine tur
ruz ederse bu kolordulardan biri dige
rine yardml .edinciye veya ordu ihtiyat1 
miidahale edm~~Ye kadar, halyanlari az
<:ok hJrpaltyab,hrler, ki esasen onlarm 
sevkiilcey§i de hnpalama olmak laz1m· 
diT. 

4 - M.~~e~al Badoglionun 173 nu -
marah tebhgmdeki ilk ciimleye nazan 
dikkatinizi celbederiz M 1 H b . . r . are§a • a e-

Habe,lerin Posta Naztrt muha· 
rebede maktul dii¥tii 

1talyan umumi karargahi 3 (A.A.)
Havas muhabirinden: 

31 mart tarihli muharebede ltalyan -
lann zayiatl takriben 1200 alii. ve yara· 

hd1r. 
Habe~ tarafmdan verilen malumata 

gore, Posta Nazm Valde Marcos ayni 
muharebede makti.il dii~mii§ti.ir. 

fmparatorluk kuvvetlerinin A§iyangi 
goli.iniin ~imali ~arkisinde, Mariam • A
§iyangi etrafmdan toplandigJ anla~Iliyor. 

lmparatorun yeni bir muharebeye gi
rismesi ihtimali vardir. Lakin baz1lanna 
g~re, kendisinin sulha yana~~as1 da ih
timal haricinde degildir. 

31 mart muharebesinde ltalyan hava 
kuvvetleri ~ilhassa faaliyet gostermi$. 
fakat havanm bulutlu olmast dolayisile 
alc;aktan uc;maga mecbur olan tayyare· 
Jerden 17 tanesi attlan mermilerden sa· 
katlanmi§lardir. Hele dart tanesinin ug· 
raml§ olduklan hasar miihimdir. Buna 
ragmen yalmz i.i~ ki§i yaralanmt~ ve 
tayyarelerin hepsi de yerli yerine done
bilmi~tir. 

le dogru ilerliyerek Fa fan vadisini takib 
ve W arrandeb kurbi.inde bir noktaya ka
dar vas1l olduklan anla~Ilmaktadlr. Bu· 
rad~' ltalyanlar harbden evvel lstanbul 
Harbiye mektebinde tahsil gormii§ Su • 
danh bir zabit olan Tank Beyin ku • 
mandasmdaki kuvvetlerle kar~Ila~m,~lar
dlr. Geceyi bekliyerek hiicum eden T a
nk Bey ltalyanlan Fafan boyunca geri 

piiskiirtmii~tiir. 
Habefler ltalyanlardan yedi 

1iper aldrlar 
Adisababa 3 (A.A.) - Habe~ ge • 

nel karargah1 bildiriyor: 
31 marttanberi Ambaalaginin cenu • 

bunda Maisie ve Debar yakmmda ,iddet· 
li muharebeler olmaktad1r. 

«;EKLER 

Londu 
Kapaa I> 
623, 

Nev York 
PallS 
MilAno 
Brul.:sel 

A<;lltS 
623,2!\ 

0.7950 
12.06 
10,04 
4,7012 

0.7950 I 
\?,06 I 

10,0480 

A tina 
Cenevre 
Solya 
Amsterdam 
Pra 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Var~oya 
Budape~te 
Biikres 
Rei ~rad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

83.9540 
,44 

64,2095 
1.1707 

!9.2012 
4.24l5 
5,8190 
1,9763 
4.2185 
•• 5311 

108.3M6 
34.9940 

2,7520 
24.8875 

3.1125 

ESHAM 

ls Bankas1 miiessls 
name 

~ " hamlline 
Anadolu D.M. %60 

%100 
Tr~mvay 

Bomont! -Nektar 
Rejl 
Asian ~lmento 
\1erlcez Bankas1 

10,80 

23,50 

10,30 

4.70 
83.9540 

,44 
64.2095 

1,1713 
!9.2012 
4,2425 
5,8230 
1.9768 
4,2185 
4,b35 

108.3536 
34,9940 
2.7520 
24,887~ 

3.1120 

10,80 

23,50 

10.30 

----~~~~~--~~~~------tSTlKRAZLAR 

1933 Tiirk 
tahvlli 

• • 
Erganl 

borcu I 
I 
2 
s 

A\"th~ 

:.!3,43~ 

22, 

% 7 Slvas-Eczurom 95 
!stikrazt Dahill 

% 5 Hazlne 
% 2 Hazine 
lt. De~irmencillk 
Sark De~lrmenzlllk 
Umum Slgorta 
••tanbul Tele!on 

TAHVILAT 
t:lektrlll 
Tiinel 
Rthtlm 
Anadolu t 42,40 

II 42,40 

II 
• Ill 
• MtimessiTI 49,10 

b.apa. ~~ 

23,42~ 
22,0:i 

42.4!1 
42,45 

49,10 

GAiB ARANIYOR 

12 • 13 sene evvel Bursamn Gemlik 
kazasmm tahrir komisyonu azasmdan 
Bay Mehmed ~akirin yanmda bulunan 
hem§irem Mii§errefin §imdi nerede ol
dugunu bilmiyorum. Tamyan ve nere· 
de oldugunu bilenlerin lutfen Fatih 
Atpazarmda berber Faik yanmda Gem· 
likli Bahaeddin adresine malumat ver
meleri insaniyct namma rica olunur. 

Haydar Rifahn eserlerinden: 

!skender 
Demokrit 
Heraklit 
Eflatun 
Musolini 
Bismark 
Budda 
Stalin 
Yeni Adam 
Tarih Felsefesi 
Kii~iik hikAyeler 

Kuru§ 
60 
25 
25 
35 

100 
75 
50 

150 
75 

125 
100 

istanbul dordiineii icra memurlugun
dan: 
Mah~ ve paraya ~evrilmcsi mukar

rer lokanta C§YBSI 6 nisan 936 tarihinde 
Sandalbcdesteninde ikinci a~tk arthr
ma ile sahlacakbr. iH\n olunur. (21871) 

F Doktor 

RIZA UNVER ' 

9 

SiNEK BA YKU~ GiBi OLUM 
HASTLIK YAPAR GE TiRiR, 

T ahtakurusu, sinek, sivrisinek, giive, ar1, karmca, oriimcek 
ve biitiin hatarab kokiinden keser, yuvalarma ve etyalarm 
iizerine ve odalartn havasma ve tahtalann, duvarlarm, 
kenarlarma, aralarma bolca, FA YDA serpiniz ve tahta
kuru yuvalartnt F A Y D A ile tahrib ediniz. Biitiin yaz 
bu muz1r ha,arattan kurtulacak ve rahat edeceksiniz. Bil
hassa aparhmanlarda mutfaklarda yemeklerinizi, erzak -
larlmtzt telvis eden hamam boceklerini, 
aptesanelerde, hamamlarda bulunan 
kii!;iik bocekleri, brhllart, kiimes hay -
vanahnda, kopeklerde bulunan 
pireleri, hayvanlarda bulunan 
geneleri, bitleri, nebatat ve aga!r-
lar iizerindeki brhllar1 behemehal 
FA YDA ile imha ediniz. Kutusu 30, biiyiik 50 kuru,tur. 
Bir kiloluk kutu 80 kuru,tur. FAZLA PARA VERMEYl
NIZ. Tesiri daha az oldugu halde ecnebi mah diye fazla 
para koparmak istiyenlerden saktnmtz. FA YDA emsaline ' 

nazaran daha kuvvetli ve daha ucuzdur. 
T AKLIDLERINDEN SAKININIZ 

HASAN DEPOSU: ANKARA, iSTANBUL, BEYOCLU 

istanbul Ziraat Bankastndan: 
Ankarada Siileymanbeymezart mevkiinde ,arkan Cumhuriyet 

caddesi, garben Bay Hasan arazisi, 'imalen Bay Hasan ve ktsmen 
Bay Esas arazisi, cenuben Bayan Zehr.~L araziaile ~evrilmit 1838 ki 
ceman 3676 metro murabbat miifrez iki arsa. 

Bankamtza 5/11/1930 tarihli ~e 2000 lirahk senedle olan borcun 
teminah olarak 16/9/933 tarihinde bankamtza ipotek edlimit olan 
ve Ankara Tapu Miidiirliigiiniin 116 yeni, 91 cild, 70 aahife, 28 atra 
ve 116/1, 91 cild, 70 sahife, 29 sua numarah 19/12/932 tarihli ta
pu senedlerine merbut ve yeminli ii~ ehli vukuf!ra 2280 numarah 
kanun mucibince yaptlan takdiri ktymette 5514 lira ktymet konul • 
mu, olan yukanda hududu yazth arsalar borcun 2/4/1935 tarihinde 
gonderilen 21008 numarah 30 giinliik ihbarnameye ragmen de bu
giine kadar tesviye edilmemit bulunmasmdan mezkur sened hitam1 
vade tarihinden tahsil tarihine kadar ifliyecek % 9 faiz, % 3 ku • 
musyon ve aair bilumum masrafla birlikte temini tahsili i~in 1697 
numarah kanunun dordiincii maddesi hiikmiine tevfikan 21/2/936 
tarihinden itibaren 45 giin miiddetle a~tk artbrmtya 4Yikar1lmt~tlr. 
Muvakkat ihale tarihi 6/4/936 pazartesi giinii saat dortte Istanbul 
Ziraat Bankasmda yaptlacak a~tk arthrmada bedeli miizayede k•y
meti muhammenenin yiizde yetmi' be,ini buldugu takdirde i,bu gay
rimenkul taJibi uhdesine muvakkat ihaleai yaptlacaktJr. Aksi tak • 
dirde bor~ 2280 numarah kanun hiikiimlerine gore aab, tecil edile -
cektir. 

Arthrmtya iflirak edeceklerin gayrimenkuliin muhammen kty • 
metinin% 7,5 nisbetinde pey ak~esi veya milli bir bankamn teminat 
mektubunu tevdi etmeleri laz•md•r. 

lpotek sahibi alacakhlarla diger alakadarlarm gayrimenkul iize· 
rindeki haklarm• hususile faiz ve masarife dair olan iddialartnt ev
rakt miisbitelerile birlikte yirmi giin i~inde bildirmeleri, aksi halde 
haklar1 lapu sicillerile sabit olmadtk~a s&bf bedelinin payla,masm
dan hari~ kala<;llklart. 

~artname istanbul ve Ankara Ziraat Bankalarl kap1larma aatl -
nn,hr. (927) 

~Jstanm .~Ima 1 . garbisindeki taarruzumuz 
bitrnek uzered1r, diyor A b !t l . ca a, a yan-
lar, burada.. Condardan oteye gitmiye
cekler, Yam T ana goli.ine daha fa:7.la 

Diger taraftan haber verildigine gore, 
Habe~ler, diin, Passomekan ile Safti a
rasmda !talyan cephesine sokulmak te
~ebbiisiinde bulunmu~larsa da muvaffak 
olamami~lar ve miihim zayiat vererek 
riiski.irtiilmii~lerdir. 

Habe~ kttaatma impar.ator kumand.a 
etmektedir. Habe~ kttaatt yedi dii~man ~I
perini almt&hr. Muharebe 1 nisan sabalu 
saat 5 te ba~laml~ ve al;§ama kadar de • 
vam etmi~tir. ilk iki gi.in zarfmda 1talyan· 
!arm 6 ltalyan zabiti ve 700 ltalyan as
.k.erile 2000 kadar yerli asker oliisii var • 
dtr. Y arahlann adedi belli degildir. Ha
be§ler bin;ok harb malzemesi de ele ge • 
c;irmi~lerdir. 31 mart ve 1 nisandaki Ha
be~ zayiah 887 alii ve 350 yarahdlr. 
Habe~ler <;ok giizel muharebe etmi§ler ve 
~iddetli topC<u ve mitralyoz ate~ine ve ze
hirli gaz bombalanna ragmen ilerlemek

tedirler. 

Doftum ve kadln hastahklarl 
mllteh85SIBI 

Cagaloglu, Nuruosmaniye cad des I .. stanbul Komutanlig" 1 I 
No. 22 Mavl yap1ya nakletmi~tir 

' T elefon : 22683 rl Satmalma Komisyonu ilanlarl 
ililiiiliiiliiiiilillllliillilililil ......... 

<;anakkale sulh hukuk mahkemesin• 

den: 

29/1/938 tarihinde <;anakkale Kemal• 

pa§a mahallesi Deginnenlik sokagmda 

60 numarab evde olen ve kanuni mi • 

rast;tlar• bilinmiyen olii Mehmed ~akir 
kiZI ve Ay§eden dogma ve olii Bedri 

kanst 1291 istanbul dogumlu tilfete 

aid <;anakkale Noterligince tanzim e • 

dilmi§ vasiyctnamenin 9 mart 936 ta • 

rihinde usuliine tevfikan a~darak okun

dugu ve olii t.ilfetin (geri buakttit men

kut ve gayrimenkul bileiimle emvalinin 

miilkiyet ve idare ve intifatm kaffei bu· 

kuk ve vecaibile birlikte beraber ya§B• 

dtg.. olii Mehmed kizt ve 1325 dogumlu 

Fatmaya bilakayd ve §&rt intikalini 

terk ve vasiyet ettigi) mczkflr vasi • 

yetname muhtevasmdan anla§tldJ.it e 

alakadarlarm kanuni itirazlarmt bir ay 

zarfmda <;anakkale sulh hukuk mah • 

kemesine yapabilecekleri usulen ilan 

im~ 

)t, 

Yakla•mtyacaklar midir" !n 'I' I . b" • • r g1 IZ en us-
biitiin aley~le~n~ c;evirmemek ic;io bu 
mmtakadakJ lien hareketlerini Gondar
dan daha 0~.eye siirmemeleri ihtimali yok 
degildir .. ~?~.le olup olmiyacagmt bek
liyelim goruruz. 

*** 
60,000 ki¥ilih Habef ordusu 

,apa saglam duruyor 
Londra 2 - Asmaradan haber veril

digine gore, 60,000 ki~iden miirekkeb 
olan ba !tea ~abe~ ord~su heni.iz hie; 
zayiat vermemJ§ ve Dessieye giden yolu 
kapamakta bulunmu~tur. 

Aiiyangi golii kiyilannda yapilan 
muharebe ,imalde yapllacak kat'i hare
katm ba~langJCl saytlmaktadir. 

Bu mmtakada yagmurlar ba~lam1~ttr. 
113 numaral1 ltalyan reami 

harb tebligi 
Roma - Mare~al Badoglio bildiri

ltalya gene donandr 
Roma 3 (A.A.) - Musolini, A~i

yangi golii zaf.erile Gondann zaphm kut
lulamak ic;in Italyamn ba§tana§agl do • 
nahlmasml emretmi§tir. 

Vehib Pa,amn karargah1 da 
bombardrman edildi 

Mogadi~iyo 3 (A.A.) - Harrarm 
bombardtmanmdan sonra, dort ltalyan 
tayyaresi Vehib Pa§amn karargahm1 
bombard1manla tahrib etmi§ler, Vehib 
Pa§a da Bullale §ehrine s•gmmi§tlf. 

En zorlu muharebe! 
Amba Alagi 3 (A.A.) -Stefani a· 

jansmdan: 
Y abanci harb muhabirlerinin teyiden 

haber verdiklerine gore A~iyangi golii 
etrafmdaki muharebe, harb ba~IIyah
danberi cereyan etmi~ bulunan muharebe
lerin en r.orlusu olmu~tur. yor: 

Mart ortasmda baal1yan Habeoistan Habe§ler, si.i.ngii, el bombalan ve top 

Muharebe devam etmektedir. 
lmparatorun muhalrz ktt' aarntn 

maglUb oldugu dogru degil 
Royterin Adisababadaki muhabiri 

bild1riyor. 
«Cepheden gelen bir telgrafta, lmpa-

ratorluk muhaf1z kitaatmm maglub ol • 
dugu haberinin dogru olmad1gi bildiril -

mektedir.» 
Royterin ltalyan §imal ordulan ya • 

nmdaki muhabiri telgrafla bildiriyor: 
fmparator, harb ba§ladigmdanberi ilk 

defa olarak muharebede haztr bulunmu§ 
ve Mekan vadisine hakim olan bir tepe· 
den A§angi goli.i muharebesini idare et -
mi§tir. Muhafiz k1t'as1 kumandam yara
lanmi§hr. Gizlice bah §imahnden gelen 
Ras Kassa ile Ras Seyyumun tepe iize· 
rinde lmparatorun yanmda bulunduklan 
haber veriliyor. Habe~ler modern Fran· 
s1z siper toplan ve 75 lilc toplar kullan
mi§lardir. 

Konya asliye hukuk mahkemesinden: 
Konyanm Fakldede mahallesinden 

n1iicellid Ali km ismct tara£mdan Kon· 
yanm Ke~eei mahallesinden ibrahim 
oglu Ahmed aleyhine ikame olunan 
ihtar dayasmdan dolay• teblig olunmnk 
iize.te mcrkum Ahmed namma goode -
rilen dava arzuhali sureti mcrkumun 
ikametgaht met;hul oldugundan bahisle 
miiba§ir tarafmdan bilatcblig iade kt • 
hnmasma binaen bu babdaki dava ar· 
zuhali sureti istanbulda ~1kan Cumhu • 
riyet gazetesile ilanen tcblig edilnti§ 
oldugu balde on giin it;inde bir guna 
cevab verilmcmi~ ve bu kere muhake· 
me gtinii olarak 21/4/936 sah giinii saat 
9 tayin edilmi§ oldugundan mczbur Ah· 
medin zikri ge~cn giin ve saatte Konya 
asliye hukuk mahkemesine bizzat gel -
mesi veya tarafmdan musaddak se -
nedle bir vekil gondermesi liizumu da
vetiye varakasmm tebligi makamma ka· 
1m olmak iizere nAn olunur. (U88l) 

Komutanhk birlikleri i~in mo
torlii vasttalart ihtiyact olan 7 
kalem benzin ve yag 7/4/936 
salt giinii saat 15 te pazarhkla 
ahnacakbr. Hepsinin muham • 
men tutart 539 lira 10 kuru,tur. 
Kat'i teminah 81 liradtr. ~artna
mesi hergiin ogleden evvel Ko -
misyonumuzda goriilebilir. 

lsteklilerin teminat makbuz 
veya mektublarile birlikte Ko • 
misyonumuza gelmeleri. (1726) 

- OperatCir • Urolog -

Dr.Mehmed Ali 
ldrar Yollart 

hastahklar1 miitehasslSI. Ko~riiba~1 
olunur. (218M) 
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FOTOGRA~CILIGIN 
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ICABETTI R DICI 
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EN IYI VE EN HA.SSAS 

r'otograt ma•.tL ... es• B•rle~ik fabrikaiP 

KAPPELLi • FERRANiA 
Tiirkiye umum acentas1: 

UMBERTO J. REFORZO 
Beyoglu P. Kutusu 2295 

MALZEME 

Bursa -Y eni~ehir Malmiidiirliigiinden: .. 
1 - Evvelki ilanlarm kanuna uygun bir tekilde yapllmamaamdan 

dolay1 26/3/936 tarihinde ihalesi yap1lam1yan 15,062 lira 64 
kurut ketif bedelli Y enitehir Hiikiimet Konagmm ikmali in • 
taab yeniden kapah zarfla eksiltmeye konulmuttur. 

2 Eksiltme 13/4/936 pazartesi giinii saat 14 te Yenitehirde Ma· 
liye Dairesinde yap1lacaktu. 

3 Zarflar saat 14 e kadar Komisyona verilmi, olmalJdir. 

4 - Ilk teminat 1,129 lira 70 kuruttur. 

5 - Proje ve tartnameleri Y enitehir Malmiidiirliigiinden ve Bursa 

Naf1a Batmiihendisliginden ahmr. (1667) 

l}eniz Levazun Satmalma Komisyonu iianian 

Tahmin M. 

Denj7;voH~r1 
f$LETMESl 

Acentalar1: Karaki:iy · Ki:ipriiba~J 
Tel 42362 - Sirkeci Miihiirdarz>tde 

Han. Tel 22740 

TRABZON POSTALARI 
Pazar 12 de, 
Sah, Per~embe 15 te 

iZMiR SUR'AT POSTALARI 
Cumartesi 15 te 

MERSiN POSTALARI 
Sah, Per~embe 10 da 

kalkarlar. 

DiGER POSTALAR 
Bartm Cumartesi, 

Cartamba 18 de 
I Z M 1 T • Pazar, Sah, 

Per,embe, Cuma 
9,30 da 

Mudanya • Pazar, Sah, Per • 
l!embe, Cuma 9 da 

Banduma • Pazartesi, Sah, 
~artamba, Per • 
fembe, Cumartesi 
21 de 

Karabi~a • Sah, Cuma 19 da 
fMROZ • Pazar 15 te 

Ayvahk - Sah, Cuma 19 da 

TRABZON ve MERStN 

postalarma kalkit giinleri yiik 

almmaz. 

Miktari Bd. teminah Pazarhk giin ve S. ROMANY A SEYRiSEFAiN iDARESl 
K L . K L' K HAREKET EDECEK VAPURLAR: g. Ira • Ira . 

2 kalem boya malzemesi 5000 3830 00 287 25 7/4/936 sah 14 ARDEAL vapuru 5 nisan pazar saat 
12 de (Kostence, Sulina ve Kalas) a. 

24 » » » 23250 8831 00 662 31 7/4/936 sah 15 ROMANYA vapuru 6 nisan pazar -
4 nisan 936 cumartesi saat 10,30 da ve saat 11,30 da pazarhkla • tesi saat 9 da (Pire, !skenderiye, Hayfa 

rmm yapdacagJ ilan olunan boya malzemelerinin goriilen liizum ii- ve Beyrut) a. 
zerine yukarJda yaz1h giin ve saatlerde pazarhg1 yapiimak iizere te· Berlin, Breslau, Dresden, Swaw ve 
hir edilmittir. ~artnamelerini gormek istiyenler hergiin ve pazarh • Warszawa ic;in tenzilath fiatlarla miitte-

hit biletler verilir. Biitiin Romanya, Po
ga giriteceklerin yaz1h giin ve aaatlerde Kas,mpafadaki Komisyo • lonya ve Tuna limanlan ic;in ve Tiirkiye-
numuza miiracaatleri. (1773) Romanya hiikfrmetleri arasmdaki itilaf 

I.E I mucibince merkezi ve §arki Avrupa ic;in 

Harb _Akademisi Sabnalma Komisyonu ilanlan ~:n~;~~~~dg~~~~;:l:~ra~~i\a.~ici~~~~=~;~ 
. nhhmmda Merkez R1htim hanmda kain 
istanbul umumi acentahgma miiracaat. 

Elektrik MiitehasSISI Aran1yor Teiefon: 44827/B 

Harb Akademisi ic;:in 75 lira maktu iicretle bir elektrik memuru 
ahnacakhr. lsteklilerin Naf1a Vekaletinin birinci derecede ehliyet
nameaini haiz olma11 ve aakerligini yapmlf bulunmaa1, ayr1ca en az 

iki sene hizmeti kabul etmesi lazJmdir. 7 nisan 936 ~artamba giinii, 

niifus ciizdam, ehliyet vesikasi, zabJtadan alacag1 hiisniihal kagJdi

le birlikte Y1ld1zda Harb Akademisi lkinci ~uheye miiracaat olun

maSI. {1766) 

A dedi 
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Kiymeti 
Lira. K. 
800 00 
400 00 
125 00 
90 00 

400 ()() 
:350 00 
160 ()() 
50 ()() 
25 00 
40 00 

8 00 
40 00 
25 00 

350 00 
4 00 
7 00 
4 00 
2 00 
6 00 
1 50 
100 
0 50 
3 00 
2 50 
0 20 

10 00 
10 00 
100 
100 
100 
3 40 
9 ()() 
2 00 
1 50 
0 75 
6 00 
roo 

80 00 

Cinsi 

Fabrika motoru 
Kosele silindir makinesi 
Ana ~aft maa ka~naklar ve vataklar 
Su tulumbast maa teterruat 
Biiyiik deri dolab1 
K.iic;iik rleri rlolab1 
Palamud degirmeni ma.a kuntura !Zaft 
A~k1 makinest 
Aga<; iizerine ztmpara k asnag1 maa yatak 
Kosele halva mllkinesi 
Su istarnas1 
Makine kayt~lar1 
Su boru tesisatt 
Ma.kinelerin montajt 
kalas tahtast 
Bo~ teneke 
Kavaletu tahtast 
)stikel 
T~ 
Ttra~ tnc;agt 
Birisi saph hirisi saps1z c;izgi 
B1c;ak 
Fila tu bu;ag1 
Cam 
Keser 
Kantar 
Kavaletu bic;agt 
Bilegi bic;ag1 
Man tar 
Koltuk iskelesi 
Bo!Z c;uval 
Eski bomuaryada bahkya~1 
Yiin 
Elarabas1 
Yanm hc;1 
Hare; teknesi 
Burgu, lamba, tava, hak1r sahan ve bak1r 
hiiyiik mermer 
Smger diki§ makinesi 
lki bin kilo palamut 

1 50 1\tuhtf'lit. renk hoya 
12 b 00 <;uval soma yaprag1 

1 7 r 0 S 1\•ah vazt masas1 

GENGliK ve GtiZElliK 

KREM BALSAMiN 

Ciddi ve ~ayam itimad elli senelik 
bir giizellik kremidir. Bir defa 
(Krem Balsamin) kullanan ba~ka 

krem kullanamaz. 

NGiLiZ KANZUK ECZANESl 
Beyoglu • Istanbul .................. 

Otomobilcilere MOjDE 
Fiyah Numaras1 

40,00 ( 61l0x20 
I 30xS 1 Kamyon i~in 

70,00 3:lx6 ,, , 
100,00 34x7 ,. , 
20,00 17xl8x19x20 Cant tenez-
ziih Iastik eri. 

Bihimum otomobil lastiklerini yiiz· 
de 50 tenzilatla satan Gebzeliden ahmz. 

Adreq: Karakoy hamam sokak N. 3 
Telefon 49194, 

5 1 10 Tahta ·~mndalya Vt' kanape 
1 0 5 Ta~tahta. Adapa~art asliye hukuk hakimligin 
1 0 5 U!ak k:thve tepsisi den: 
1 0 50 ) azt ak1m1 Adapazarmm Ozanlar mahallesinden 
Edrem1t Sulh Hukuk Hakimliginden: Adil oglu §evket vckili avukat !iievki 
Edremitte maktule11 iilen tabak HaRan vPre!'f'si k11rts1 Fatma ve kil'riik k1z1 Baysal tarafmdan ac;tlan gaiblik dava · 

Hatlce ve ll:yiib oglu Hii!<eyin ve Jbrahim fi'iirekll:-.ma aid Edremtdlll Akbunar smm duru!!ma ve ara~hrmasmda davac1 
~evkiinde kAin bin:1s1 maktul Hasana aid olup 1c;inde 1;1ifl..f'te aid ve yukar1da 
ems ve adetleri ve takdin k iymetleri yaz1h deri fahrikas1 makine a lilt Ye te· §evketin babast Adilin habasl Ozanlar 
ferruat1 ~agtda gl\~terilen ~erait dairesinde ve al(lk arthrma suretile satth~a mahallesinden Kodak ogullarmdan Ah
C{IkarJlmt~tlr. mcd oglu 1273 dogumlu Salihin mayts 
1 - l~?hu sat1ltga C:'karllan labrika alflt ve edevnh iizerinde hir hak iddias1nda 337 de Yunaniler tarafmdan arabasile 
bulunanlarm illlndan Jtiharen 20 giin ic;inde evrakt miisbitelf'nle Edremit Sulh birlikte gotUriiiUp o zamandanberi don
Hukuk HAkimlijtme miiracaat etmeleri. isbu miirldet zarlmrla miiraraat etm1· medigi gibi sag ve Olii oldugu hakkm • 
yenlerin ileride bir hak irldias111a Lakl:m' kalmJyaca~t. d b" 1 b 1 d - ·dd" b 

I. b . . . . a 1r ta er a 1nama up 1 1a ve c -
2 - ~ u makme aiAt ve edevat111a tnhh olanlarm ve miizayedne I~ttrak 1 d.l · ld - d b s rh 1 k 
edecekler yiizde 7 buc;uk pey akt;f'!H tediye ve ihale bebeh pe~in ·olarnk te· yan e 1 m•~ 0 ugun an u a 1 ta · 
d1yesi ~artt1r. kmda malumah olanlarm ilan tarihin 
3 - Yukar1rla cins ve a.ded Vf' mukadder kiymetleri yazth makine aiM ve I den itibaren bir sene zarfmda mahkc· 
edev~tmm .artti• ma~1 20 nisan 9R6 tarihme rastJ.ran przartesi giinii saut 14-te memize bildirmeleri ic;in muhakeme 
t. le1 katJY:~est iera P;dileceii;mden talihlerin ...akt1 l!'ezkiirda Edremitin Ak-

1
. 15 mayts 937 saat 10 a btrakllmi§ oldu-

mevkundekl ialmkada i.qbab viiciid eylemeler1 tlan oJunur. gu iJanen teblig olunur. (21880) 

-

I 

KAVNAK 
Gazetesinin 6 nc1 saYJ.Sl yar1n ~Iktyor 

Kaynak gazetesinin yarm ~1kacak 6 nc1 say1s1nda ~ok 
merakh ve faydah yazilar vardu. Bilhassa ldare 
makinesinde 3,460,000 kilo kag1dm nerelere sarfe • 
dildigi ve Ziraat Enstitiiaii, Ankara stadyomu, Eti me· 
deniyetinin biiyiik merkezleri, bugday davasi, haftamn 
yedi giinii ve yedi gecesi, talaklar neden oluyor, hir 
haftahk tarih, kadm, sinema, spor klaimlarJ, be' ahbah 
~avu,, tuhafhk yaz1larile bir~ok fay~ah kmmlar 
karileri seve seve okumiya sevkedecek kudrettedirler. 

Fiati her yerde 5 kuru,tur. 
' ' ' :; :1 • (' ,.:· '" I ' • • ' ' 

Yiiksek Miihendis Mektebi Artt1rma 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
Tab min 

Cinsi Miktan Tutan bed eli Tarihi Saati 
Zeytinyagi 750 398.50 30 6/4/936 14 

Yumurta 15000 A. 187.50 
Patates 3000 180 . 38 6/4/936 15 . 
Sogan 2000 125 

Kimya alati 1500 113 9/4/936 16 
Mekteb ihtiyac1 i~in yukar1da yazih alat ve mevadd1 iate eksilt • 

miye konulmuf iae de goriilen liizum iizerine on giin uzablarak ek • 
siltmeleri hizalarmda gosterilen giin ve saate birakilrnlf oldugu ilan 
olunur. (1768) 

istanbul Milli ~mlak Miidiirliigiinden: 
Muhammen 

deger lira 
Biiyiikada Yah mahallesi Limanc;:1kmazi ve Macar cad

desi yeni 3, 5, 7, 8, 10 bir ev, bir depo, bir 
magaza ile iki diikkamn 1/8 pay1. 975 

Kamerhatun Mahallesi Mangasar sokagi eski 55 M. yeni 
61, 63 sayih diikkanh evin 1/4 payi. 125 

Rume1ihisan Alipertek mahallesi Refikbey caddesi eski 
55 ve 55 M. yeni 91, 91/1, 93 sayih bir diik
kanla miinhedim diikkan ve kay1khanenin 
1/5 pay1. 200 

Y e,ilkoy : Sevketiye mahallesi istasyon caddesi eski 
10 yeni 39 say1h evin 1/2 pay1. 1250 

Kadtkoy Caferaga mahallesi Bahc;e sokag1 eski 8 ye· 
ni 6 say1h diikkanm 1/2 pay1. 1000 

Yukar1da yazth mallar 17/4/936 cuma giinii saat 14 te petin para 
ve a~1k arttJrma ile sattlacaktu. Satitt hedeli e istikraz• dahili tah -

vilile yiizde bef faizli bazine tahvili de kabul olunur. lsteklilerin 
yiizde yedi buc;uk pey akc;elerini vakti muayyeninden evvel yabr -
malarJ. «M.» (1752) 

istanbul Belediyesi ilanlan 

Bir tanesine 6Q para fiat tahmin olunan ve Haseki hastanesinde 
bulunan 1500 tane bo~ ecza ~i~esi 6/4/936 pazartesi gi.inii saat 10 
dan 12 ye kadar mahallinde a-;ak arthrma ile salllacakhr. lstekli • 
ler o giin orada pulunacak memura miiracaat etmelidirler. 

«B.» (1780) -45 tane kaput beherinin muhammen k1ymeti 12 lira, muvakkat te· 
minati 40 lira 50 kuruf. 

91 tane battaniye beherinin muhammen k1ymeti 9 lira 90 K., mu • 
vakkat teminah 68 lira. 

ltfaiye Miidiirliigii i~in laz1m olan ve yukanda miktan yaz1h bu • 
lunan battaniye ve kaput ayr1 ayn a~Jk eksiltmiye konulmu9tur. Nii-

I 

Tabii meyva usarelerile 
lanmi§ yegane meyva tuzudur. 

Mide, barsak, kara ciger, bobre) 
hastahklannda feykalade faydall 
dtr. Hazmi kolayla§bnr, ink1batl S 
izale eder. 

lNG!LiZ KANZUK ECZANES1 
Beyoglu • istanbul 

MAKTUAN 1500 LiRAYA SATIV 
liANE - Bogazic;inde Kirec;burntl' 
tam Bogaza kar~1 gayet havadar kfirl 
alb oda, iki sofa, iki abdesthane, mil 

fak, ,.ama~uhane, ii'< yUz ar~m bill 
ve e~c;ar1 miismireyi havi iskeleye 
dakika yakm bane sahhktu. iskele ~ 
muru Ahmede miiracaat yahud lstl\1 
bul Hasan ecza deposu veznedart l\{1 

mede. 

istanbul Levaz1m AmirUgi 
Sahnalma Komisyonu 

iLANLARI 

B 

lki numarah Dikimevi i~i~ 
150 bin aded fermejiip 6 nisll~ 
936 pazartesi giinii saat 14,30 d• 
Tophanede Satmalma Komis' 
yonunda pazarhkla ahnacaktlf' 1 
fhale giinii teslim 'artile alma l 
cak olan i'bu fermejiip ic;in is 1 

teklilerin belli saatte Komisyo 1 

na gelmeleri. «477» (1775
1 

AMBASADOR 
DANSiNG • l A TA 

Yenilikl Daima yenilik! 
Bu ak~am numero 

(<;ARL f;APLEN) in 
hakiki mukallidi 

DUO BARiSON 
MELA NGEAKT 

Akrobatik dansorler 

SiSTERS EDME 
lspanyol dansozii 

Gtizel' LAFAYETTE 
Fantezii!t dansoz 

MI. iLLi BLANCHE 
Mac:ar dansozii 

MI. JULiETTE 
Eksantrik dansoz 

Matmazel CREOLA 
. munesi ve tartnameleri Levazim Miidiirliigiinde goriiliir. Eksiltmiye 

girmek istiyenler 2490 numarah arthrma ve eksiltme kanununda ya
zih vesika ve hizalarmda gosterilen muvakkat teminat makbuz ve
ya mektubile beraber 9/4/936 pertembe giinii saat 15 te Daimi En· 
ciimende bulunmahd1r. «B.» (1588) 

Mevcud VARYETE trupunull 
tevkalade muvaffakiyetleri 

Her Cumartes1 ve Pazar saat 17 de 
tekmil varyete programile 

BiiYiiK MATiNE 

Senelik 
muhammen Muvakkat 

kiras1 teminah 
Arnavudkoyiinde Liitfiye mahallesinde Arka 

aokakta 14/39 yeni numarah 2 kath 4 odah ev. 

Cagaloglunda Cezrikasim mahallesinde Ha • 

84 6 30 

d1mhasanpa9a medresesinin 6 No.h odasJ. 36 2 70 

Yukanda semti, senelik muhammen kira ve muvakkat teminah 

yazi\l olan mahaller ~37 - 938 seneleri maylSI sonuna kadar kiraya 

verilmek iizere ayn ayn apk artbrmiya konulmu,tur. ~artnameleri 
Levu1m Miidiirliigiinde goriiliir. ArthrmJya girmek istiyenler hi • 

zalarmda gosterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile be· 

raber 14/4/936 sah giinii saat 15 te Daimi Enciimende bulunmahd1r. 

Degeri 
L. K. 

459 41 

947 40 

105 13 

Pey paras1 
L. K. 
34 45 

71 55 

«t.» (1689) 

Riiat-tnpa,a : ~1kmaz Bugdayc1lar sokagmda es-
ki 43 yeni 53 numarah kargir de • 
ponun 51 de 21 pay1. 578. 
Hobyar mahallesinde Hamidiye 
cadd~sinde eski 30 yeni 75 sayth 
diikkanm 9 da bir pay1. 72. 

7 88 ~emberlitat Hiiseyinaga mahallesinde Tavuk-

302 15 

pazarmda <;ilingirler sokagmda 
28 No.h diikkanm yar1 pay1. 818. 

22 65 Biiyiik!rar'J : Kuyumcularda Agas1 sokagmda 
44 No.h diikkanm 12 de 5 payi. 628 

Yukarida yaz1h payh mallar pazarhk suretile satllacakbr. lstek
lilel"in 10/4/936 cuma giinii saat on be,te Mahliilat kalemine miira
caatleri. (1762) 

Her Cumartesi ak~am1 sabaha 
kadar a~1khr. 

Pek yak1nda ??? 

A~IK ARTIRMA 
Fevkalade miizayede ile sah§ nisaJ11 

5 inci pazar giinU saat 10 da Beyo~l 
Yenic;ar§Ida Bostanba~1 caddesinde t1 
ki Rodolf italyan mektebi arkaSAn&l' 
64 numarah Luic aparflmanmm 3 nl 
marah dairesindc mevcud ve Mad~ 
Virjini Negropontic aid k1ymctli e~. 

a'<1k arthrma suretile sahlacag1 ilan 1 

lunur. Ronesans usulii masif ceviz IJ 

gacmdan oymah nefis yemek oda tiJ 
ktmi, hakiki ingiliz mamulah 2 talc!~ 
iic;er parc:a mUkemmel kanape koJtl1 

tak1m1, ingiliz mah sari kesme karyol: 
tek aynah ve aynastz dolaplar, KristO' 
,.atal bu;ak takJmlart, k1ymetli gUn1ill 
par.,alari, (Kimberley) markah A~1. 
rikan biiyiik bir salon gramofonu, dl 
ger portatif bir gramofon k1ymetli pi~~ 
larile, eski Edirne kavukluklan, giil ~ 
gacmdan imal olunmu~ kutular, Boht 
kaseleri, nadide duvar tabaklar1, y11t 
hboya resimler, kadife ve tUI perdelt~ 
tabak ve su talumlan, Limoj "ay ts", . l 
m1, kristal ve maden vazolar, heyJce 1 

ler, biblolar, A. E. G. markah miikeJ11 

mel bah siipiirgesi, jardinyer a)'11~ 
IJOrtmanto, aparhmamn tekmil mu~11 ~~ 
balan, elcktrik avizeler, duvar sa~ .• 
yazihane ve sair hayli e§yalar. f{ef:l 
Kazak, Horasan, Musul ve sair kiyrT1c 1 
hahlan l'ey siirenlerden yiizde Z5 t 

minat ahntr. Sah§ pe1indU. 
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Grip, nezle, ba~ agr1s1ndan kurtulmak istersen KESKiN KA$ELERi kullan, Salih Necati Eczanesi 

ANKO Di ROMA 
Istanbul merkezi ile izmir 
Beyoglu biirolar1mn 1935 

AKTIF 

,ubesi ve Galata ve 
,;ene~i "'ilan~osudur 

T. L.· 

Banknot 
Altm 
Giimiif 
~ekler 
Ufakltk 
Ecnebi paralan 

V ADESI GELMI~ KUPONLAR 

DAHiLl MUHABIR BANKALAR 

HARiCf MUHABIR BANKALAR 

Z1l' ' REPORLAR 

bre~ HAZtNE BONOLARI 
all' -
b~ SENEDA T CtlZDANI: 

TIV 

Vadesine ii~ ay kalan 
Vadesine ii~ aydan fazla kalan 

ESHAM VE TAHVtLAT COZDANI: 

Borsada kote olanlar 
karl Borsada kote olm1yanlar 

)llll A V ANSLAR: 

922,392.-
191,240.13 

5,983,-
11,281.48 

460.17 
2,030.09 

123,886.78 
10,200.-

53,902.70 
2,477.30 

bs) 
Esham ve tahvilat mukabili avanslar: 
A) Borsada kote olanlar 18,189.-
B) Boraada kote olm1yanlar 11,999.22 
Emtia ve vesaik iizerine avanslar 373,025.80 
Senedat iizerine avanalar 32,316.50 
Sair miitenevvi teminat iizerin& 
avanslar 

BOR~LU HESABI CARtLER: 

A~tk kredi 
Kefalet mukabili kredi 

113,750.65 

1,381, 789.51 
252,351.99 

i!fi~ Teminath - -

isa' KABULLERlMIZDEN DOLA Yl BOR~LULAR 
od•------------------------~-----i•. SAUl MUHTELIF BORCLULAR 

ut· tPOTEK MUKABILt A V ANSLAR 

~·, tSTIKRAZLAR: 
If 

yo • 1 - Sair banka ve banka mi.ieueseleri 
75) nezdinde daimi ittirakler 

E 

I 

ull 

2 - Sair i,tirakler: 
A) Hiase aenedi 
B) Adi 

MENKULLER: 

Makineler 
Kasalar 
Tesisat 
Mefrutat 

GA YRtMENKULLER 

Banka binalan 
Diger gayrimenkuller 

ILK TEStS MASARtFI BAKIYESl 

N.AZIM HESABLAR 

Yekun 

PASIF 

SERMAYE 

.1 • a1.t • t.t 

•• ,,... ' 

10,728.-
48,600.-
60,456.03 
29,431.60 

T. L. 

IHTIY A TLAR: F ~vkali.de ihtiyatlar 
Kanuni ve nizami ihtiyatlar 

MUHABIR BANKALAR 

MEVDUAT 

cARIHESABLAR 

TASARRUF TEVDtA T1: 
Vadeaix 
V a deli: Bir aya kadar 

Bir aydan bir 
aeneye kadar 
Bir aeneden fazla 

TEDIYE EMlRLERt 

SAiR MUHTELtF ALACAKLlLAR 

UZUN V ADELl ISTIKRAZLAR 

TAHSIS EDILMt~ KAR$1LOCtAR 

KABULLERIMIZ 

tTF A T AHSISA Tl 

708,530.73 --
364,264.90 

TALEB OLUNMAMI$ TEMETTOLER 

VE KUPONLAR 
:.._..---::-:-:--
NAZIM HESABLAR 

KAR -
Yekun T. L. 

1,133,386.87 

1,006,542.94 

134,393.01 

158,250.-

131 nl36.78 

56,380.-

54£1281.17 

1,634,141.50 

2,982.50 

45,147.48 

... -

149,215.63 

4,569,351.54 

9,573,159.42 

T. L. 

1,500,000.-

687,580.94 

1,604,733.06 

1,072, 795.63 

4,789.86 

30,431.-

2,982.50 

100,000.-

4,569,351.54 

494.89 

9,573,159.42 

Getni 
Akay i~Ietmesi Direktorliigiinden: 
Pasabah~e ve Halicde ldaremizin mah bulunan karada ve denizde 

Biiyiikada, Y akac1k, lhsan, F enerbah~e vapurlar1 sabhga ~akar•lmlf· 
br. 6 nisan 936 pazartesi giinii saat 15 te Karakoyde Akay Miidiir • 
liigii binasmda kapah zarf usulile ihaleai yap1lacakhr. Bu i,e girmek 
istiyenlerin kapah zarflarm1 muvakkat teminat akc;esile beraber ka
nunun tayin ettigi vesikalarm1 ayni giin saat 14 e kadar Akay ~ef • 
ler Enciimeni Reisligine vermeleri laz1mdar. 

(1630) ~artname t,Ietme ~efligindedir. 

istanbul Telefon Direktorliigiinden: 
~ehirler arasl konutmasl yapanlardan, tirket zamanmda aynca 

ahnmakta olan mahalli konutma iicreti bundan sonra ahnmiyacak
br. Binaenaleyh gerek kendi telefonlarmdan v~ gerek umumi mer
kezlerden 'ehirler aras1 konu,masa yapanlarm yalmz tehirler aras1 
iicretini vermekle miikellef olduklart ilan olunur. (1760) 

almrz, ~ok iyidir. Ovomaltine 
basit bir anasrn jpdaiye halitas1 
de~ildir. Fakat slit, yumurta 
sans• ve malt gibi ba~lrca 
mugaddi unaurlann fenni bir 
terkibidir. 
Ovomaltine, krymetli bir kuv

vet ve faaliyet kayna~1d11'. 

1 B k. D I · ~ i~ 1 ers er1 
Hocasu; ve ~ok kotaybkla 

evlnizde kendi kendinlze kadm 
elbiaelerinin nas1l bi~ileeetini ot· 
renmek i1teraeniz Be~lkta~ Dikl, 
Yurdu direktorii Siikrii Canahn 
Bi~ki DerslPri ve Yiiksek Bi~ki 
Kaideleri adlanndaki metod kitab
lanm ahn1z. <;ok 1ade ve anlayt~h 
bir tarzda yaztlan bu kitablarm 
birinei cildi 2 ikinci cildi 2,5 lira
dJr. Yaln1z Be~ikta, Diki' Yur
dunda satJhr. Bedeli gonderildi
tinde tqraya derhal gonderilir. 

Adrea s Be~ikta$ Diki, \'urdu: I Akaretler No. 64. telefon 43~ 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilant 

Eskisehir Bayindirhk Direktorliigiinden: 
' lstekli ~1kmamasmdan dolay1 Eskitehir • ~ifteler yolunun 

38 + 000- 52'+ 750 kilometreleri aras1 fO&a esash tamirah 23/3/ 
936 giiniinden 6 nisan 936 pazarteai giinii aaat on bette ihale edil • 
mek iizere, eksiltmeai uzahlmitbr. Tamiratln ketif tutar1 16143.11 
liradtr. · 

Muvakkat teminat 1210 lira yetmi, · dort kuruttur. 
~artname, ke,if, grafik ve ekleri olan evrak her zaman Baymdu • 

hk Direktorliigiinde goriilebilir. , 
fsteklilerin, Direktorliik~e, ibraz etttii veaaiki muvahk goriilen 

bir miihendia veya fen memurunun iti mea'uliyeti fenniyesini deruhte 
ettigine dair noterden musaddak bir taahhiidnameyi, Ticaret Oda • 
amdan mali kifayetine aid bir vesikay1, ihaleden en az sekiz giin ev
vcl Baymdtrhk Direktorliigiinden alacagt ehliyet veaikasm1 teklif 
mektublarma eklemeleri ,artbr. 

Teklif mektublarmm 6 nisan 936 pazartesi giinii saat 14 e kadar 
makbuz mukabilinde Daimi Enciimen Batkanhitna verilmit olmast 
gerektir. «646» · (1594) 

ADEMi 
iktidara 

Tafsilat: Galata P. K. 1255 Hormobin 

-·--u c u z 
Satdtk Eczane 

Somada Ali Riza eczaneai sahhkhr 

1 FEMiL 
Kad1nlar1n Adet bezlerl 
Kadm ve k1zlarm aeve seve kulla· 
naca§-1 gayet sthhi, temiz, yumulJak, 
ekonomik ayba~1 bezleridir. Her 
eczane ve parfiimeri maltazalarm• 
da kutusu 60 kuru:;tur. 

Diyar1bekir Defterdarbg1ndan: 
Vilayet Merkezinde 30 lira asli maath Merkez Tahsil Miifettit • 

ligi a~1kt1r. 
H k k Miilkiye veya Yiiksek Ticarel mekteblerinden mezun ol-

u u • k ·1 · kl'l · D' b 
k k 1. w 'n1' 1'fa etmi• bulunma ,art1 e 11te 1 erm 1yar1 e· ma ve as er lgl T 82 

k\~ tlbayhgma miiracaatleri ilan olunur. ( 17 ) 

ldare maaraflarl 
V ergiler ve har'rlar 
Sair masraflar 

• 
VERI LEN F AIZ 

VERILEN KUMUSYONLAR 
MUHTELIF ZARARLAR 

AMORTISMANLAR 

MUHTELIF KAR~ILlKLA! 

KA.R 
Yekun 

2,857.64 
49,474.88 

T. L. 

170,116.35 

T. L. 

BANKO Di ROMA 

MATLUB 

ALl NAN F AIZ VE KUMUSYONLAR 

MUHTELIF KA.RLAR 

BANKA HIZMETLERt MUKABII)NDE 

AUNAN OCRET VE KUMUSYONL~ 

KAMBIYO KA.Rl 

231,857.14 

46,131.11 

istanbul merke7.ile izmir ,ubesi ve Galata ve Beyog
lu biirolarJntn 1935 sene~1 kar ve zarat' tablosudur 

ZIMMET T. L. 

MASRAFLAR _ _,,... __ 
Maatat ye iicrel1er 117,783.83 

t~TtRAKLERDEN KA.R 

GE~EN SENEDEN MODEVVER KA.R 

Yekum T. L. 

5,299.54 

283,287.79 

istanbul Uciincii icra Memurlugundan: 

Emniyet Sand1g1na 
3000 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli o!up paraya 'revril • 
n.1esine karar verilen ve tamamma 4201 lira 50 kurut k1ymet tak • 
dir edilen Agayoku,unda eaki Yakubaga yeni Kemalpua mahalle • 
ainde eaki Valdecamisi yeni Kemalpata 1111kagmda eski 12 yeni 12, 
12/1, 2 numaralarla murakkam kargir iki evin tamam1 a~1k artllr • 
m1ya vazedilmi~tir. 

Arthrma pe,indir, arthrmaya ittirak edecek miitterilerin k1ymeti 
muhammenenin yiizde yedi bu~ugu nisbetinde pey ak!resi veya milli 
bir bankanm teminat mektubunu hamil olmalar1 icab eder. Miitera
kim vergi, tanzifat, tenviriye ve Vaktf bor~lan bor~luya aiddir. Art
hrma fartnamesi 20/4/936 tarihine musadif pazartesi giinii daire • 
de rnahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci artllrmas1 5/5/936 
tarihine musadif sah giinii dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra 
edilecek, birinci arthrmada bedel k1ymeti muhammenenin yiizde 
yetmi, he,ini buldugu takdirde iistte h•rak1hr. Aksi takdirde son art
branm taahhiidii baki kalmak iizere arthrma on bef giin daha tern· 
did edilerek 20/~/936 tarihine musadif 'rar,amba giinii saat 14 ten 
16 ya kadar dairede yaptlacak ikinci artbrma neticesinde en ~ok 
artllranm iistiinde btrak1lacakhr. 2004 numarah icra ve iflas kanu • 
nunun 126 nc1 maddesine tevfikan nak.ara tapu sicillerile sabit ol • 
mayan ipotekli alacakhlarla diger alakadaramn ve irtifak hakka sa
hiblerinin bu haklarmt ve hususile faiz ve masarife dair olan iddi • 
alarm1 ilan tarihinden itibaren 20 giin zarfmda evrak1 miisbitelerile 
birlikte dairemize bildirmeleri laz1mdlr. Aksi takdirde haklart tapu 
sicillerile sabit olm1yanlar aatl' bedelinin paylatmasmdan haric; 
kahrlar. Miiterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Be
lediye riisumu ve vak1f icaresile 20 senelik vak1f icaresi tavizi be • 
deli ll'liizayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak isti • 
yenlerin ~34/1269 numarah dosyada mevcud evrak ve mahallen ha
ciz VF! takdiri kaymet raporunu goriip anhyacaklarl ilan olunur. 

(1771) 

istanbul iskan Direktorliigiinden: 
~orlu kazas1 koylerinde 936 aenesi yap1lacak 1195 go~men evine 

16,730 metre mikabt ham tat intaat yerlerinde metre mikibt edil • 
mi, vaziyette teslim suretile almacakttr. 

Tata aid tartname, intaat yerlerile mesafe cetvelleri: (;orlu Ia • 
kan Memurlugundan, Tekirdag, Edirne, K1rklareli, Istanbul lakin 
D. , .. l··•, . ...I •• "I b'l' lrf'": ~·· ·•r' -~... "l' goru e 1 u. 

Yiizde yedi bu~uk muvakkat teminat tutar1 5019 lirad1r. Talib • 
lerin 10 nisan 936 cuma giinii aaat 14 te ~orlu Kaymakamhgmda 
miilefekkil lskan Mubayaa Komisyonuna miiracaatleri. (1778) 

ist. Posta T. T. Ba,miidiirliigiinden: 
Ye,ilkoy telaiz abet iataayon binaat civarmda teslim tartile 

4 X 22 X 9 aantimetre eb'admda pitkin ve diizgiin neviden 41,000 
delikaiz tugla pazarhkla ahnacakbr. Tealim tlrastnda kmk miktart 
binde yirmi beti ge~miyeeektir. Pazarhk 6/4/936 tarihinde pazar • 
tesi riinii aaat 15 te Galataaarayda Posta T. T. Batmiidiirliiiii Ahm 
Sahm Komisyonunda yapalacakhr. Muhammen bedeli 492 lira, mu
vakkat teminab 36 lira 90 kuruttur. lateklilerin muvakkat teminat· 
larmt yabrmak iizere pazarhk giin ve aaatinden evvel Batmiidiir • 
liik Y az1 ltleri Kalemine miiracaatleri. ( 177 4) 

Erenkov l.isesi Sat1nalma 

Komisyonundan: 
OJmlumuzun may1s 936 aonuna kadar ihtiyac1 olan 3,000 kilo dag

hc eti ac;tk eksiltmeye konmuttur. Eksiltme 6/4/936 pazartesi giinii 
saat 15 te Istanbul Liseler Muhasebeciliginde toplanan Okul Komis
yonunda yap1lacakttr. Tahmin bedeli 1500 lira ve ilk teminat 112 
lira 50 kuru,tur. lsteklilerin okuldan alacaklart yaz1h ile Liseler 1\-Ju· 
hasebeciligine teminatlarmt yahrmalar1 ve tartnameyi gormek iize· 
re okula gelmeleri ilan olunur. (1495) 

KAPALI ZARF USULiLE 

EKSiL TME iLANI 
SUMER BANK 
lJmumi Mudiirliigunden 

1 - Gemlikte in,a edilecek Sun'i lpek fabrikast ve mii,temi • 
lah binalar1 toprak tesviyesi, iskele ve saire intaab kapah zarf 
usulile ve vahidi fiat esasile eksiltmiye «;Ikanlmtthr. Tahmin edi
len kefif bedeli 660,439.59 lirad1r. 

2 - Bu i,e aid ekailtme evrakt tunlardJr: 
A ) Eksiltme ,artnamesi, 
B ) Mukavele projesi 
C ) Ke,if ve vahidi fiat cetveli 
D ) F enni tartname ve ol~ii usullc 
E ) Huausi tartnameler 
F ) Projeler. 
lstiyenler bu evrakt 33,10 lira mukabilinde Siimer Bank An. 

kara ~ubesinden alabilirler. 
3- Eksiltme 20 nisan 1936 pazartesi giioi1 aaat 16 da Anka

ra Ziraat Bankast binasmda Siimer Bank JDerkezindeki Komis
yonda yap1lacakbr. 
4- lsteklil~rin 30167,84 lira muvakkat teminat vermesi la • 

z1mdar. Bundan ba,ka eksiltmiye girecekler ihale giiniinden ii~ 
giin evveline kadar Banka tarafmdan tetkil edilecek Ehliyet 
KomisyonUJ!& resmi vesaik \braz ederek bu iti batarabilecek • 
lerini ispat edecekler, gerek mali ve gerek fenni cephelerden ya
pacagt tetkikat neticeainde Komisyonca bu huausa kanaat haatl 
oldugu takdirde kendilerine ehliyet vesikas1 verilecektir. Bu ve
sikalarm teklif mt-ktuhl11·' '1\ leffedilr-, ·1 laz1md1r. 
5- Teklif mektublan yukanda yaz1ld•ib giin ve saatten bir 

aaat evveline kadar Siimer Bank Umumi Miidiirliigiine makbuz 
mukabilinde •·erilecektir. 

Posta ile vonderilecek mektublann nihayet ihale saatinden 
bir saat evveline kadar gnlmit ve zarfm kanuni tekilde kapatll · 
mlf bulunmas1 laz1mdar. 
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ALDA MA YINIZ • • 

• 

Bilen biiyiiklerinize de sorunuz. 

Onlar1n sOyliyecekleri de ; 

Kurukahvec· 

Ditleri, dit etlerini ve biitiin agz1 evveli temizler, tonra 
giizellettirir. Ditleri parlattr, dit etlerine tabii renklerini 
verir, agtz kokutunu ke1er, mikraplara yiizde yiiz kat'i· 
yetle oldiirerek ditlerin ~iiriime•ine, dit etlerinin 

kanama&tna Ve ag1z ha1tahklar~na mani oJur. 

A yegane macunudur. 

Tiirkiyenin, . hakiki en eski ve en biiyiik 

yegane Kahve Ticarethanesi 

ehmed Efendi Mahdumlar1 

Bayanlarda dogumdan evvel 
hasu olan lekeleri ve en mu-
annit ~illeri tamamen izale 

eder. 

Yap1 
yapt1racaklar•n 

Hazan dikkatine: 
Ev, aparbman ve bilQmum beton 
arme, demir, a~b kargir intaat 
ve su itleri proje, heaab, ketif ve 
fenni mesuliyetlerini miisait 1eraitle 
(Teknik Yap1 Biirosu) deruhde eder. 

TEKNiK YAPI 
BiiROSU 

Ankara' Yeui§ehir Atatiirk 
Bulvan F oto aparhmam 

No. 4 Tel. 3629 

Zayi - 1332 senesinde Davudpa§a 
mektebinden aldtgun tasdiknamemi za
yi ettim. Yenisini alacaiJmdan htikmii 
yoktur. 

Osman Talat oglu Ahmed Naci 

Sirt1ndaki 
Agr1lardan 
dolay1 herkesten 
yard1m istemege 

mecbur olan siit~ii 
Bay A. 1. bize yaz1yor: - Ben ~ift· 

liklerin siitlerini ahp siithaneye gotiir· 
mekle me§guliim. Bu, ihmal kabul et • 
mez bir i§tir. Fakat ge~en giin slrllm o 
kadar agnyordu ki kendimi mecalsiz 
hissediyordum. Buna ra~en gene ~a· 
h§maga mecburdum. Zira kendi yerime 
ha§kaslDl koyam1yordum. Siit tenke • 
lerini kamyona koymak i-.in kalduami· 
yor ve daima lJa§kalarmdan yard!m is· 
temege mecbur oluyordum. c;ok §iikiir 
ki sUthanedeki lozlar bana bir ALL· 
KOKS yalusm1 vazetmegi tavsiye etti
ler. Vakit kaybetmeden bunu yapbm 
ve pek az zaman zarfmda agnm •ama
mile ge-.ti. 

ALLKOKS yaktlan adaUdm agnlan· 
na kaq1 ~ok miiessir bir illcdlr. Bu ya
k! adeta otomatik bir masaj gibi it go· 
riir. Sa-.hgt SICakltk sayesinde atnyan 
yeri hemen teskin ve agnYJ tiisbiiillD 
defeder. Yak! iki saniye i-.erisinde aci· 
siZ ve kokusuz derhal -.Ikanhr. Siz i§i· 
nize bakarken yakt da kendi i§ini goriir. 

ALLKOKS mesameli yakilar ecza • 
nelerde ve ecza depolarmda 40 kuru§& 
satdu. Kmmz1 bir daire i~erisinde ku· 
miZI bir lmrtab gosteren fabrika mar • 
kasma dikkat ediniz. 

VENUS RiMELi 
ile tuvalet goren kirpikler kalblere ok 
gibi saplarur. 

VENUS RUJU 
Gayet cazib renklerile ..::ullananlan 

hayretlere dti~iiriir. 24 saat dudakta 
sabit kahr, bozuhnaz ve yalanaz. 

VENUS PUDRASI 

Terkibe Venus Gold kremi kart§ • 
tmlmak sayesinde narin ve nazik cild
leri teshir eden her tene uygun renkler
de yiiksek evsafh e§siz bir pudrad1r, 

UYKUSUZ GECEN 

Ne beyhude yere izbrab ~ekiyor. Bir tek kqe G R i P I N bu tahammiil I 
edilmez aR-riyt dindirmete kafi idi. 

.. --------------~-----------------------• GRIPIN 1 En 'iddetli ba1 ve 
dit aj'rtlar1n1 keser. 

• GRiPiN: Soj'uk alginhj'm

dan miitevellid biitiln aj'r1, s1Z1 
ve sancllara siir' a tie ge~irir. 

• 
I 

• GRIPIN : Gripe, ba1 nezlesine 
ve diger nezlelere kar11 ~o~ 
miiessirdir. 

• GRIPIN: Bel, sinir, romatizlll8 

aj'nlar10da hararetle tavsiye 
edilmektedir. 

• 
I 

Mideyi bozmaz, talbi ve btibrekleri yormaz. 
1 

G R I P I N, RadyoJin Di, Macunu fabrikasmtn miitehass•• · 
kimyagerleri taraftndan imal edilmektedir. ) 

Her eczanede bulunur. Fiyat1 7,5 kuru,tut• 

Pirin~ 

Karacabey 
Ortaklamas1 ilant 

Miidiirliigiinden: 
Ekimi 

Haras1 
· Haranm kendi ihtiyacmdan fazla ve bundan evvel ihalesi yap1· 
Ian yiiz hektardan maada bu defa da.h_a (<elli» hektar arazi ayni 
f&rtJar dairesinde arni mexkide &~Ik &rtbrma usulile ortaklamaya 
verilecektir. Artbrma 21 nisan 936 aah giinii saat on dorttiir. 

Teminat olarak iki yiiz lira almacakbr. Arthrma yeri Karacabey 
Harasl merkezidir. Tahmini esas yiizde k1rk yedidir. lsteklilerin art• 
ttrma giinii teminat ve vesikalarile birlikte Harada bulunmalan i ~ 
Ian olunur. (1700) 

VENUS KREMi - } I Kadtkoy Vak1flar Direktorliigii Ilan an 
Terkibindeki hususi: maddei l. yatiye , _______ .;. _____ ·----~-----------" 

dola)'lsile insaru §&yani hayret bir su -
rette gencle§tirir, giizelle§tirir ve ismi 
gibi bir Venus yapar ve hayretlere dii
§iiriir. 

Evliya Zade Nureddin Eren 

Eczai kimyeviye alat ve itriyat depo
su. !stanbul. 

Sahib 118 BClf771.uharri11 Yunus Nadi 

Umumt ntfrtllah fdare eden Yan t,zm 

Aded K1ymeti 
10 36 Atikvalde camisi avlusunda 
7 28 ~inili » » 
2 3 Selimiye )) » 
3 11 Sahtekkesi » 
2 7 Korbakkal » » 
3 15 tlzbekler te_k_keai » 

27 . 
-d d '1 . I ~~ 

------------------------------------------------------------------- Mildilrll.: Hikmet Munil 
Yukar1da yazth cami avlularmda ftrbna an evr1 mu; o an ser 

aga~lan mahallerinde pazarhkla 6/4/936 pazrtesi giinii ogledeJl 
sonra satalacagmdan iateklilerin mahallincle !>uluna~ak memuruJl). 
miir~caa! eylemeleri. ,( 17if ' 

Oksiirenlere: KA TRAN HAKKI EKREM Matbacu:Uzk 11• Newt11aC TilrTc Anontm 

lfrkett • lstanbUJ 


