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Hayat 
Ansiklopedisi 

99 
uncu ciizii ~·kt• 

~ ~ F z sulh tekliflerinin esaslar1 13 ler bugiin toplamyor 
rans•. A • • • Habe§istan ltalyanin 

Rende isbhkam yapbnlmamasi, Mille tier Cemiyeb miistemlekesi mi olacak? 
emrinde biiyiik hava filolar1 te§kili 

it;J;~··~·H~~j;;;·............. Gemiget konsegi ir;fima edigor 
liarbi ne oluyor 
Ve ne olacak? 

IL k andlasmasmin ylltilrna· 
o arno ' d 1 

h•d' . ilk kJzgm evre e • 
51 a 1ses1 f 'J . . . . gerirmez ngl tere· 
rmi ge~mr " I 

de ftalyan • Habe~ harbi tekrar. e. e bau· 
· · K n•eymm • 

hnd1. Milletler Cernlyeh 0 
· konarak 

giinkii toplantismda meseleyf ~I b §VU· 
bir neticeye baglanmasl crare e~~e a. d 
rulacaktJr fngilterede bu har I !~m en 
ele alanla.r yalniZ muhalefet par~sl men· 

d v'Id' Muhafazakarlardan 
sublan eg1 Jr. 1 d 
C 'I d hi meseleyi hakiki safha arm . a 
~r~l1 ad k hiikiimeti §iddetle tenk1d 

Jnuta ea e ere h"k' t H be 
etmi§tir. Bu tenkidlerde u urn~ a .• 
. 'lk" miidafaaya te§VIk drnl~ §Istam 1 once h 1. b k 

olmak ve bilahare kendi a me Ira I • 
vermi~ bulunmakla itham olunmakta~lr: 
1talvan ordusunun Habe~istanda z~huh 
gazier kullanmaga ba§laml§ oldu~un~ 
dair gelen haberler de efkan umumJyeyl 
heyecana dii~iirmege ba§lami§tlr .. 

L d d h"ku'mete tevcih edllen ten· on ra a u v • 

kidleri biitiin biitiin hakslz ~o.rme~ 1m· 
k• ktur Bir aralik Hancwe l azm an yo . .1 . 't 
Samuel Hor'u dii§iirmege kadar ben gl • 
mi§ olan §iddetlerden so~r.a ~a e~ me· 
selesi muvacehesinde !ngJIIZ SJ~asasmtn, 
sebebleri herkese gore kolayca 1Zah1 ka· 
bi! o!m1yacak bir surette, gev§iyerek ade
ta bir ricat yoluna dokiilrnii§ oldugunu 
biitiin diinya biliyor, ve biitiin diinya bu
na ~a~1yor. ingiliz efkan umumiyeainin bu 

kanaati var. Frans1z 
projesinde Avrupa emniyet sistemine Rusyan1n da ithali ~art ko,ul

sulh konferans1 toplanmas1 muhtemel 

Cenevrede bu teklifin uzun ve mti~ktil olacag1 

maktad1r. Btiyiik bir 
Cenevre 7 (Hususi) - Avrupa devlet I :" 

adamlan bu anda Cenevreye hareket et
mi§ bulunmaktadirlar. 13 ler komitesi ya
nn saat 11 de toplanacaktu. 

M. Flanden, Titulesko ve Eden i~ti
maa i$tirak edeceklerdir. M. Litvinof, 
Moskovadan aynlamad1g1 i~in, Paristeki 
Rus elc;isi, M. Potemkin tarafmdan tem
sil edilecektir. Doktor T evfik Rii§tii A
rasi, Paris elc;isi Suad Davaz temsil ede • 
cektir. !~timaa M. Madariaga riyaset e· 
decektir. 

Milletler Cemiyetinin yeni saray1 ta
mamen hamlanmad1g1 ic;in, delegeler eski 
sarayda toplanacaklardu. 

Devlet miimeuileri CenevreJe Cemiyeti Akvam Konseyi iflima halinde 
toplanryor ..... · 

ogt~::::?ra(~~vr; ~~e~:te:~:~~: Ed~:{~s ~rl~~~1 ak~a~C~~:~~e~; ~~ ..... ~~~iii'~"'''k~bi~~~i 
evvel DI$ Bakanhg_mda Avustralya, Ye· reket edecektir. 
ni Zelanda ve Cenubi Afrika yiiksek ko· M. Flandin, M. Tituleskoya Fran-
miselerini kabul ederek lngilterenin Ce • su: muhtrran hakkrnda izahat 
nevrede takib edecegi siyaset hakkmda verdi d 
gorlisrnii§tiir. Paris 7 (A.A.) - FranSIZ D!§ Ba- a 

Avam Kamarasin
itimad kazandt 

Fakat gazetelerin agtr 
tenkidleri devam ediyor 

Roman1n hazJrladJgl ~artlara gore, Habe~ impara • 
toru fef mahiyetinde kabp, yan1nda da italyan1n 

F evkalade Komiseri bulunacakm1~! 
Paris 7 (A.A.) - Oeuvre gazetesi · 

nin bildirdigine gore, askeri muvaffaki • 
yetlerine giivenen ltalyan hiikumeti, bu
giine kadar eline ge~mi~ olan Habe~ ara· 
zisini miistemleke, Amharik Habe~istam 
ise manda olarak istiyecektir. Habe~ 1m· 
paratoru, resml ~ef mahiyetinde baki ka
lacak, fakat imparatorun yamnda ltal • 
yan eskperlerile bir ltalyan fevkalade 
komiseri bulunacakllr. italya, Habe~ista· 
nm biitiin diger aksamm1, F ransanm F as
taki himayesi gibi, himaye altmda bir ara
zi olarak istiyecektir. 

ltalyanlar zaleri nihai 
teliikki ediyorlar 

Roma 7 (A.A.) - Siyasi mahfiller, 
I 3 ler komitesinin birdenbire toplanllya 
davet edilmesini hayretle kar~llam1~lardn . 
Bu mahfillcr, M. de Madariaganm M . 
Musolini ile gorii~mek iizere Romaya gel
mesine intizar ediyorlard1. 

Umumiyetle zannedildigine gore, bu 
davet, yakmda yeni bir zecrl tedbir faali
yetinm patlak verecegine deli! te~ki! et -
mektedir. Maarnafih bu faaliyet, vaziyet· 
te hiGbir degi~iklik yapam1yacakhr. C::iin
kii Habe~istandaki 1talyan zaferi burada 

( Arka:rr 9 uncu •ahilede) 

Habetistan Millet
ler Cemiyetinden 

soruyor: 
Savsaklama siyaseti 

daha ne kadarsurecek' 
Cenevre 7 (A.A.) - 13 ler 

komitesinin i~tima1 arifesinde Ha • 
be§istanm Paris el~isi Milletler Ce
miyetine son bir miiracaatte daha 
bulunarak Habe~istana pakt muci • 
bince kesbi istihkak etrni~ oldugu 
yard1mm yapilmasmJ istemi$tir. 

N otada deniliyor ki: 
Miitecavizin barbarca hareketi 

her iki tarafa miizakereye giri~mek 
ve muhasamah durdurmak durum • 
Ian i~i., yap1lan platonik davetten 
baska hiGbir engele ugram1yacak 
mld!r? Harbin bitmesi iGin ~imdiye 
kadar hertiirlii miiessir tedbirlerin a
hnmasma mani olan savsaklama ta
biyesi devam t>decek midir? Miite
cavizin mazhar oldugu masuniyetin 

( Arka:rr 3 iincii :rahilede) 
...., - - - -= 

l 

····H·;··b·~·§·I·~··t·;·~····~··~··i·l··~·b"··· 

olmu§ degildir! 
··~-=!-..l..nl.kta m.- a i • I ebnc.l.. l&iiiii ae· 

'ecegini izaha hacet bile yoktur. Nite -
kim i§te ilk fmatta bu hayret biiyiik bir 
hiddetle tezahiir etmek istidadml gosetr-

Lord Halifaks, Lokarno devletleri kam Flandin bu sabah Romanya DI§ 
miizakerelerine i~tirak etrnek maksadile, Bakam Tituleskoyu kabul ederek ken· 
M. Edene Cenevrede miilaki olmak iizere disile bir bu~uk saat gorii§mii§tiir. !yi ma
yarm Londradan tayyare ile hareket e • lumat alan mehafilden ogrenildigine go
decektir. re Flandin Romanyah me le ta IDI F ra • 

M. Eden sa at l 4 te Cenevreye hareltet liZ muht1rasmm muhteviyabndan haber • 
etmi~tir. Bruce da ayni trenle gitmittir. ( Arkaar 6 ncr aahilede) 
•tlllll 1 ~ 1 f 1 11 I 1 1 I I I I II"'.,, I I I I Ill I I II II I I II I I I If II I lilt I I I I I I II I I~ I I I I II I I II I I I I I Ill Ill I 111111 •• II II I I II II II II ... fill II I I I 

Almanya Avrupay1 
par~alamak istiyor ! 

Londra 7 (Hususi) - Avam kama· 
rasmm di.in ak§amki toplantlSindan sonra 
kabine I 45 e kar§I 36 I reyle itimad ka-
zanm1~hr. 

Ate• hatbnda askerlerile bizzat harb eden 
Habe~ imparatoru, eli silah tutan biittin 
Habe~leri vatan mtidafaasma ~ag1r1yor 

Askeri muharririmizin mUtalealarJ 

mi§ bulunmaktadu. . • 
lngilterenin yeni ve gene Hancly~ Na

zm Mister Eden ileri sliriilen tenkJdl~re 
d'~j cevabda bu meseleden dola~J In

ver Ig k · d b" "k b1r de 
gilterenin hath hare etm e uyu .• 
v• 'kl'k olmadJUJO\ izaha ~ah~ml§hr. FJI-
gl~l I ,., I . . t' 
hakika Mister Eden Onsekiz erm ~~ .'~a-
mda petrol ambargosu?u .te~lif ve Jltb • 
zam etmege kadar ilen gitrnl§•. fa~~:. u 

f d ·1 n surulen 
esnada F ransa tara m an I e 
sulh ~eklifile kar§Jla§IDI§h .Nite:1i~ ~~nl sey iki muharib tarafa sulh te I 111 !Sda 

']k haftasi sonun a 
ettikten sonra martm 1 k"k 
bu teklife gelmi§ olacak cevablank tel~ 
etmek iizere Cenevrede toplanaca ·h. k 
ra 7erde filhakika gerek Hab~§~ gere 
!t.alyan hukumetleri de sulh tekhf,~e es;.s 
lhbarile rniispet cevablar verml~ler I. 
Derken Alman meselesi patlak ver~rek 
Habe§ i§i birdenbire ikinci plana du§ • 
mii§ oldu. 

Ondan sonra M. Eden Milletler ~e
miyeti mekanizmasmi te~rih ederek bu • 
tiin devletlerin Cemiyete dahil bulunma• 
d1klanm, halbuki harbe miiessir ~u:~~:e 
mani olabilmek i~in milletlerin elbJrhgl e 
hareketleri zarurl bulundugunu bey~n 
eylemi§tir. M. Edenin bu izahlannda giZ· 
Iiden gizliye Fran sad an §iHyetl~r var 
m1d1r yok mudur, orasml pek kestJrer.:e· 
sek bile en son olarak ingiliz harekeh • 
nin Frans1z sulh teklifile akim b1raktml: 
IDI§ oldugunu kabul edebilirz. Halbukl 
beri tarafta bu kan§lk ve yekdigeri kar· 
~1!ayJCI hareketler Habe§ i§ini sallantJda 
blrakJrken ote tarafta !talyan • Habe§ 
macerasmm boyle Avrupaya sirayet e • 
decek kadar tereddisi Almanyanm Ren 
iizerindeki hareketini teshil ve tesri ey • 
lemi§tir. Vaziveti boyle gormekte M. 
Cur<;ilin yerden goke kadar hakh bulun· 
dugunda §iipheye yer yoktur. 

Nitekila i§ler eger §imdi de eski ka • 

. Yarrn dahi mimarrmu; Sina-. 
nrn yaldoniimiidiir. Ga:zetemiz 
bu vesile ile biiyiik san' atkarrn 
hayatr t)e ~aheserleri i~in bol 
resimli, zengin miinderecatlr 
levkalade bir bro~iir hazrrladr. 
Y arrnki gazetemizle beraber 
tevzi edilecek olan bu eserin 
k1ymeti yalnrz 5 kuru' olacak 
ve abonelerimize meccanen 
g ond erilecektir. 

MDvezzilerden araymtz 

Karl Radek •iddetli bir makale ne~rederek Almanya 
sulh umdelerine ald1rut etmemekte devam ederse 
mii~terek tedbirle kar,danmaslnt ileri siiriiyor 

Moskova 7 (A.A.) - Tas ajans1 

bildiriyor: . 
tzvestiya g.azetesmde, M. .Hitler~n 

t kliflerini tahhl eden Radek d1yor k1: 
e «Aimanya, Fransa ile lngilterenin ve 

F sa ile ltalyamn aralanm a~mak it;in 
tden geleni yaptlg1 gibi miihim za • 

e m da sulh zamini vazifelerini yapma • 
man f 'I ft I .. . I an ic;in ng1 ~ere v

1
e J. a ya ~zerme1 yap -

tlgl tazyiklen . faz aJ..a§hrmaga ~;a l§mak-

tadlr. 1. . . b l 
Alman emperya 1zmmm u gayret ~-

. · ·mdiye kadar muvaffak olmad1g1 
nnm §I C" k" f 'I b'd t soy}enernez. ~.n U• ng1 t.ere I ayketbe.?• 
b . Almanya uzerme teSJT yapaca u· 
.~n h k'k·1 tedbirlere muhalefet etrni~tir. 

tun a I d AI 
t .1 bu suretle hareket e erkf'n -ng1 tere .. d .. 1 • 

•imdiden vucu e getm 101~ o-
manyanm ' . . . d 1 
lan asker! kuvvetmi ve. adym zama

1
n i n· 

T flosunun Akdemz e me§gu o mas1 
gi IZf' 

1 t' · nazan dikkate almi§tlr. Fa • 
key JYC IDibu filonun Uzak§arkta me~gul 
ka yann 'I d " ca ~ 1 i~in garantl er var ~~ IT r . 
bulu.nm1Ya g ( Arka•r 6 ncr 6 ahzlede) Izvesttyamn Ba$muharriri Karl Rade 
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"""'""""'"'"" uhafaza ederek giderse yeni bir imparatorluk tesisinin malihu.lya· 
rarsJzhkla;:1Avu~turya meselesinin had la~1 dahi ergecr lngilter7yi .oniin~ ge~.'.le • 
bu defa . . hizmet edebilecegi hu- m1yecek kadar kuvveth b1r nefts muda
bir §ekle g~rm~mek Harm suya ermege faasma sevkedecegini bilmek ic;in ne ke
susunda btrr;d w a 

1 
gormek kabildir. hanete, ne de keramete ihtiyac yoktur. 

ba§laml~ ol. ur:;.u h l'nde hiGbir harb Habe~ meselesi sulhan hallolunamaz
DiinYanm ~~~ b1 1k a 

1 
!ere tesir etmiye· sa acaba harben halledilebilir mi? Her 

bulunamaz kl a~ a yer "le•tirilmi~ 0 • harb ancak makul bir sulh ile neticelene-
h'l tamamen mevzn • E 1 I H b · I cek ve~ 1 ~ l' H b istanla bag- rek bitebilir. ger ta ya a e~1s!an a 

· It lyanm e 1 a e~ b' lh kd' · k. b I labilsm. a Avrupa siyasasmm bir makul 1r su a me 1m an u amazsa 
h bulunduk~a 'h . ]' olamazd1, ve bu sulhu bulunc1ya kadar Habe~1standa 

k amasJ 1 tJma 1 · d'k' d d h k I' b' d 'd tarafi a sam . . d ziyet aynen ve ~1m 1 m en a a uvvet 1 1r or u 1 a-
as! 1r;m e va · b · .. k · H b' bundan sonr I kt eger Habe§ mesme mec unyet gorece hr. ar m 

tamamen boyle ? bcj IT, azsa. hatta boyle harbsiz denilecek bir va7.i • 
'§ine bir hal ~ekl\ u ~n.am embalarmdan yette bu §ekille siiriip gitmesi bir mem· 1 

ftalyanlarm. Nd ne i m golii hava • leket ic;in afetlerin en biiyiigiidiir, ve bu
baZ!iarml te~kd ~ e~ ba~anmalan vazi- nun yalmz Habe§istan ic;in afet olmiya· 

d 'lenleml§ u u ~ 1 k 1· d 
lisine ka ar I .. tilatlar doguracagma cagml an ama awn IT. • • 

t iizerinde yem ~h b k hdJr. Lon • Biitiin bu sebeblerden dolayl 1ht1mab 
~e ~iiphesiz nazanl~ a m\rse veribin vardu ki bugiin toplanacak Milletler Ce
d a ya ne tiirlii ter~unatt ven 

1 torlu~unun miyeti Konseyinin te$ebbiisleri miiessir ve 

b
ra ahalarda fngihz mdpakra ulmasmm miismir olsun. Hele biraz bekliyelirn, go-
u s d larma 0 un v• 

en "hassas. an;a~o!ay i§ degi!di~ •. tngiliz recegtz. YUNUS NADI 
onune gec;lf~eSI. cida) etmek IStJdanda 
!mparatorlugu Jle 

Harici siyasete tamamile yabanc1 o • 
Ian resml dairelerde miistahdem kadm • 
!ann iicreti meselesi iizerinde ba$hyan 
miizakerat birinci derecede ehemmiyeti 
haiz bir miinaka§a halini almJ§llr. 

Mii~ahidler, hiikumetin sag ve sol ce
nahlann §iddetli hiicumlan kar~tsmda 

§a§lriDI§ goriindiigiinii soy)emektedirler. 

( Arka:r1 8 incisahifede) 
llflllllllllllllllllllflllllll lllllllllllfll I II II II II lilt Ill 

Bogazlar isinin 
' 

tetkikini istedik 

Eden bu talebimizi ingiliz 
Parlamentosuna bildirdi 

Londra 7 (A.A.) - Avam kama • 
rasmda bir suale cevab veren Eden de -
mi~tir ki: 

«- C::anakkalede tekrar istihkamlar 
yapmak hususunda Tiirk hiikiimetinden 
resmi bir tebligat gelmemi§se de, Tiirki
ye Hariciye Vekili hiikiimetinin bu me· 
seleyi herhangi bir miinasib zamanda 
mevzuu bahsetmek arzusunda bulundu
gunu bildirmi§tir.» ............................................................ 
Yunan siyasetinde 
tam bir ahenk ... 

italyan notast rivayeti 
de teeyytid etmedi 

Atina 7 (Hususi) - Yugoslavya ile 
Bulgaristan arasmda bir harb ~1karsa, 
Yunanistamn Yugoslavyaya yard1m et
memesi ir;in ftalya tarafmdan Yunan hii
kiimetine bir nota verildigi hakkmda c;1kan 
~ayialann ash olmad1g1 anla§llmi~tlr. Bu 
haber evvela Bi.ikre§te ~Ikmi§ ve sonra 
da Atinaya kadar gelmi$tir. 

Liderler meclisi toplant1smda da za • 
ten teeyyiid etmiyen bu haberin ltalya 
tarafmdan yap1lmasma imkan goriilme · 
mi§ parti liderleri Yunanistanm Balkan 
Antanl na tam manasile merbutiyet esa
sma istinad eden siyasetini tasvib etmi~ -
lerdir. Bu hususta hiikiimetle §ef!er ara· 
smda mutlak bir mutabakat oldugu go -
rftlmii~t6t. 

( Arkan 9 uncu :rahifede) 

Amba Arodam dair oniinde ltalyan taarruz kollarrndan biri 
Italyan - Habe§ harbi hakkmda son mu~ degillerdir. Nitekim, ordusunun a

gelen haberler, ka~ giindiir , bu siitun - te~ hathnda kahramanca harbeden Ha
larda ileri si.irdi.igi.imtiz fikirlerin dog • be~ !mparatoru da c Habe~istan maglub 
rulugunu ispat etmi§tir. A~iyangi golti edilmi§ degildir. diyor. 
civannda vuku bulan muharebede, Ha- Filvaki italyan ordusu bir m h _ 
b l h .h t .. t·· 1 l k ' ' u are e~ er, er c1 e r;e us un ta yan uv - be kazanm1ot!T' fakat bu k t•• t' 1' 

tl ' k db' "l'b· • ~ • aJnelcel ve en ar§ISm a 1r mag u 1yete ug - bir muharebe degildir. 
ramJ~lard1r. Fakat italyanlarm iddia et-
tigi gibi inhilale ugram1~ ve mehvol - ( Arka:rz 8 inci:rahilede) 
lllllllfllllllllllllllllllllfllllllllllftllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllltlllllllltllllllllllllllllllllllllltllllllfllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllll 

Avusturya ba§tan savma 
bir cevab verdi 

Resmi beyannamede «Askeri kanun uzun boylu 
dii,tiniilerek ne~redilmi,tir ve hayati bir korunma 

endi,esinin mahsultidtir» deniliyor 
Viyana 7 (A. 

A.) - Avusturya
da mecburi asker • 

ligin iadesine kar§l 
Kiic;i.ik Antant dev· 

letlerinin mii§terek 
protestolannda, Mil
Jettier Cemiyetinin, 

17 nisan I 935 ta • 
rihinde Almanya, 

Versay muahedesi -
nin asker! hiikiimle

rini feshettigi zaman 
bu kabil tek tarafh 
hareketleri takbih ey· 
ledigini hatirlatmak- Avuaturya, Macar Ba,vekilleri Romada 
tad1r. Dufe ile bir arada ... 

Protesto, Kiic;iik Antant devletlerinm diklerini ifade ile hitam bulmaktad1r. 
ltendi menfaatlerini korumak ic;in her tiir- Avusturya Ba§vekilligi, Avusturya hii-
lii tedbir almak hakkm1 muhafaza eyle- ( Arka:rz 9 uncu :rahifede) 
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J CUMHURIYET 

Giinii giiniine ya,JyanlarimlZ ( eehlr ve 
Parmagini makine deldi Kmaciyan ham 

diye ~Ikartlan kadtn ... davas1 gOriiliiyor 

«Dokuz sene ~ab~bktan sonra beni neden 
o fabrikada kovdular? diyor, hem parmagtm 

sakatlandt, hem hala i~ gorebiliyorum ... » 
Uzun boylu bir kadm, hem gene, hem I 

giizel, hem de sJhhatli ... Ozerinde kahve 
rengi bir palto, ba~mda siyah bir ba§ortii 
var. 

-. - Slzi gormek istiyordum ... 
- Buyurunuz ic;eri ... 
Odaya ahyorum. Kar§Jmda iskemleye 

oturuyor. 
- F abrikada c;ah~1p sakatlanmJ§, son

ra onu sakatlamJ~ olan fabrikadan attlmt§ 
bulunan i~sizleri anyormu§sunuz? 

- Evet... 
Sag elini bana uzatJyor, parmagmm 

biri yamru yumru olan ve ortastnda bir 
delik hulunan zavalh elini .. . 

- Ben de oyleyim de ... diyor. 
- Bana derdinizi anlattmz, sizi dinli-

yorum. 
Gene kadtn act bir giiliimseme ile: 
- Derdimi $imdiye kadar kimseye an

latamadJm, diyor, belki siz anlarsmtz. 
!smim Ay~edir. F erikoyiinde ikinci Ba
ruthane caddesinde 64 numarada oturu -
yorum. Gencligimde annem beni evlen -
dirmi$ti. Uyu§amadJm. AynldJk, i§~i ol
dum. Si~lideki Bulgan;ar~Jsmda Seponce· 
von strma fabrikasma girdim. himi ogren
dim ... Hem de pek sevdim. T emiz bir i~ti. 
Pml pml s1rmalar ic;indeki makineler ba
~tnda c;ah$mak goniil ac;tyordu. De; sene 
sonra i~i iyi ogrenmi~tim. usta olmu§tum. 
Bir giin makinemi temizliyecek oldum. 
Makineyi durdurdum, temizledim. Tam 
i~letmege ba~lad1m. Bir de bakttm ki yere 
mma teller dii~mii~. igilip alay1m, dedim. 
Elimi uzattr uzatmaz, parmag1m kmlmi§, 
arkaya devrilmi~. once anlamadtm. Fa kat 
elimi c;ekip te parmagtmt o halde goriince 
~orkumdan avaztm c;:JktJgJ kadar bag1r -
d1m: <<Aman ben c;olak oldum» diye. Et
rafJma ii~ii§tiiler. Bir otomobille Etfa! 
hastanesine gotiirdiiler. Hasta yathgtm 
giinler yevmiyem i§lemedi. Y almz hafta
da bir buc;:uk lira yolladtlar. Sonra i~ime 
dondi.im. Evvela orada oturdum. Yeni 
gelenlere i~ gosterdim. Gene haftada bir 
buc;:uk lira verdiler. Bir ay gec;ti, gec;medi, 
sakat parmaii;Jml idare ederek t;ah~maga 
ba$lad1m. Elim sekiz ayda iyile§ti. Ken
di kendimi tedavi ettirdim T edavi ic;:in on 
para bile vermediler. F akat c;:ah$tlgtm ic;:in 
giindeligimi ahyordum. Kazadan tam 
dokuz sene sonra i$ler azalmaga, baz1 rna
kinder susmaga ba~lad1. F abrika yalmz 
bir tak1m i§c;:ileri dl§an <;lkarmakla kal -
mad1. Aynca da c;:ah§an i~~ilerin giindeli
gini indirmek yoluna gitti. Benim haf -
tahgtm alh liraya <;Jkmt§h. Usta idim. 
T abii benim gibi daha ba§ka usta i§~i o
lan arkada§lanm vard1. Onlan ~1karmak 
ve yerine az giindelikle c;:ah§an bizim ye
ti§tirdigimiz yenileri koymak istiyorlardJ. 
Y eni gel en ustaba§t hie; sebebsiz yere hi
rer hirer hep eski i§c;ileri kapJdt$an etti ve 
yerimize giinde yirmi be§ otuz kuru§a c;a
h~an kadmlar aldtlar. Ben patronuma ri
ca ettim: «Ben sizin fabrikaniZin sakatt
yJm, parmaibm boy!!'! ikl'!n ben bir yerde 
i~ bulamam. Beni t;JkarmaymJz.» dedim. 
C!!vab olarak: <<Burada sana i§ yok, evde 
c;:ile yap, getir» dedi. Sag elim hala sa -
katttr. Cile yapmak i<;in durmadan sag ko
lu c;:evirmek laztm. Ben bir saat kolumu 
dondiirsem elim agnr. Halbuki haftada 
iki lira kazanabilmek ic;:in gece giindi.iz 
bu kolu c;:evirmeliyim. Ostelik te evde ge
celeri sabaha kadar gaz lambas1 ve ko -
miir yakmahy1m. <<Bunu yapamam» de -
dim. 0 da ban a: «Sana verilecek ba~ka 
i$im yok» dedi, arkada§lanm c;Ikttlar. 
Fa kat saglam olduklan ic;in kordela fab
rikasmda, otedeberide i~ buldular. Onlar 
beni goriince: «Ay$e patron bizi c;Jkarma
!JydJ, fakat seni t;Jkarmamahydt, sana ic;:i
miz yamyor.» diyorlar. himden t;Jkah iki 
sene oldu. fki senedir nereye ba& vurdum
sa, parmaibm1 gori.ince: «h yapamaz» 
diye beni alm1yorlar. T ecriibeye bill'! kal
kl~madan geri yolluyorlar. Kuma§ fabri
kasmda iki ii<; ay c;:ah§hm. Parmagimm 
yiiziinden ora dan da c;JkardJlar. Kac;: ke
re eski fabrikamm kapiSina gittim, kac; 
kere patronumun evine gittim. Aglad1m, 
kopekler gibi yalvard1m: «Beni altmz, 
beni ba$ka bir yerden alm1yorlar» diye. 
Bir defasmda kamt yiiziime kap1y1 kapa
dt. Polise miiracaat ettim. Merkez me -
muru onun i~inde sakat oldugumu biliyor
du. «Senin haline ac1yoruz. Bir kere 
patronunla gorii~iiriiz.» dedi. Ben de: 
«Ah efendim. o size eve i$ verdigini, ba
na makaralan yaphrmak istedigini soyli
yecektir. amma ben o i~i yapamtyorum, 
sakattm.» cevabmt verdim. Patronu c;agJr· 
rnl$lar, gelmi§, konu§mU§: «Dokuz k1z -
dan •fazla alamam.» demi$. $imdi ben so
ruyorum. Mademki onun daha dokuz isc;i 
k1za ihtiyac1 var, ned en beni t;Jkardt? Bir 
hirsJzhgiml, bir namussuzlugumu, bir f~ -
nahihmt, bir tembelligimi mi gordii? Eger 
'<Eli sakatlir» diyecek olursa bu sakat 

l~fi Ay~e ve makinenin 
deldigi parmag1 

parmagJmm 0 i§i yapmakta bana mani ol
madigtna en birinci ispat bu kazadan son
ra dokuz sene orada c;:ah§mamdJr. Bu do
kuz senede haftahg1m lie; liradan alh li
raya c;1kt1. Halbuki parmag1mm bugiinkii 
bali o i&imden ba~ka bir£ok i~lere ket vu
ruyor. Patron if!as etseydi, fabrikay1 ka
patsaydt o zaman ona kar§I bir soziim ol
mazdi. F akat mademki daha fabrika i§li
yor. Benim o fabrikada i§im olmak laZim 
gelir. Onun bir tek amelesi kalsaydt, o a
melenin benim olmakhg1m icab ederdi. 
Cunkii ben onun fabrikasmm sakatiytm!. 

Ben ondan parmag1mm diyetini iste -
medim. Bana boyle bir oyun yapacagm1, 
beni bir giin kapJdJ&an atacagm1 bilmiyor
dum. Ekmegim ondan diyordum, onu 
kizd1rmak istemiyordum. F akat bugiin 
istiyorurn. y a parmagJml odesin, ya beni 
i$e alsm, yahud da bana <<seni i$ine tek • 
rar alamam, t;iinkii senin $U hm1zhgm, §U 
namussuzlugun, §U kabahatm var.» desin. 
Yiizkaram varsa ben de bileyim. Orada 
c;:ah§maktan iimidimi keseyim. 

Hlc;:k1ra htc;klra aghyor: 
- Makinem, si.islii makinem, telli ma• 

kinem bir gelin gibiydi. Onu ozliiyorurn. 
Ba§kalan benim yerime i§e giderken c;o
cuklar gibi aghyorum. Ba§kasma gelin gi
den bir yavuklusunu nas1l bir delikanh 
bskamrsa, ben de mmah makinemi ba§ka 
i$c;:ilerden oyle kiskamyorum. 

Onun omzunu ok§uyorurn: 
- Sakin ol karde§im, diyorum. Biraz 

kendini top[ a... Cah§mamak <;ok giic; 
amma!.. 

- Cok gi.ic;:, diyor, evde bir annem var, 
babam yok. Babal)ll tammam. Anama 
bl'!n bakard1m. Anam1 htrpalar, be!ki di
ye ben bo&andiktan sonra bir daha koca
ya bile varmadtm. Simdi her$eyden fazla 
sevdigim o anam gidip tahta c;:ama§tr ya
pacak ta beni gec;:indirecek. .. Eski§ehirde 
teyzem var. Bir zaman da onun yanma 
gittim. Fa kat o da ne yapsm? Eksik ol
masm, bogaztma baktt, iistiime ba§tma 
yeti~emedi, hem ben senelerce kendi ek -
megimi kendim kazand1m. Ba&kalarma 
bar olmak istemiyorum. Almmm terile 
kazamp ya&amak istiyorum. Ben c;:ah§ -
mak istiyorum. Bana i&imi p;eri versinler. .. 

SUAD DERVIS 

KVLTUR ISLERI 

1stanbul Maarif miidiir 
mLta"inli~i 

istanbul Maarif Miidiir muavinligine 
!sparta Maarif Miidiirii N e§et tayin edil
mi§tir. 

~ocuklar i<;in bir kitab sergisi 
a(Ilacak 

istanbul Maarif !daresi, bu sene 23 
nisan ~ocuk bayrammda bir c;:ocuk kii -
liibhanesi tesisile c;:ocuklar ic;in bir kitab 
~ergisi acmaga karar vermi§tir. Bunun ic;:in 
Cocuk Esirgeme Kurumile temas ederek 
fa aliyete gec;:ilmi§tir. Cocuk kii tiibhanesi, 
Cocuk Esirgeme Kurumunun, Cagalog • 
lundaki merkezinde aynlan kiSlmda a -
c;J!acak, c;ocuklar hakkmda §imdiye ka • 
dar yap1lan ne~riyat burada gosterile -
cektir. Cocuk kiitiibhanesi de !stanbul 
cihetindeki ilkmekteblerden birisinde ku
ru! aca kttr. 

23 nisanda Oskiidar kazasma miin -
ham olmak iizere Oskiidar Halkevi bir 
c:;ocuk bayram1 yapacakttr. 

CEMIYETLERnE: 

Cocuk Esrigeme kurumu 
kongresi 

Cocuk Esirgeme Kurumu istanbul 
kongresi 15 nisan ~ar§amba gi.inii kurum 
merkezinde yap1lacakttr. Cemiyetin is • 
tanbul §Ubelerinin senelik kongreleri ya • 
ptlmi$1IT. Bu sene F atih §Ubesi yirmi alt1 
bin lirahk bir varidat elde etmi~tir. 

Hazine avukab reddi 
hakim talebinde bulundu 

Hazine tarafmdan Kmactyan ham 
sahibi Kmactyan aleyhine be§inci hukuk 
mahkemesinde ac:;1lan bir davadan dolayt 
bazine vekili baz1 esbab1 kanuniye goste
rerek mahkeme heyetinin hepsi hakkm -
da reddi hakim talebinde bulunmu§tur. 
Red talebi yalmz bir hakime aid olma· 
yip biitiin heyete §ami! olmak itibarilc 
bu talebin mahkemei temyizce mi. yoksa 
asliye mahkemesi birinci reisi tarafmdan 
sec:;ilecek bir heyet tarafmdan m1 tetkik 
olunacag1 heniiz anla§Jlamamt§tlr. $im -
diye kadar vakit, vakit tek bir hakim i~in 
red talebi goriilmekte ise de boyle biitiin 
bir mahkeme heyeti hakkmda red talebi 
nadir vak'alardan oldugundan bu hadi -
seye alakadarlar biiyiik bir ehemmiyet 
vermektedirler. 

SEHlR ISLERI 
Belediye hissesine du~en 

giimriik "aridatt 
Giimriik varidatmdan belediyelerin his· 

selerine son lie; ayda 153,971 lira on sekiz 
kuru& isabet etmi§tir. 
Kopriide yeni tramvay durak 

yerleri 
Galata kopriisti iizerinde birisi Boga -

zic;i vapurlan iskelesi yanmda •. digeri de 
Halic iskelesi yanmda olmak iizere iki 
tramvay dura~b yap1lmasma karar veril
mi§ ve durak yerlerine diin levhalar kon
mu~tur. 

lstinye - Tarabya yolu 
istinye ile T araby a arasmda 500 met

JOluk bir yo! heniiz ikma) edilememi§tir. 
Bu kiSim nisan sonuna kadar ikmal edi
lecektir. Bu klsmm in§aah devam ettigi 
miiddetc;e, Si$li - Biiyiikdere otobiisleri, 
Hac10sman baymndan i§liyeceklerdir. 
fn~aat bittikten sonra Belediye, HaciOS -
man baymnda kazalara mani olmak ic;in 
tehlikeli virajlarda, mecburi durak yer· 
Jeri tesbit edecek ve buralara laz1m gelen 
i§aretler konulacaktn. 

Sehir <;opleri yeni usulde 
imha edilecek . 

<;:oplerin, hazirandan itibaren yeni bir 
usulle toplanmas1 ve imha edilmesi ic;in 
Belediye laz1m gelen hamhklari ikmal 
etmek iizeredir. Bunun ic;in yeniden c;:op 
kamyonlan almacakhr. Hazirandan iti -
baren, evlerden ve sokaklardan toplanan 
c;:opler, denize dokiilmiyerek yeni usulle 
imha edilecektir. 

MlJTEPERR11< 
Hamursuz bayramt "e paskalya 

Musevilerin hamursuz bayram1 diin 
ba§lamt§hr. HJTistiyanlar da paskalya 
yortulanna girmek i.izere mekteblerini bu 
ak~amdan itibaren tati! edeceklerdir. 

23 nisan ve I mayts bayramt 
Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisinin ilk 

ac:;JldJgi giine tesadiif eden bayram do -
layisile resmi daireler 22 nisan ogleden 
sonra tatil edilerek 23 nisan ak§amma 
kadar kapah bulunacaktlr. May1sm bi -
rinci giinii de devair ve mektebler kapah 
olacakttr. 1 may1s tatili bu sene memle
ketimizde ilk defa tatbik edilecektir. 

Hicaz maslahatgi.izanmtz geldi 
Hicaz maslahatgiizanm1z Celal ~eh

rimize gelmi§tir, Celal Ankaraya giderek 
iki memleket miinasebah hakkmda izahat 
verecek ve Hicazla ikt!Sadi miinasebatJ
miZin yoluna girmesine c;ah~acakttr. 

Ermeni Patrikhanesi para 
dag1byor 

Paskalya miinasebetile Ermeni Pat -
rikhanesi tarafmdan tayin edilen bir he· 
yet yann umumi hapishaneyi ziyaret e
derek mahpuslara para dagitacakhr. 

Do gum 
Belediye sular miidiriyeti memurlarm

dan Canip ~akarm bir c;ocugu olmu§ ve 
Teoman ad1 verilmi§tir. Yavruya uzun 
omiirler diler. ana ve babastm tebrik e • 
deriz. 

nEMIRYOLLARnA 
Devlet DemiryolJarmm halka 

yeni bir kolayhgt 
Devlet Demiryollan idaresi yolcular 

it;in yeni bir kolayhk daha yapm!§tlr. 
S1mdiye kadar Devlet Demiryollannda 
seyahat edenler bizzat e§yalanm Hay -
darpa§aya kadar nakletmek veya Hay -
darpa~adan &ehre gec;irmek mecburiye -
tinde idiler. Devlet Demiryollan Sirke -
cide yeni bir mesajeri amban tesis etmi~
tir. Yolcular e§yalannt bu ambara teslim 
ederek Haydarpa§aya ge~ecekler ve e§· 
yalanm orada alacaklardu. Haydarpa
~aya gelen yolculann es.yas1 da gene bu 
suretle fstanbula getirilecek ve ambarda 
kendilerine teslim olunacaktu. Bunun ic;in 
be§ kurus.tan yirmi bes. kuru§a kadar kii· 
c;:iik bir iicret almacaktlr. 

Memleket Haberlerl J 
Degru degil ml ? 

---···-
1 Belediyeden beklenen 

bir yard1m 
istanbul Belediyesinin her tlir!U 

yard1mma mazhar olan bir ~ehir 
1 

Tiyatrosu vard1r. Bu tiyatronun ( 
yamnda bir de, hic;bir taraftan, on 1 
parahk yard1m goremiyen ve ken
di yagile kendi kavrulup giden bir 
Halk Opereti vard1r. Yedi ay ev -
vel te§ekklil etmi§ olan bu Halk 
Operetini kuranlar, gece giindliz, \ 
hakikaten fedakarane c;ah§arak is
tanbula bir tiyatro heyeti daha ka
zand1rd1lar. Yerli ve ecnebi birc;ok 
operetler oynad1lar. ~imdi de An - ( 

~ karadan ba§hyarak Anadoluda bir ( 
~ turneye c;1kmaga haz1rlamyorlar. 1 

Devlet ve Belediyeden yard1m 
gormek §Oyle dursun, kar§llarma 
s;1kan bir siirii mli§klilah da yen -

~ mek mecburiyetinde kalan Halk 
1 Opereti de istanbulun ve memle -
~ ketin bir san'at miiessesesidir. Bu ~ 

iivey evladm ~ehir Tiyatrosu gibi, 1 
~ oz evlad muamelesi gormesi bek -
~ lenemezse de, hie; olmazsa, Bele -

diyeden san'at namma az c;ok yar- \ 
d1m gormesi laz1m gelir. <;linkii is

) tanbul §ehrinin, ~ehir Tiyatrosuna 
yard1m1 bu tiyatronun ela gozleri 

) ic;in degil, san'at ic;in olduguna go
re, Halk Operetinden de, onun ya
§amasma, geli§mesine, kuvvetlen -
mesine, glizelle§mesine faydas1 do- i 
kunacak bir yard1m1 esirgememek . 
laz1m gelir, diyoruz. ! 

Dogru degil mi? 

Gazi kopriisii 

Belediye miihendisleri 
taraf1ndan yeni bir 

proje vaptldt 
Ankarada bulunan Vali Muhittin Os

tiindagm per§embe giinii lstanbula gel -
mesi beklenmektedir. Muhittin Ostiindag. 
Ankarada bulundugu miiddet zarfmda, 
Belediyeye aid miihim meseleler hakkm -
da alakadarlarla gorii§mU§tiir. Bu me -
selelerden birisi de Gazi kopriisii i§idir. 

Haber aldigJmJza gore Belediye, Gazi 
kopriisii projesinde miihim tadilat yap • 
tJrm1~ bulunmaktadir. Hatta KoprUler 
Mtidtirti Galibin, bundan bir miiddet ev
vc:l Parise kadar gidip, Fransa Nana 
Vekaleti kopriiler ve ~oseler eski umumi 

miifetti§i M. Pygeaud ile gorii§mesi d~ 
bu mesele ile alakadard1r. Belediye, Iii -
zum gosterdigi tadilata tevfikan yeniden 
bir proje tanzimini M. Pygeauddan is -
temi§se de M. Pygeaud me§guliyetini 
ileri siirerek bu i§i yapamtyacagmt bildir
mi§tir. Bunun iizerine, Belediye miihen -
disleri tarafmdan yeniden bir proje ya -
ptlrnJ§ ve umumi enciimenden de gec;:iril
mi§tir. Muhittin Ostiindag §imdi bu pro
ie hakkmda da alakadar Vekaletlerle 
temas etmektedir. 

Muhittin Dstiindag, §ehir plamm ya -
pacak olan mimar Prostin, alacag1 para 
meselesi hakkmda da alakadarlarla go -
rii~mii§tiir. 

ECNEBI MEH APILDE 
Froylan Maria Miillerin 

konseri 
Ankaraya gelerek ~ok parlak bir kon

ser veren maruf Alman muganniyesi 
Froylan Maria Muller piyanist Dr. Hal
la§m i§tirakile per§embe ak§aml saat 8 de 
Beyoglu T otonya kuliibiinde bir konser 
verecektir. 

Tiirk~e - Rusc;a hir ilim mec
muast ne~redilecek 

$ehrimizdeki Sovyet mehafilinden og
rendigimize gore, Moskova ulum akade
misi her iic:; ayda bir defa ne§redilmek 
iizere yanst tiirkc;e, yarJSI rusc:;a bir mec
mua <;lkaracaktu. 

Ulum Akademisi Miidiir muavini Kri
~inski ve §arkiyat alimlerinden profesor 
c;amoilovic; tarafmdan idare edilecek o
lan bu mecmuaya Turk ilim adamlann -
dan da yaz1lar almacaklir. 

Mecmua ilmi mahiyette olacaklir. Sov· 
yet Rusyada hususi bir komite, yalmz 
Tiirk - Sovyet ki.iltiir miinasebetlerile 
me§gul olmaktad1r. Sovyet Rusyanm te· 
rakkilerine aid bir filim de bu aym onun
da Sehrimizdeki Sovyet konsoloslugunda 
Istanbul matbuah miimessillerine goste -
rilecektir. 

Moskovada, yeni Turk ediblerini ihti
va eden rusc:;a bir antolojinin haztrlan -
makta oldugu haber almrni§hr. 

Bulgar konsolosu gidiyor 
Bulgar Hariciye Nezareti §ube mii • 

diirliiklerinden birine tayin edilen Bulga
ristanm lstanbu) konsolosu Vanc;ef ya -
nn Sofyaya gidecektir. Vanc;:efin yerine 
Istanbul konsolosluguna tayin edilen Sli
venski §ehrimize gelerek yeni vazifesine 
ba§lami§hr. 

Hukuk tahsili dort 

seneye ~Ikardacak 

Oniversite Rektorii 
izahat veriyor 

Universitede im
tihanlarm yakla§ -
mas1 dolay1sile Fa
kiilte profesor leri 
Rektor Cemilin ri
yasetinde toplana -
rak miihim karar -
lar almaga ba~la -
ml§lardtr. Diin Hu
kuk Fakiiltesi pro -
fesiir leri toplana -
rak muhtelif mese
leleri, bilhassa Fa - Universite Rekti:irii. 
kiiltede tedrisatm Cemil Bilsel 
dort seneye ~1kanlmas1 i~ini gorii§mii§· 
lerdir. Toplanhdan sonra kendisini go
ren bir muharririmize Rektor Cemil 
Bilsel ~unlan soylemi§tir: 

•- Universite, lic;iincii ders yllm1 iki 
ay sonra bitirecektir. Bu devre i~inde 
nas1l c;ah~lld1gma, daha neler yapmak 
laz1m gelecegine dair Fakiilte profesor
lerile toplu gorii§melerde bulunuyo -
rum. T1b Fakiiltesindeki tedrisatm ta
lebeye en c;ok faydah olacak §ekilde ya
pllabilmesini T1b profesorlerile beraber 
tetkik ettim. Hangi dersin hangi so • 
mestirde ve ka.,ar saat okutulmas1 la
ZJm gelecegini mukayeseli surette tes
bit ic;:in de te§kil ettigimiz profesorler 
komisyonu c;ah§maktad1r. 

Hukuk Fakiiltesine aid i§ler ic;in de 
diin Hukuk profesorlerinin huzurile bir 
toplantl yaptlk. Bu toplantlda, Fakiilte 
programlarma baZJ dersler ilave edil · 
mesi, bugiinkii ders saatlerinden baz1 -
smm artlnlmas1, c;:ah§ma metodunun 
kuvvetlendirilmesi, tahsil miiddetinin 
ii.,ten dort seneye '>1kanlmas1 ve imti -
han meseleleri gorii§tildii. 

Tahsil mliddetinin iic;ten dort seneye 
<;IkanlmaSl otedenberi istenilmektedir. 
Bugiinkli hukuk taltsilinin lie; seneye 
srgd1nlmas1 zordur ve talebenin bunu 
dort ve hatta be§ senede yapmas1 daha 
iyidir. Fakat talebe mecbur olmadlkc;a 
bunu asgari miiddet alan i.ic; y1lda yap
mak ic;in c;ah§lyor. 

Bugiinkii tahsili iyi hazmettirmek ve 
talebeye c;ah§ma imkam verebilmek i
~in programa liizumlu baz1 derslerin 
ilavesi ve tahsil devresinin dort seneye 
1;1kanlmas1 li.izumlu goriiliiyor. Eger 
hukuk tahsili de dorde o;;1kanhrsa tah
sil miiddeti tlbda alh, fen, edebiyat, hu-
kuk ve di~~ide diirt sene olacakhr. 

Bu yoldaki kat'i karar, bunun zaruri 
oldugunu gosterecek sebeblere gore a
lmacak ve her halde oniimlizdeki YJ.l 
yazilacak talebeden itibaren tatbik e
dilecektir. 

Gerek bu i~i ve gerek imtihan prog -
ramlanm tetkik ic;in Dekanm reisligin
de bir komite te~kil olunmu§tur. Bu ko
mite her profesorle temas ederek esas
lan hazirhyacakhr. Komite, profesor 
Ebi.ilii.la, ~wartz ve Ali Fuaddan mii -
rekkebdir.~ 

EVKAFTA 

Kiilahlan w;an minareler 
tamir edilecek 

Bundan bir miiddet evvel lstanbulu 
altiist eden biiyiik ftrtmada birc;:ok mina
relerin kiilahlan u~mu§tu. Bu kiilahlar 
hala yapllamarnJ§tJr. Bu hususta Evkaf 
idaresinden bize §U malfimat verilmi§tir: 
«- Kiilahlan uc;an camiler Siileyma -
niye, Sultanahmed, BeyaZJd ve Yeni
camidir. Bunlardan yalmz Siileymaniye -
nin tamirine ba§lanabilmi§tir. Digerleri 
ic;:in lstanbulda seren bulunamamJ~tJr. 
Kiilahlann tamiri i~in 20 - 25 metro u
zunlugunda ve 50 santim kalmhgmda 
direklere ihtiyac vardn. Bunlar tsmarlan
mi~tJr. Beher kiilahm yap1lmasJ 800 ila 
1200 liraya mal olmaktad1r.» 

DENIZ ISLERI 
Halic ~irketi karan temyiz 

edecek 
Belediye hissesinin almmamasJ ic;in Ha

lic §irketi tarafmdan Belediye aleyhine 
a~tlan ve Belediyenin de bilmukabele 
§irketten 98,000 liranm almmas1 ic;:in ac;
ttgt davalarm Belediye lehine neticelen -
digini yazrnl§ttk. Halic ~irketi bu karar
dan ~ok miiteessir olmakla beraber ka -
ran temyiz etmege karar vermi~tir. 

Oiger taraftan Halic ~irketi, ~irketin 
bir daha kalkmmasmdan iimidini kestigi 
ivin Ayvansaraydaki e§yayl miizayede 
ile Hmilen satmt~tlr. 

M~yin zannedilen ~amandtra 
Karadeniz Bogazmda bir mayin go -

riildiigii hakkmda yap1lan ihbar iizerine 
ara§hrmalar yap1lmt§ ve bir §amandna 
bulunmu§tu. Bu §amand1ra Hareket ro
morkorii tarafmdan ~ekilerek limana ge
tirilmi~tir. 

Y eni sigorta iicretleri 
Bizde gemi sigortas1 Avrupa memle -

ketlerine nazaran c;ok yiiksek oldugu ic:;in 
bir c;ok gemilerimiz sigortamdtr. Sigorta 
iicre~lerinin indirilmesi ic;:in baz1 arm a tor
ler lkhsad Vekaletine miiracaatte bu -
lunmu§lard1r, 

8 Nisan 1936 

Siyasi icmal 
Cenevre toplantdar1 , 

M illetler Cemiyetinin Oniic;ler 
komitesi yarm ve Lokarno mi· 
sakmda imzas1 bulunan devlet• 

Jerden Almanyadan maadasmm konfe • 
rans1 obiir gun Cenevrede toplanacakttr. 
Oniic;:ler komitesi, Habe§ - italya ihtilafl• 
na bakmakta oldugundan italyan murah• 
rasm1 haricde b1rakan Milletler Cemiyeti 
meclisinden ba§ka bir§ey degildir. Bu ko· 
mite $Ubat sonu toplanhsmda Onsekizler 
komitesinin zecri tedbirleri ~iddetlendir

mege ve petrolun italyaya ithalini menet• 
mege karar vermesini geciktirmek ic;:in 
F ranstz D1~ Bakam M. Flandenin zoru 
iizerine iki taraf1 sulh miizakerelerine da

vet etmi§ti. Miizakere ic;:in evvela iki giin• 
liik ve sonradan bir haftahk miihlet veri!· 
mesini kararla~ttrdJgi halde, Ren mesele

sinden dolay1 faaliyete gec;:emiyerek ftal
yan ordulanmn Habe§istanda bi.iyiik ha
rekatta bulunmasma fmat vermi§ti. 

~imdi ise, Oniic;:ler komitesi Habe§is • 
tan ic;:in, tamamile gayrimiisaid §erait ic;:in
de sulh miizakerelerine yo! ac;mak ic;:in 
toplamyor. italya kendisi ic;:in miisaid olan 

ahval ve §eraitten istifade i~in komitenin 
toplanmastm memnuniyetle kar&Ilamakta
dJr. ftalya hiikfimeti Oniic;lerin reisi is • 

panyo! murahahs1 M. Madariaga iizerin
de hususi tesir yapmak ve italyamn sulh 
$artlanm kabule ikna etmek ic;in muma· 
ileyhi M. Musolini ile gorii§mek iizere 
Romaya davet etmi§ti. Fa kat Oniic;:ler 
komitesinin reisi bitarafhgml a&ikar bir su
rette bozmamak ic;:in bu daveti kabt•lden 
imtina etti. ltalyanlar bunu beklemedik • 
lerinden hayli miinfeil oldular. 

Bununla beraber Milletler Cemiyetin· 
de, §imdi, ftalyanlar tarafmdan Habe§li
lere kar&t kazamlan muvaffakiyetlt~rden 
sonra daha miisaid bir hava esmektedir. 
Vaktile bizim de aza bulundugumuz Be§• 
ler komitesinin teklif ettigi esaslar iizerine 

italyaya bu kadar tecaviizde bulunmasma 
ragmen miisaadeler gosterilmesi ve sulhun 
boylece temin edilmesi cereyam kuvvet
lenmektedir. Fransa, ltalyanm Afrika ve 

Akdeniz gailelerinden kurtularak kendi • 
sine Avrupa politikasmda yard1m etme
sini temin ic;in Oniic;ler komitesinde !tal
yanm davastm §iiphesiz tervic ve miida
faa edecektir. 

*** Ontic<ler komitesinin akabinde Lokar-
nocularm konferans1 Cenevrede tehar 
toplanacaktJr. Fransa, Almanyanm ceva
bmda Ren mmtakasmm i§galile bozulan 
hukuki ve ahdi vaziyetin tamirine delalet 
edecek bir§ey bulmad1gmdan Lokarno 

misakmm bozulmasma kar§l vaziiilimza 
devletlerin derhal ha rekete gec;:meleri ic;:in 
konferansm hemen Briikselde toplanma

smt istemi~ti. F akat ingiliz DJ& Bakam 
Oniic;lerin ic;:timaJ miinasebetile Cenevre

de Lokarno devletlerinin harici i§lerden 
mes'ul adamlanmn haZJr bulunacagm1 
sebeb gostererek daha evvel ve ba§ka bir 
yerde ayn bir konferans toplanmasma rt.• 
Zl olmamJ&hr. , 

lnp;ilterenin maksadt, ltalyan - Habe~ 
ihtilafmda ve Akdeniz i$lerinde F ransa
mn kendisile nekadar birlikte gidecegini 
Lokarnocu devletlerin konferansmdan ev· 

vel anlamak ve ona gore konferansta va
ziyet almakhr. Komitede Fran sa, italy a 

ic;:in miisaadeler koparmaga kalkt&hgl va· 
kit lngiltere dahi Ren meselesinde Avru• 
pamn sulhunu kurtarmak gayesile Alman
yamn yaphgt emrivakii tamire hacet kal· 
maks1zm kabule ve ilerisi ic;in urnumi an• 

la§ma mahiyetinde miizakerelere yana§ • 
mag a F ransayl zorhyac:aktJr. 

Avrupa politikasJ ic;in Habe§istanm 
yorgam iizerinde Cenevrede ciddi pazar -
hklar yapJlmasi ihtima] haricinde degildir. 
Fran sa kabinesi Alrnanyanm cevabi muh

hrasma kar§l hazulanan muhttrayJ tc.svib 

etti. F ransa Avrupanm sulha aid umumi 
anla~maya dair olan tekliflerini dogrudan 
dogruya Milletler Cemiyeti meclisine bil
direcektir. Fransa Almanyamn, mevzii 
yahud iki§er tarafh anla§ma usuliine kar
~~ «sulh tecerzi etrnez» diisturuna tebaan 
kiil halind7 plamn1 hamlamJ~ ve bunu 
da miinfenden degi!, Milletler Cemiyeti 
vas1tasile biitiin devletlerle birlikte gorii&
mek ve kararla~hrmak istemi&tir. Demek 
oluyor ki Almanya ile F ransa daha ta
kib olunacak usulde bile mutab1k bulun -
muyorlar. 

MVHARREM FEYZI TOGAY 

Cumhuriyet 
Ni.iahaaJ 5 Kuruttar 

Abone f Tiirkiye Haric 
veraiti i~io ~in 

Senelik 1400 Kr. 1700 Kr. 
Alta aylak 750 1450 
0~ ayhk 400 800 
Bir ayhk 1 SO yoktUJ' 
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A .k d kasJrgadan \Hariciye Vekilimiz 
mer1 a a b ld Diin F1rka Grupunda 

20 §ehir hara 0 u izahat verdi 

.. . .. -ii5u boruiarl~un kopmasmdan v t,;,k¥-:vi.S~:~·~~!. b. ~:~:~1 
y uz}erce Jnsan old · · .. .. geremedi trenle An karaya geldi, istasyonda istik-

• ]arJn onune :\' bal edildi. 
Itfaiye yangJO . 120 ki§inin oldiigii bil • Hariciye Vekili Frrka Grupuna 

d I tl Simd,ye kadar r'zahat verdt" 
rA.- I B' I 'k eve e • k d' 
M.t anta (Amerika IT e~I "k' etin· dirilme te JT. A k f 1 ) ri) 7 (A A) _ Be§ cenub hu um Dumanlarr tiiten ankaz alttndan n ara 7 (Tele on a - FITka Gru· 

'd . ' b' vukua ge • dl k l punun bugi.in Ogw)eden sonra yaptJo. 1 U • 
e yirmi kadar koy ve ~e ,r, ~ · • ce•e er ~~ arr ryor ,., 

len kamgalardan harab ohnu§tur. -<K'm • Gaineville «Georgie» 7 (A.A.) - zun bir toplanhda Hariciye Vekilinin 

d. b 1 mu§tur 1 d h b 1 h · son seyahati ve temaslan hakkmda JZa 
IYe kadar 225 ceset u un.. 'k. Kasuga neticesin e ara o an ~e rm • 
lh 1 

"lu m1 tanmn. l .. k hat verdigi anla~Jlmaktadlr. 
ZI acr te§kilatl memur an o . d • erkezinde duman an Iuten en az ara· 
taharriyat neticesinde. daha .z'yak e ar ~ :nda 139 cesed c;:IkanlmJ§tir. Kamga • Yeni hariciye tayinleri 
ta d. 1 Bwo yan k l "1" 'kt r n1 A k 7 (T I f I ) T · cagm1 soylemekte If er. " mu ol • dan sonra c;1 an yangm ar, o u m1 a I n ara e e on a - nyeste 
gmlar <;Ikmi§ ve su borulan kop §.. .. iic; yiizden fazlaya c;:JkarmJ§tlr. konsolosu T alat, Biikre~ elc;:iligi ba$ka • 
'duwgund 'tf . te§kilati bunlarm

1
onu· Felaketzedelere Kualha~ tibi Cevdet ve merkezden Kadri R1za 

an 1 aJye · d Tupe o ve d" d' · d T b · k 'lA K · ne gec;ememi§tir. En z,ya e d mii· yardrm e ryor . ye mc1 ereceye, e r1z anc;:1 an am1, 
Cainsville ~ehirleri bu kasugalar an Nevyork 7 (A.A.) -Tupelo §ehrim merkezden Ismail U~$akl onuncu dere • 
teessir olmu~tur. . . harab eden kamga ne~icesin~e olenlerin ceye terfi ettiler. 

Siklonun 400 metrelrk btr §imdiye kadar tesbit ed1len mJktan.370 e Ac;:1kta bulunan Ekrem onuncu dere· 
hesi varmr~! <;Ikmistir. 2500 kadar yarah. gara)larda, ce ile vazifeye almd1. 

cep A) _ Arkansa.sd.an kilisel;rde ve mekteblerde K1Z1lhac; te§· Bir bahk~thk bankas1 kurulacak 
Tupelo 7 (A. · k' · Alabame JstJ • k1'Ja'l! tarafmdan tedavi altma almmi~ • Ankara 7 (Telefonla) - Vekaletin 

M' . . . . . h§ar IS!, d d ISSJS~pimn §Ima Temnessenin cenu· tJr. Maddi zararlar on milyon olar an davetile Ankaraya gelen ve kendisinden 
kametmde gec;:en ve 'kl n i:iyle bir siir· fazla tahmin edilmektedir. bahkc;1hk i$leri etrafmda ve muhtelif ra· 
huna kadar .yiir~Y~.n t /balk! uykula • Va§ington 7 (A.A.) - Amerika k1- porlan hakkmda izahat ahnan bahkc;:1· 
atle gec;mi§bT ki koy. elr e .. enler bu· zilhar tarafmdan bildirildigine gore, ce- hk miitehassisl doktor Ri~ner bu ak~am· 

S1k onu gor ' " · k d b f rmda . ~~stJr~I§t~r. ko makta olan bir di.i- nub eyaletlerin.deki .~on.. amga a .e~ ki trenle stanbula hareket etti. Mi.ite • 
nun butun suratde . ~ .. "ltiisile ilerle- yiizden fazla msan olmu§ ve 1727 kl§l haSSJstan, hamlanmakta olan bahkc;1hk 

· d' trenmm guru 1 3200 d 1 zme marHn JZ . S'kl 400 met- lglr surette yara anm1~br. ev e Yl· kanun projesi hakkmda da miita eas1 so-
digini 50ylemektedJrler. 1 0.n. I kilmi•tir. Simdiye kadar 429 cesed bu • rulmu~tur. Bu proje ile bahkc;Ihk i~lerile 

.. . den gec;rni~ ve yo una • d ro bir cephe ... zenn rmu tur. Iunmu§tur. ugra§acak bir banka te§kili e mevzuu 

d
.. h . yakiP havaya uc;:u ~ 1111111111111111111111111""'"11111111'""'""'""''""""""""" bahl'stJ'r. U§en er~ey1 ....................... ,,,,, 11 ,11 ,,,,11111111111111111111111111111111111111 

Finlandiya ile yeni \ GOmhO,Ie Ekard Sav~t ~r~~k:,:~;ekalet 
k t I Ankara 7 (Telefonla) - Sav~et kay· 

I a yaptlaca ~arptS 1 ar makaml Hayri, goriilen liizum iizerine an a,D1 ~ Vekalet emrine ahnm1~hr. 
" · ikisi de yaralanmaddar, Madam Venizelosun bir 

Ka" a" Id J"htikartna mant t b ve bart~maddar e erruu 
ola~ak tedbirler abn1yor ' Atina 7 (Hususl) - Venizelosun 

- Pe§te 7 (A.A.) - Gombo~ ve Eck - kans1 paskalya miinasebetile f1karaya 
'A k 7 (T elefonla) - Hi.ikumet hardt bu sa bah saat 10 da tabanca ile tevzi edilmek i.izere eski Cumhurreisi A-

F
. l n d~ra 'I aram1zdaki ticaret anla§· du" ello etmi~ler , ne biri, ne de oteki ya- · · k 300 b' m an 1ya 1 e k " mira! Konduryotlsm ansma m 

masmi feshe karar verdi ve b.u _ara~~nl ralanmadigl gibi ban!?maml§lardlr da. drahmi gondermi$tir. 
bildirdi. Finlandiya ile olan llcan m~ • Diiellonun sebebi, GombO§OD, Milli Breslav radyosunda Ti.irk 
badelelerde serbest doviz vermekteydJk. Miidafaa enciimeni toplantlsmda Eck -

~laAkadarlann verdigi izahata gore an • hardta soyledigi naho§ baz1 sozlerdir, 
f kl Eckhardt bu sozlerden almml§ ve Gom

la~ma mucibince ticari miibadcle ar a· 
OOO I' bii~ii diielloya ~agirml~tir. 

gecesi 

rmm her iki tarafc;:a da 50, Hay! ge~- MecUs reisi Stranyawsky, Gombo~e 
,__,.~~ rncmcai lazimd•r. I lalbuki Finlandiyad<tn f.'ahidlik ctmi'?tir. 

memleketimize bu miktardan c;ok fazla Irak _ Arabistan muahedesinin 

Ankara 7 (A.A.) - Almanyada Bres
lav radyo istasyonunda 8 nisan ak§am1 
TurkiyP saatilc 23.20 den 24 c kadar 
Tiirk miizigi hakkmda bir konferans 
verilecek ve bestekarlanm1zm baz1 par-

n 
et 
0 

a 
11 

'r 

ithalat yaplldigl goriilmii~. b~ s~Jretle · miihim taraft 
gu"mriiklerde bulunan mallarm Ithah dur· Kahire 7 (A.A.) - Irakla Arabistan 
durulmu~tur. . . arasmda akdedilen dostluk muahede -

Bu arada Gumriik ve lnhis~~l~r Ve- sinin §ayani dikkat noktalarmdan biri 
kaletine aid olan bir kag1d parhsi e var· de ibnissiiudun Milletler Cemiyeti azas1 

olmamakla beraber misakm 17 nci mad 
du. h kA desinin tatbikm1 kabul etmesidir. 

F' landiyadan ithalahrniZI emen a· 
.
1 

m kagid te§kil etmekteydi .. Bu .mem· Prens Polun bir ktzl oldu 
rek:~e serbest doviz verild.i~i cihetlel kkle: Belgrad 7 (A.A.) - Prens Paulun ka-

r
.1ng yolile anla§tlgimlz d1ger mem e et nsi prenses Olgan

1
m. b~ sabah bir k1z 

I b. 'kt daha u • evladl diinyaya ge mi§tir. 
Jere nisbetle mal ar IT mi ard k' w d 
cuza ahnd1gmdan Finlandiya ~n . agi iramn yeni Ankara el~isi 

I h. · aSif b1r va- (A A ) ~ k' A b can sipari~i artml~ ve a ey Jrni~e PI k' Tahran 7 . . . -:- .,.,ar l z~: ~y 
ziyet basil olmu§tur. Y em an a§rnMa .e • umumi valisi FTahJmlt, Ankaral bd~yukkt .. e~~ 
. .. · lacakhr. aama· .1 .• ·ne ve 1care gene Ire oru 

rmg esasi uzenne yap I . . ~~ Igl -d d 1 T- . t . d'l 
fih ikhsad Vekaleti bu vaziyetm. m~n;- Aalam da Bag a e ~~ Igme aym e 1 -

I k tt b. kAW d buhranma veya JhtJka· mi9tir. k d 'f 1 . b 
e e e IT ag1 . . . tedbirler a _ H r ikisi de ya m a vaz1 e en a§ma 

rma meydan vermemesi !Gin . T f eket edeceklerdir. 
lacakhr. Tiirkofisten ba~ka SanayJ .e- hare b' • 'I 1 
ti§ heyeti de vaziyeti tetkik etmektedJr. Ba~vekalette tr SlCI ve evaztm 
Miitekaid ve yetimlere miidurliigi.i te~kil edilecek 

Ankara 7 (Telefonla) -... ~~.s~~~ka • 
bag"' Ianacak ayhklar 1 b'r sicil ve levaz1m mudurlugu te~-

ette I B d . k r . 
Ankara 7 (T elefonla) - Bug~~ kit olunmaktadJr .. Id 'unLa • ~hiT Banun k~Yll-

'h 0 h Meclise ven 1. ay1 a a~ve a et 
Meclise verlien bir kanun laY' asma ~ · asi h k 2187 •nn k'l't ve vazifeleri akkmda i 
re 1613 sayJh tekaiid kanununun ne,.. • te~ ' a b' . . dd . d 

I re 1 kanunun mnc1 ma esm e 
den sonra yeni ve eski hiikiim ere ~.o numara' I "d" l .. w .. 

k te 1 Ja1're ve evaz1m mu ur ugu un -
ayllk ba vg[anmJ• Veya bagwJanaca rnU .• yazl I J ' sicil ve levaz1m miidiirliigii o arak 
kal'd ve yetimlerden ell I' nci madde mucJ· vanmi d' . dd . 1 tadil ve ayni kanunun ye mc1 ma es1· 
bince alakalan kesilecek olanlann mat u· . be§inci f1krasm1 tay etmekte, doku· 
bah ayhga istihkak kesbettikleri ta~i~te~ nm maddesini degi$tirmektedir. U · 
hesab olunacakhr. Ayni layihanm ,kmci z~~cu gore biitiin Vekalet ve dairelerin 
;maddesi ~u ~ekildedir: YB' ayakilete gonderecekleri siciller bu 

d " h k a$ve · · kl k Tekaii ve yetim ayhgma musta a "d" liikte tasmf ed,\ecek, sa anaca ve 
'h . 'b b' r - mu ur k' I . 'j[ .. . d 

Ol duklan tan ten 1h aren 1r sene z.a. b'l .. le sicil va a an SIC! er uzenn e 
h 1 cum A 1 ·1 

fmda miiracaat edenlere istihkak tan m- .... "I cektir. Ba§vekalet memur an e 
'k t e yurutu e bl . 'I den. bir sene gec;tJ ten sonra miiracaa • .. 1 Sadaret mensu annm SIC! ve zat 

d mu ga d b d · d .. 
denlere de m.i.iracaat tarihini tak~b. e en . I · uameleri e gene u a1re e go-

y bas
mm b1r sene evvelinden Jhbaren 1 ~. 1en mktir Bu miidi.irliigiin bir miidiirii, 

a h'd ru ece . b f' b' . t 
hk baglamr. Kaybolanlarla ~e 1 :n bir muavini. bir iiro $e 1, IT aymyka 

V
ayefat edenler i<;in bu miiddetle gaibl1k h ·b1· ve dort te memuru bulunaca -

mu asJ h 'bl·~· I k" 
k 

verildigi veya ~ehadete 1ttiia A niyat mu as1 1g1 evaz1m ve u· 
aran 1452 tJr. y . d .. kt' 

h 1.. tarihinden ba~lar. Uyiha "bhane i$im e gorece Jr. 
usu u 14 .. .. .Ld . d tu B k'l 

say!II kanunun uncu mall.!, esm e ya- Eski Avusturya. e~.ve. 1 mua-
Tlm Jiradan a§~gl ~~surlar hakkmda ko· yjni teVktf edtldt 
nulan hiikiimlen ka JrmaktadJr. V' 7 (A.A.) - Eski Ba§bakan 

Maarl'f miidiirleri arasmda ~~~nKa artier, nasyonal sosyalist ha • 
muavJm k 'l k'f 

becayic:. k l • i•tirak etrne SU<;l e tev I e • 
~ re et enne ' 

'A k 7 (T elefonla) - Cankm 
n ara .. B d M 'f 

M 'f "diirliigune, ur ur aan 
aan mu d M 'f "d" "d" .. F I Bur ur aan mu ur • 

mu uru aZ'• "d" .. KA 'f B 
)"~" B l Maarif mu uru a~J • o· 
ugune o u K l' 'lk d I M 'f "diirliigiine oca ' ' te -u aan mu . B. r M 

risat miifetti~lerinden !hsan.. It IS a
arif "d" , .. ~ .. e Elbistan Jkmal mek • mu ur ugun . M 'f .. 
tebi mu"d'' .. Hamdi T unceh a an mu-uru • b' "d" .. 
.J!'ri"V" U" 'kmal mekte I mu uru uu ugune nye 1 
I<adri tayin olunmu§lardir. 

dilmi$tir. • 
pARIS BORSASI 
. 7 (Hususi) ~ Paris Borsasmm 

Pa.n~i.i kapan1~ fiatlan §Unlardir: 
bugund 75 O? Nevyork 15,15 3/4, Ber-

Lon ra ' "'' M d 'd . 610 Bri.iksel 156,62 1/2, a n h;
7 25 

Amsterdam 1030,25, Roma 120,10 
2 . ' ' 68 50 Cenevre 494,12 1/2, bak1r 
L1zbon · • /6 a1 
40 314 

• 41 1/4, kalay 212 12 , tm 
l40,S 112, gi.imii§ 19 15/16. 

r;alan c;almacakbr. · 
tzmir sahili s1hhiyesinde 

yangm 
lzmir 7 (Hususi) - Sahili s1hhiye bi· 

nasmda yangm t;Ikh .tl stiindeki ev kiS· 
m1 yand1. Hasar ehemmiyetsizdir. Sa • 
hili s1hhiyeye aid evrak kurtanlmlqhr. 

<;eltiklerin yoldan ~tkardtgt 
tren 

tzmir 7 (Hususi) - Bayrakhda amele 
tarafmdan yol iizerine birak1lan ~eltik 
plakasmdan dolay1 tren yoldan c;1kml§· 
sa da bilahare diizeltilmi§tir. Zayiat 
yoktur. 

1ngilterenin Filistin komiseri 
Ammana gitti 

Londra 7 (Hususi) - Maverai Er· 
den ve Filistin fevkalade komiseri Sir 
Arthur buglin Ammana giderek, Emir 
Abdullaha bir ni§an vermi§tir. Bu mii· 
nasebetle ilk defa olarak biiyiik askeri 
merasim yapilmi§hT. 

Habe,istan Millet· 1 

ler Cemiyetinden ~ 
soruyor: 

' (Baftaralr 1 inci •ahifede)i 

biitiin diinyada c;:Ikardrgl kan 1khk • 
lar felaket verici neticeler dogurma· 1 

ga ba§laml~tlr. Bugiin sulhun kabili 
taksim olmad1gmdan c;:ok bahsedili· 
yor. Muahedelerin ihlali halinde bii· 
tiin devletler yard1m vazifelerini ih· 
mal eder veya bu vazifeyi yapmak
tan kac;:Imrlarsa nas1l kollektif em· 
niyet olabilir? Kollektif emniyet mii· 
tecavize platonik protestolar yap • 
mak ve tecaviize ugrayanlara §ef • 
kat sozleri soylemekten ibaret mi • 
dir? 

• '"' 

Sovyet Rusyadan 
4 1 

== 
Yazan: Nadir Nadi ROportajlar 

Moskova Konservatuarz 
4,000,000 lira 
lerin musiki 

biit~esi ve 1,500 talebesile Sovyet· 
kiiltiiriinii haztrlamaga ugra,•yor 
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dan yapJlrni§ hissini veren, kur§uniye ya· 
km ac;:1k renkli, kocaman bir saray. Sol· 
daki kap1dan i~eriye giriyoruz. Koridor
larda miithi$ bir kalabahk var. Ellerinde 
notalar. musiki aletleri oteyeberiye ko~u
~anlar. biifede sandiivic; yiyenler, gardro· 
bun oniinde paltolanm birakmak i<;in SJTa 
bekliyenler. Kapah kap1lann arkasmdan 
c;alg1 sesleri geliyor. Koridorun bir ko~e
sine rahlesini kurrnu~. kontrbasa c;:ah§an 
bir gene. 

Moskova konservatuannda bir an ko • 
van! canhhg1 var. 

:f. 'folio 

Miidiriyet odasmda konservatuar ka
tibi profesor Lubinoff Y olda~la konu§u· 
yoruz. 

--Sizin tedris sisteminiz, diger Avrupa 
konservatuarlanmn tedris sistemlerinden 
farkh m1drr? 

- Evet. Aradaki fark <;ok miihimdir. 
Biz talebelere geni~ bir musiki kiil tiirli a~!· 
hyoruz. Ba~ka bir konservatuarda, ayni 
neticeyi almak istiyen bir gene, aynca i.i· 
niversitenin baz1 §ubelerine de devama 
mecburdur. Bizde ise konservatuar ba~h
ba~ma bir iiniversite sayJlu. Bir defa ka
bul ~eraitimiz, iiniversitenin kabul §artla • 
nndan farks1zdu: On senelik orta tahsil 
ve aynca s1k1 bir kabul imtiham. Konser
vatuarda okuma miiddeti be~ senedir. 
Bunu bitirdikten sonra virtuoz olmak is· 
tiyenler iki sene Meisterschub'ye, musiki 
doktoru unvamm almak istiyenler de iict 
senelik nazari bir tahsil gormek iizere 
doktora bsmma devam ederler. 

Meisterschub talebeleri, senede ii<; de· 
fadan az olmamak ~artile konservatuar 
idaresinin gosterecegi yerlerde (mekteb· 
Jerde, amele kuliiblerinde) konserler ver· 
mege mecburdur. Bu suretle hem talebe
nin pratik yapmasm1, hem de halk arasm· 
da musiki kiilti.iriiniin yayJlmasmJ temin 

ediyoruz. 
Biitiin masraf devlet tarafmdan temin 

edilmektedir. T tlebe yurdumuzda, <;o· 
cuklar yatarlar, bakJIIrlar, yerler, ic;:erler. 
Aync_. yiiz rubleden be~ yiiz rubleye ka· 
dar ayhklar1 da var. 

- Bu maa~ farkmm sebebi nedir? 
- Ki.ic;iik s1mftakiler az para ahrlar. 

Sm1flar biiyiikdiikc;:e maa~lar yiikselir. 
F azla c;:ah~kanhk ve kabiliyet gosterenleri 
de digerlerine nazaran daha c;ok tatmin 
ederiz. 

- <;ocuklan, kii~i.ikten kortservatuara 
yti~tirrnek ic;in ihzari bir miiesseseniz yok 
mudur? 

- Bize merbut on senelik bir orta 
mekteb var. Pragram1 tamamile bir orta 
mekteb program!. Fa kat burada musiki 
terbiyesine daha biiyiik bir itina gosteri· 
yoruz. 

- Buraya h r istiyen girebilir mi? 
- Evvelce oyleydi. F akat son sene· 

Jerde miiracaatler arthg1 ic;:in sec;me imti
ham yapmaga mecbur oluyoruz. Mesela 
bu sene alii yiiz namzed vard1; ancak 
yirmisini alabildik. 

- Konservatuann ka~ talebesi var? 
- Bin be~ yiiz. 
- Biitc;eniz ~ 
- On alt1 milyon ruble I (Dort mil-

yon Tiirk liras1) 
Ito :to 'f. 

- Moskova konservatuannm, oteki 
Sovyet konservatuarlanna nazaran mev· 
kii nedir? 

- Sovyet Rusyamn merkezinde ol -
dugumuz ic;:in. vazifemiz diger konserva· 
tuarlara yo! gostermektir. Birkac;: sene • 
denberi Sovyet birligine mensub baZJ 
cumhuriyetlerin milli operalannm kuru!· 
masma ve inki~afma c;ah~Jyoruz. Ozbekis· 
tan, Turkmenistan, T ataristan ve Ba~ • 
ki.irdistan ic;in burada birer enstitli ac;hk. 
Simdilik daha ziyade terciimelerle me~ • 
guliiz. Maamafih Ankaradan bir Ti.irk 
halk ~ark1lan kolleksiyonu getirttik, c;ah§· 
maJanm1zda omek oJarak kuJlanacagiZ. 

- Koral musikiye ehemmiyet veriyor 
musunuz? 

- Bilhassa son senelerde pek c;ok. 
Stalin Y olda$m da arzusile koral musiki
nin halk tabakalan arasmda yayilmasma 
gayret ediyoruz. Simdilik Moskovada, 
radyonun, konservatuann, amele birliginin 
korolannl, birinci derecede miikemmel te· 
~ekkiiller olarak sayabilirim. ]ohaun Se
bastian Bach'm Matheus Vassionunu ha
mladJk. Handel ve Haydmn eserlerini 
de muvaffakiyetle dinletiyoruz. 

- Sovyet Rusyada halka dini eserle
rin dinletilmesi biraz tuhaf degil mi ~ 

- Bu, halk1 bir miizede dola§hrmak 
p;ibidir. Dini musiki eserlerini icra etmemiz 
ic;timai politikamJza zarar verrnez. 

- Bugiin Sovyet Rusyada hangi nevi 
musiki daha ziyade ragbet gori.iyor? 

- Revacda olan ~ahsi musikidir. Ta· 
lebeler arasmda virtuoz olmaga uyiik bir 
heves var. 

- Bugiin Rus Ekol'unu temsil eden
ler arasmda Stravinski ile Rahmaninof'un 
birinci planda geldikleri soyleniyor. Dog· 
ru mudur~ 

Stravinski ve Ramaninof biiyiik hirer 
miizisyendirler. Fa kat Rus ekolunu tem
sil ettikleri iddia edilemez. Bana kahrsa. 
bu ~erefi Prokofief' e vermeliyiz. Maama· 
fih Rus ekolunu temsil hususunda Stra· 
vinski'den ve Ramaninof'dan daha tlnde 
gelen bir<;ok bestekarlar var. Birkac;m1 
sayay1m: Moskovski, Sabalin, l.etinski, 
Nic;:ayef. 

If. :folio 

K1ymetli san' atkar Lubimoff'la kon
servatuan geziyoruz. 

Biiyiiklii ki.ic;:iikli.i s1mflar. 
Be~ yiiz ki~ilik kiic;:i.ik bir konser salo

nu. Sahnede askeri bando talebelerinin 
bir repetisyonu var. Hoca, talebelerden 
birini, o da arkada~lanm idare ediyor. 
Konservatuarda, gunde dokuz saat ~ah§l· 
hrm1~. 

lki bin ki~ilik biiyiik konser salonunu 
geziyoruz. Duvarlarda, Bach, Haydn, 
Mozart, Beethoven gibi biiytik iistadlann 
renkli tablolarJ. Sahnede gene bir repe· 
tisyon. Cketini S!rhndan atm1~, kan ter 
ic;inde, bir profesor yayh sazlan Mozann 
bir senfonisine c;:ah~hnyor. 

Bitmez tiikenmez uzun koridorlardan 
gec;:1yoruz. 

Musiki aletleri yapan atolye. T alebe, 
burada yap1lan aletleri kuiiamrmi~. On 
sekiz, yirmi usta miitemadiyen c;ah~1yor. 

Giizel ses i~ileri. 
NADIR NADI 

Y eni tefrikam1z 

V i Y A N_A __ D 0 N u $ U 
M. Turhan Tan, Tiirklerin Viyanaya ikinci giri,lerini ve 

oradan adrm adrm donii,lerini o krvrak ve pariah iisliibile 
hikaye ederken •oze bir «Giillenin tarihini» anlatmakla baf· 
lryor. Ba,lr ba,rna dii,iindiiriicii, ibret verici bir macera olan 
bu tarih~eden aonra iflimai, siyasi, askeri birfok hadiseleri 
- telrikanrn mihverine baglryarak • naklediyor. Bunlar ara· 
•rnda ~ok heyecanlr sahneler Ve in•ana ,a,krnltk veren canlr 
tablular vardrr. Yakrnda okuyacaksrnrz. 
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NALINA 
MIHINA 

Ham bir fikir! 
le:a ransa, bir Milletler Cemiyeti u-- ordusu te~kilini teklif ediyormu~ 

ve yahud edecekmi§. Bu ars!ulu
sal ordunun nas1l te~ekkiil edecegi hak· 
kmda malumat yoksa da ~u iki §ekilden 
biri olacag1 tabiidir: 

I - Her milletin, mesela ni.ifusuna 
gore, verecegi muayyen miktarda asker· 
den miite~ekkil bir ordu, 

2 - Her millete mensub goniilli.ilerden 
mi.irekkeb profesyonel bir ordu. 

Her iki §eklinde de bir si.irii mahzur· 
lan vard1r; fakat, Babil kulesi halk1 gibi, 
birbirinin dilini anhyamiyan efrad ve za
bitandan, k1t' alardan miirekkeb bir or· 
dunun, kuma~ par~alanndan yap1lan ya· 
mah boh~alara benziyecegine ve kuvvei 
maneviye bak1mmdan harb kudretinin hie; 
te yiiksek olmiyacagma §i.iphe yoktur. 

Milletler Cemiyeti ordusunu te~kil eden 
askerler hangi yi.iksek ideal ic;:in canlanm 
feda edeceklerdir? Bu amda, ancak yur
dunu, istilklaini mlidafaa ic;in harbe.dilir, 
can verilir. Gerc;i F rans1zlarm «Legion 
Etrangere» denilen ecnebi alaylan da, 
72 bw;uk milletten miirekkeb olmalanna 
ragmen, iyi harbederlerse de bunlarm c;o· 
K!l ipten kaz1ktan kurtulmu~ serseriler ve· 
ya Canmdan bezmi§ derdli a~IkJard!r. Q). 
mekten ba~ka yapacaklan ~ey kalmami~
tir. Boyle birkac;: bin ki§i bulunursa da, bir 
kac; yliz bin ki~i bulunamaz. Onun ic;:in 
Milletler Cemiyeti ordusunun, milll bir 
ordu gibi canla ba§la dovii~ecegini ak1l 
kabul etmez. F akat kabul edelim ki bu 
ordu, kahramanca dovii§ecektir. fyi am
rna yalmz kahramanhk kafi mi? Bir de 
say1 meselesi var. Bu ordu, kac; bin ki§iden 
miirekkeb olabilir? Yi.iz bin mi, iki yi.iz 
bin mi? Herhalde Milletler Cemiyeti 
milyonluk ordular te§kil edemez. \:i.inkU 
yalmz, kara ordusu Hfi gelmez, hava 
kuvvetlerine de, donanmalara da li.izum 
vard1r. 

Milletler Cemiyetinin birkac; yiiz bin 
ki~ilik ordusu, mesela, 1talya, Almanya, 
Fransa, Japonya, Sovyet Rusya gibi mil
yonlarca insam seferber eden milll ordu
lar kar~ISlnda, gi.izel bir dayak yemekten 
ba~ka ne yapabilir ki ... 

Giiniin birinde, bugi.inkii tok ingiliz 
emperyalizmi ac1ksa da, ba§ka bir mem
lekete taarruza kalki§Sa, Milletler Cemi
yetinin kara, deniz ve hava kuvvetleri, ha
valara ve deniz.lere hakim olan ingiltereye 
ne yapabilirler ki ... 

Milletler Cemiyetinin bugi.in iki yi.iz 
bin ki~ilik bir ordusu olsayd1, b~ orduyu 
!talyaya kar~1 nasll kullanabilirdi? ltal
yan donanmasi, bu ordunun Habe~istana 
kom~u bir memlekete sevkine seyirci mi 
kahrd1? 1ki yiiz bin ki&ilik bir ordu, nefsi 
ltalyaya taarruz etmek isterse, mi.icavir 
memleketlerden hangisinde toplamr ve bu 
kiic;:iik ordu, !talyanm milyonlar tutan 
ordusuna kaT§! ne yapabilir? Diyelim ki 
Milletler Cemiyeti Q.Tdusu Milletler Cemi
yetinin bulundugu 1svic;:rede karargah 
kurdu. 1talyamn bu orduyu, lsvic;rede 
bast1rmak i.izere hemen taarruza gec;:ecegi 
muhakkakhr. 0 zaman, 1svic;:renin de ba
~~ belaya girmi~ olmaz m1? 

Milletler Cemiyeti, ne mal oldugunu 
ve gevezelikten ba~ka bir~ey yapamiyaca
gmJ ftalya - Habe~ harbinde gostermi~
tir. Binbir dalavere ylizi.inden petrola 
ambargo koymakta aciz gosteren Millet· 
ler Cemiyeti, ordusu da olsa, biiyiik dev· 
letlere kar~I hie;: bir~ey yapamaz. 

Ortada bir hakikat vard1r: Milletlerin 
hususi dii&iinceleri, ihtiraslan ve menfa· 
atleri bugiin, mf insanl1k, hak ve adalet 
ic;in samimi surette elbirligi etmelerine ve 
ciddi fedakarhklar yapmalanna manidir. 
K1saca Milletler Cemiyeti fikri heniiz 
Pi&kin degildir ve Milletler Cemiyeti or· 
dusu yapmak di.i&iincesi de, ~imdilik, ta
mamile ham bir fikirdir. 

Cin, Rusya • Mogolistan 
mukavelesini tantmtyor 

Nankin 7 (A.A.) - <;:in hukumeti, 
1924 tarihli <;in - Sovyet muahedesine 
istinaden Sovyet Rusya ile d1 Mogo • 
listan arasmda akdolunan kaq1hkh yar 
d1m pakhm Moskova hiikumeti nezdin· 
de protesto etmi§tir. 1924 muahedesile 
S?vy~t h~k.?meti dl§ Mogolistanm <;i· 
mn bu cuzu oldugunu tasdik etmekte
dir. 

<;in hiikumeti kar§lhkh yard1m pak· 
bm 1924 muahedesini ve <;inin d1~ Mo· 
golistan iizerindeki hukuku hukiimra -
nisini muhil addetmekte ve bu paktl 
asia tamm1yacagm1 bildirmektedir. 

Bir Felemenk vapurunun 
kazam patladt 

Singa.pur 7 (A.A.) - Thesen adm· 
daki F elemenk vapurunun kazam pat -
lam!§, tayfadan dokuz ki~i olmii~tiir. 

Denizyollarmm Mtstrdaki ace 
tast Yahya Pa~a oldii 

Londra 7 (Hususi) - MISlrdan bil 
dirildigine gore, MISlr ricalinden Emi 
Y ahya Pa~a. !skenderiyede olmii tiir. 
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« KU~Uk II HikAye 
Bir pantolonla bir kiirk cekete dair 

Tiirk - Alman ticaret miizakereleri 

Simdi Moskovada muharrirlerin ve e· 
diblerin buyuk bir evi vard1r. 0 binada 
ne isterseniz bulabilirsiniz, miinaka~alai, 
mubahaseler, Kmm ~arabi, ve golgeli bir 
ko$e. 

Simdi orada her~ey yerliyerinde ve 
muntazamd1r. Edibler eserlerini «kiilli -
yat» halinde ne~eredebiliyorlar. Ve tabi
ler bu ne~riyatl suslii kapaklar ic;inde 
sakhyorlar. 

Y az1 ucretleri yiikseldi. Muharrirleri 
iyi restoranlarda, sayfiyelerde, yan~larda 
gorrnek kabil... V elhas1l onlar da haklan 
olan hayata eri~tiler. 

Gec;en yaz bir gun «muharrirler evin
<le» oturuyorduk ve bir Kmm ,arabmm 
ba~mda c;oktan gec;mi~ olan giinlerden 
bahsediyorduk. T orun sahibi olmadlglmlz 
ic;in boyle hikayeleri birbirimize anlatmak· 
tan zevk duymuyoruz. 

T orun sahibi degiliz, diyorum. Halbu
ki bu da bir hata ya !.. T orunlanm1z var, 
onlar biiyiiyorlar. Fa kat onlar romantik 
bir hassasiydle alay ediyorlar. Onlar ic;in 
tanh 921 senesinde ba~laml~tlr. Kana -
lizasyonlann tamir edildigi ve devlet kii
tiibhanesinin ilk romam ne~rettigi sene -
denberi ~iiphesiz onlann hakh var ... Ve 
ben onlara hiirmet ediyorum. 

Fakat biz o gece ~arabimiZI onlamz 
ic;tik ve bizim aram1zda o giizel senele.ri 
dii~iiniip hatJralanmizl anlatmaga hakh
m•z var. <;;:unkii biz o seneleri tetebbii et
medik, ya~ad1k. Onun ic;in biz o senelere 
ileride miiverrihin soyliyecegi gibi «ka -
ranhk ve korkunc seneler» diyemeyiz. 

Belki biz oldiikten sonra; ic;imizde sag 
kalanlardan biri; bu seneleri ba~kalanna 
anlatacak ve onlar hirer efsane dinler gi
bi dinliyeceklerdir. 

Fa kat ~imdi onlar hirer efsane olmak 
ic;in c;ok yakm, halbuki kendilerinden se
ve seve bahsedilebilmek ic;in «takvimdeki 
hakiki senelerden» c;ok daha uzaktad1rlar. 

Ben size bugiin ~air Pastemakm tasvir 
etti~i muthi~ k1~ geceledinden bahsetmiye
cegim. 

Onun soyledi&i gibi «Donmu~ ve a~ 
Moskovanm ortasmda, biitiin yelkenlerini 
a<;rnl~ bir gemi gibi tarihi ileri gotiirero> 
Kremlinden bahsetmiyecegim .. 

Hay1r, ben size en sac;ma bir~eyden 
bahsedecegim... Bir pantolondan. 

1920 senesinin sonbahannda Vrange
lin elinde bulunan Kmmdan Moskovaya 
kac;mi~hm. Bu c;ok uzun ve c;ok eglenceli 
bir seyahat olmu~tu. Evvela bir tuz gemi
sinde seyahat etmi~tim. Otomobille, araba 
ile, yay a ve trenle yolculuk yapm1~· ve ni
hayet dort hafta ic;inde Moskovaya var
m•~hm. 

Oraya vanr varmaz kendime bir oda 
da bulmu~tum. 

Biitiin Sovyetler dahilindeki c;ocuk ti
yatrolannm ve c;ocuk kiitle oyunlanmn 
idaresi bendeydi. Bunun ic;in miithi~ pro
jeler haZirhyordum. 

Y urdda ~ekerden ba~ka bana aynca 
az1c1k c;ay da veriyorlard1. Eger ayagJm
daki pantolonlar mani olmasaydl, ~ok 
~ok mes'ud bir hayat gec;irecekti.m. 

Evet pantolonlanm hayahmm ne~esini 
kac;myorlard1. Vakia elden ne gelirdi. 
Bu diinyada her~ey kullamld•kc;a yJpran
maga mahkum.dur. Elbiseler de bu kaide
ye tabidirler. Ihtil.ilden bir ak~am evvel 
Pariste satm alm1~ oldugum bu elbiseyi 
tarihi bir firhna olan bu senelerde hie; iis
tiimden ~JkarmamJ~tJm ve tuz yiiklii va
purla yaphg1m seyahat kostiimumiin 
son nefesini vermesine sebeb olmu~tu. Ge
ne ceket kendisini biraz tutuyordu amma, 
pantolon resmen liyme liyme olmu~tu. 
Ostiimde gayet kolayhkla bir robdo~am
bn habrlatan, yazhk bir pardesu vard1. 
Fa kat bu pardesiiden ben gene memnun
dum. «Soguk degil miydi ?» diye soracak
sm•z. Eve! soguktu. Fa kat elden ne gelir? 

Bizim iklimimiz soguk iklimdir. Odam
da soba yoktu. Geceleri tuvalet masasmm 
iizerindeki kovanm suyu donuyordu. 

F akat benim biitun bunlardan ~ikaye
tim yoktu. Benim biitiin derdim pantolo-

Be ik1rkiki2ece 
kCumhuriyel» in zabrta romanr15 

Yazan: Charles de Richter 

Cedric bu adamm karanhkta kopegin 
di~iligine kadar dikkat edebilmi~ olmasma 
hayret ederek: 

- Ne? dedi, kopek mi? Di§i miydi 
o} Evvelden tamyor muydunuz? 

- Kopek degil Sir, kadmdan bahse
diyorum, kap1daki kadmdan ... 

Bu sozler, kopegin hiicumu arasmda 
ilk hadiseyi unutan gene zabitin zihnini 
aydmlatmaga kafi geldi: 

- 0 halde c;abuk kadmm arkasm • 
dan! diye bag1rdJ, ne pahasma olursa ol
sun onu yakalaym1z. Biz kopegi takib 
ederiz. 

0 suada Willy Koster de meydana 
c;•kmi$h. polis kosa ko~a gelmi~: 

- Buradan Sir, kopek buradan bah
~e duvann1 atlad1; ileriye alabildigine ko
IUYOT. 

numdu. Ciinkii uzun muddet zihnimde 
iilc;iip bic;tikten sonra 1920 senesinde ko
caman bir adamm pantolonsuz gezmesine 
imkan olmad1gma karar vermi~tim. Bun -
dan dolay1 hayat1m pek mii~kiil bir hal al
m•~h. 

Eger ak1lh bir insan: «Gidip bir kere 
Y olda~ Komeneffi goriinuz, o sizin der
dinize bir c;are bulabilir» deseydi kimbilir 
i~ ne hale varacakt1? 

Kameneff o zamanlar Moskova §Ura
smm reisi idi. 

Uzun miiddet kendisinden bir mulakat 
almaga c;ah~tlm. Nihayet muvaffak ol • 
dum. Bir gtin ban a: « Y olda~ Kameneff 
sizi yann kabul edecektir» dediler. 

Onun biirosuna kadar gayet biiyiik bir 
cesaretle gittim. F akat kar~ISina gelince, 
soyliyecegimi ~a~Jrdim. 0 beni buytik bir 
nezaketle kar~llad1. Heniiz edebiyata 
yeni ba~lamJ~ oldugum halde bana, benim 
~iirlerimden bahsetti ve neye c;ah~tJibm• 
sordu. VelhasJl muhaveremiz yalmz ede
bi bir muhavere oldu. Ben pantolonum -
dan bahsetmek i<;in bir tiirlu kendimde ce
saret bulamiyor, «pantolon» kelimesini 
aii;ZJmdan c•karam•yordum. Dtinya ihti -
Ialile me~~ul olan bu biiyiik adama nas1l 
olur da «Ben pantolonumu eskittim» diye
bilirdim?.. 

F akat nihayet ister istemez bu adi mev
zua temas ettim. Halimi ona soyledim. 
Kameneff bana: «Bu meseleyi hallede
riz» cevabm1 verdi. Sonra da iistiime ba
hrak «Sizin yalmz bir pantolona degil, 
bir de h~hk paltoya ihtiyacm1z val?> dedi. 
Bana bir kaii;1d uzath. 

Bu ka~JdJ elime almca, sanki hemen 
pantolonum yenile§rni§ kadar buytik bir 
gururla sokaga <;IktJm. Elbise §Ubesini a
ramak ic;in bir miiddet sagda, solda dola§
tJm ve nihayet bir kapmm oniinde dizil
mi~ insanlann arkasmda ben de nobet 
bekledim. Sakin duran bir insan pek c;a
buk ii~iiyor, bunun ic;in SJTam gelip te bii
roya girinciye kadar palto goziimde tiit
mege ba~lad1. 

Anca ak~amiistii bu s1cak daire · 
nin kap1sma yakla~m•~hm. Elimdeki Ka
meneffin kiigidJ gayet veciz iki kelimeden 
ibaretti: «Ehrenburg giydirilecek» Fa -
kat memur i<;ini c;ekti: «Elbiselerimiz pek 
azd1r yolda~. dedi, ya bir palto, yahud da 
bir pantolon intihab ediniz ... » Bu ne mii§
kiil bir dakika idi. Soguktan donmu~ • 
tum. T abii viicudiim s1cak bir palto isti
yordu. F akat liyme liyme pantolonuma 
goziim tak.ld1. «Kalm, c;ok kahn bir pal
to>> diyecekken, <<bir pontolon isterim» de
dim ve orada bana bir pantolon vesikast 
verdiler. 

V esika, tabii bir kiic;iik kag1d parc;;as1 
idi, bir kuma~ degildi. Binaenaleyh bun
dan sonra ba~Jma gelenlere ~a~mad1m. llk 
miiracaat ettigim elbise ~ubesinde yalmz 
kadm elbiseleri vard1. 1kincisinde evvela 
herhalde bir ciice ic;in dikilmi~ olan bir 
pantolon bulundu, ne ise sonra bir ba~kas1 
bana uygun olam ... yeni pantolonumu gi
yince benim ic;in yepyeni bir hayat ha§ -
lad1. Bir cildlik $iir yazd1m. Cumhuriyet 
c;ocuklanmlZin kiitle oyunlan hakkmda 
on be~ ten fazla yeni taslaklar yapbm. Fa
kat bu mada da k1~ ileriledi. Hararet de
recesi s1f1rdan a~ag1 20 ye indi. Arhk ben 
hakikaten donuyordum. Esasen benim 
robdo~ambr kil1kh pardesiim Parisin son
baharma gore yap•lm•~tl, Moskova k1~1na 
gore degil. Biitiin MoskovayJ dort donii
yordum ve satJIJk bir palto anyordum. 
Baz1 yerlerde eski kiirkler sat1hrd1. F akat 
yuhk bir kiirkun fial! bile on bin ruble
den fazla ediyordu. Halbuki ihtilal bana 
bir buc;uk ekmekle ruhi heyecammdan 
ba~ka bir~ey vermiyordu. F akat o devir, 
mes'ud bir devirdi Para yiizii gormeden 
yas1yorduk. Cebimde ne bir portfoy, ne 

llya Ehrenburg'dan ==:fJ' 
sonra talihim oldu. Esrarengiz birisile kar
~Jla§tJm, bana k1sa bir kurk ceketi yedi 
bin rubleye satmaga raz1 oldu. Pek pis bir 
~eydi. F ena fen a kokuyordu. Fa kat bana 
Valeskes kahramanmm ermin mantosu 
gibi giizel goriindii. Ekmek kagJdlanmi 
sathm, onu aldim. Onu ilk giydigimde bir 
miizakereye gidecektim. 0 gece «c;ocuk 
ruhiyatl» hakkmda gorii~cektim. <<Acaba 
c;ocuklar kukla tiyatrolardan m1, yoksa 
biiyiiklerin oyunlanndan m1 zevk duyar
lar ?» Ben tam sokaga c;•kmak iizereydim. 
Kanm beni yakalad1. «Gene ya~1mda dul 
kalmak istemem» diyordu. Evet onun ic;in 
benim hayabm tehltkede idi. Fa kat sakm 
bu kirli paltoyu bitlidir zannetmeyiniz. 
Hayu; kanmm endi§esi tifus k9rkusu de
gildi. Kanm, uzerimdeki ceketin askeri 
bir ceket oldugunu farketmi§ti. Hakikaten 
beni bir gun ic;inde bir iki kere Vrangel 
ordusu mensublanndan zannederek lev
kif etmek istemi~lerdi. Buna bir c;are la
z•mdJ. Kanm paltomu ~1kard1. Kanm 
kontroktivit bir ressamd1. Onun ic;in akh 
na dahiyane fikirler geliyordu. 

Ertesi gun onun arzusile kendi «un» 
hakkimJzi sathk ve kiic;;iik bir diikkandan 
deri boyas1 ald1k, kanm resim f1rc;asile 
paltomu boyamaga ba~lad1. K1sa bir za
man sonra ceketim siyah bir ~ofor ceketi 
olmu§tu ve onun askeri mazisi tamamile 
gomiilmii~tii. F akat deri c;ok boya c;eki
yordu. Bunun ic;in boya, ceketin be4eni-
le yalmz bir kolunu boyayabildi. Obiir 
koluna yeti§medi. Obur kol san kalmi~h. 
T abii bir kolu san olan siyah bir ceketle 
sokaga <;Ikamazdim. F akat bu defa da 
cambazlar ~ubesi katibesi imdad1ma 
yeti~ti. «Bugiin size tavuk dag1blacak, 
musiki &ubesine de dort tavuk dag1hld1. 
Adam ba~ma bir tavuk..» 

lnsan zay1fhr ve nefsine du~kiindiir 0 
gun birkac; kere tavugu dii§iindiim. Niha
yet bizi de c;agirdJ!ar 0 ara cambazlar 
~ubesi katibesi ortadan kaybolmu§tu. 
<;::iinkii bize tavuk degil, bir kutu ayakka
bJ boyas1 verdiler ... 

Biiyiik bir kederle boyay1 eve gotiir -
dum. Fa kat kanm onu goriince sevindi. 
Ve ceketimin san kolunu da bu boya ile 
kararth. 

F akat sag kolumun durmadan boy as! 
<;lkJyordu. Kaldmmda bana c;arpan bir
kac; kadmm elbiselerini boyachm. Beni 
tamyanlar benden c;ekiniyorlard1. T anum
yanlara ben «Rica ederim, solumdan ge· 
c;iniz. sa~ kolumun boyasi ~1k1yor." 

Diyordum. 
F akat buna ragmen dona c;;ekmi§ gece· 

Jerde Moskovamn sokaklannda gezini -
yordum. 0 zamanlar her nedense insanlar 
c;ok gezinirler ve c;ok hayal kurarlard1. 
Hayir bu gezintileri hi~ unutm1yacag1m. 
Geceler karanhkt1, sokaklardaki kan kal
d!rmazlardi. V e insanlar kay an kaldmm-

Alman murahhatlarrnrn lttanbulda alrnmtf retimleri 

Ankara 7 (A.A.) - Tiirkiye ile AI- rafmdan kar§llanrnl§tJr. 
manya arasmda yeni ticaret muahede~ini Ticaret muahedesine aid bu miizakere· 
muzakereye memur Alman heyeti bu sa- lerin ilk celsesi bugiin saat 16,30 da D1§ 
bah Ankaraya gelmi§ ve durakta DI§ hleri Bakanhgi salonlannda aktedile 
hleri ve lkhsad Vekaleti miimessilleri ta- cektir. 

Bugiin iki film birden 

SON VALS T sl 
IVAN PETRO-

N ViTCH - KAMILLA 

A MAE HORN 

SEYiMli PRENSES 
S Henry Garat • Janet 
l Gaynor. llaveten: Miki 
N Yeni FOX JURNAL 
D A Tel. 43374 

N 
,.. Bugun TuRK Sinemasmda 

ilihlir Egleniyor 
HENRY GARAT • ARMAND 
BE.RNARD JEAN BOiTEL 
FLORELLE MARGUERiTE 

MORFNO 

Dnyon Fransezin balosu 
Dnyon Fransez cemiyetinin senelik ba

losu oniimuzdeki cumartesi saat 22 de 
cemiyetin merkezinde verilecektir. Balo· 
ya Frans1z kolonisi ve sefaret erkam da 
i~tirak edeceklerdir. 

( __ Y_EN_i _E_SE_RL_ER __ ) 
Yeni Turk 

Eminonii Halkevl tarafmdan her ay QI
kanlmakta olan <Yen! Tiirk) iin fO mer 
sayun ~:tkrnJ§tJr. Bu say1da: 

Agah S1rr• Levend, Nah!d Srrn, Salih 
Miin!r <;orlu, Hall! Nimetul!ah 6ztiirk, Dr. 
C. Tiirk, Dr. Osman §evki Uludag, Sabri 
Esacl Ander, Kaz1rn Sevlnc, C. Sena Ongun, 
Hilmi Ziya, Naci Yiingiil gibl tamnnu~ irnza
larm yazilan vardJr. Genclerle miinevver
ler1 alakadar eden yazilarJ toplarm~ bulu. 
nan bu mecmuaYl okuyucularuruza tavsiye 
eder!z. 

Yann ak~am 

~ehzadeba~l T U R A N Tiyatrosu 
NAfi5iD ·HALiDE • CEMAL SAHIR blrllkte 

BELVU SAZ HEYETi Hamiyet Konseri 
MisJrdan gelen Arap saz heyeti ve 

MELIHA SELAME 

Amerikamn en me§hur caz §arkrc1st BiNG KROSPY ve en ~EN • 
en tath sarr§m YILDIZI MRYON DAViS 

Yuzlerce dansoz - 150 ki~illk orkestra - Nefis musikl 
A,SK • ZEVK - EGLENCE - MUSiKi ve DANS FiLMi 

HOLiVU 
I 

I 
Franstzca sozlii ve orijinal ~arkd1 biiyiik Metro Goldwyn filmi 

YAakr,.a"m M E L E K s· d 1nemas1n a 

larda birbirinin arkasmdan ihtiyatla ya • s E R E N A D 
va~ yava~ yiiriirlerdi. Biz o zamanlar bu •••••••• 

( B-;;,k~amki progr 
ISTANBUL: 
18 haflt mus!k! • 19 haberler -

kal muslklsi (p!ak) - 20 v!yolon 
Stiidyo san'atkarlarJ tarafmdan 
stiidyo orkestralan • 21,30 son ha 

Saat 22 den sonra Anadolu ajan1 
zetelere mah.sus havadls servis! v 
tlr. 

VIYANA: 
18.20 piyano • ~ark! - 18,55 bir 

nezdlnden roportaj • 19,30 Esp1 
ders _ 20 haberler • 20,10 dokltor sp 
hltab ediyor - 20,30 valsler - 22,11 
saatl • 23 haberler - 23,30 Viyana 

BERLIN: 
19 ~ark1ll konser • 20 radyo ork 

20,45 aktiialite - 21 haberler - 21,1 
ne~rlyat • 21.45 !lkbahar ritminde 
Jar • 23 haberler - 23,30 gece mu& 
dans havalart. 
BUDAPE~TE: 
18,30 koro konseri - 19,40 R. Salon 

tra~• • 20,50 cKovadis~ - 22 ,45 <;!ng 
slklsi. 

BUKREI:;: 
13,05-15,10 plak ve haberler - 18,15 

tra • 20,55 Mozartm cOon Jouan~ c 
LONDRA [Regional]: 
17.35 gramofon - 18.20 konser • 19 

cuklarm zamam - 20,35 org Jronserl 
muslki • 21,35 ei!-lencel! musiki - 22, 
r1~1k yaym - 23,20 a~12xlan iifleme 
orkestras1. 

ROMA: 
17,05 konferanslar - 18,05 radyo g 

19 mernleket yaYJnt • 19,15 ruh! y 
20,05 ~ramofon - 21,40 operet, sonr 
mus!kl•l. 

Nobetci 
Bu gece nobetQI olan eczaneler ~ur 

d1r: 
i..tanbul clhetlndekller: 
Aksarayda (Sar!rn), Alemdarda 

Ne§etl. Bakirkiiycle (Merkez), Beya 
(Cem11). Em1niiniinde IBenasonl, F 
(Vitali). Kara~~;iirnriikte IM. Fuad), 
Qii~azarda <Yorp;i), Samatyada (Ell 
los), eehremin!nde (NaZITD), l]ehzad 
~mda IUnrversitel. 

Beyoglu cihetlndekUer: 
Gala tad a (Karakoy), Haskoyde 

Ti1rklvel, Kas1rnpa~ada (Turanl, Sa 
de CNur!l. ei~1ide INargUeciyan l, Taksl 
{ D<> llasuda), IErtu grul), ( S. Baronakl 

Uskiidar, Kad•koy ve Adalardakiler 
Btiyiikadnda IS! nasi), Heybelide ( 

nasl. Kadtkov F.~kil~kele caddes!nde 
vtikl. Kad1koy Yelde~irrnenlnde <U 
U•ktidar Car~Iboyunda (Orner Kenan)~ 

( Caomlar. konteranslar, konnrele 
I 

Konferans 
Bugtin saat 18,15 te Emlnonll Hal 

konferans salonunda T1b Talebe cern! 
namma doktor Feridun Nafiz (Ondoku 
cu astr Ttirk tababetl ve l:;anizade Atau 
Efendl,. hakkmda blr mili!ahabe yapa 
t1r. Mo.sa.ha:bedi!n evvel Talebe cem1:vetl 
haztr a ~ e pro €SOr am I 
liimiiBden i:itiir.U •bayrarn yapJlamad•t• 1 
dat•tllarnJyan br~iirler bu mtinaseb 
dlnley!cilere da~1tllacaktrr. Konferans l! 
tiin t1b rnllntesib!nlne mahsustur. I 

Franstz tiyatro 

Halk Opere 
Bu alqam 

saat 20,45 te 

karlarm eski dunyay• tamamile orttugune B'TMEM ~ SENFON'N'N s NU 
iman ederdik ve birbirimizin arkasmdan, veya « I il/ I I 0 )) Senenin son 

kenarlardaki kar y1gmlanmn ve kendi NiLS ASTER ve PAT PATTERSON (Bayan CHARLES BUYER) buytik opereti 

FLORY 

parlak sefaletlerimizin ic;inden gec;erek p k zozo Dalmas tlirkc;e olarak rol al 
yeni bir diinyaya girdiii;imizi h1ssederdik. e yak1nda Y I L D I Z sinemas1 mi~br. 

Muhakkak ki pek yakm bir istikbalde Zablta, muallim ve talebeye her g\il 
bir insan biitun bu giinleri, bu giinlerin miidavimlerini mesteyliyeceklerdir. 1 tenzilath. 

mM~DI~~K~ .. Ve~~OZ~M~::::::::::::::::::::::::::::::~l---~G~i~~~~~-=d:li~z~a~~~~~t:rr~--~ benim neden bir pantolon parc;asmdan ~ 
mevzuunu alan bir yazt yazmaga cesare! 
ettigimi anhyacaksm1z. 

c;'eviren: 
SUAD DERVIS 

KONSERVATUAR 
8 inci konser 

OMER REFiK 
A • 

Yann ak~am: G A L A S u V A R E L E R I olarak 

SA RAY ve SUM E R 
Sinemalarmda birden mevsimin harikas1. sinema san'abnm §aheseri ve JOLES VERNE'in olmez eseri 

MiCHEL STROGO F 
de bir portmonnem vard1. Cebimde yalmz 
bir pipom, projelerim ve arada bir, misa
fire gittigim zaman ikram edilmi~ ve be-~ 
nim bitirememi§ oldugum bir §eker par~as1 
bulunurdu. 

Fakat palto avma c;•khktan iki gun 

ALI SEZiN 
8 Nisan 1936 ~ar§amba 

saat 21 de 

SA RAY 
Sinemas1nda 

filmine ba§hyorlar. R. ElCHBERG tarafmdan viicuda getirilen ve Milyonlara mal olmu§ zengin 

ve muhte§em bir mizansene malik olan bu fllmin ba§ rollerinde: 

ADOLF WOHLBRUCK (Strogoft) CHARLES VANEL (OGAREFF) ve CLAUDETTE DARFEUIL 

Biletler §imdiden her iki sinema gi§esinde sablmaktad1r 

Diyordu. 
1ki adamdan biri Willy Kosterin gos

terdigi istikamette ko~tular. Bir polis te 
kendisine iltihak etti. Halbuki Pumpkins, 
me~'um saatin yaklastlgml Isaac Levins • 
tenie gelip haber vermegi vazife bilen es
rarengiz kadmm arkasmdan gidiyordu. 

Bir kii$eba§mi doniince, kendi yolunu 

takib eden kopegi gorduler. Hayvan, ar

kasmdan ko$anlardan kurtulmak ic;in hic;; 
bir tedbir almaga luzum gormiyerek ve 

sanki yolunu otedenberi biliyormu~ gibi 
hie; tereddiid gostermeden, s1k. bir tmsla 
gidiyordu. 

Bir hava gazi Iambasmm I~1g1 altmda 

onun buti.in ihtisamt ve giizelliii;i goriildii. 
Bu, Cedric Lacynin bu kadar miikemme
lini ancak sirndi gordiigii cins bir Danuva 

kopegiydi . Bir dis darbesile bir adam• ol
diirebilecek olan muazzam kafasmi 11:0 -
riince Cedric, demin ona saldud1g1 vakit 

nas1l kendisini derhal bo~azlamad!gJDJ 
kendi kendine hayretle sordu. 

$iiphesiz hayvan boyle yeti~tirilmi~ ve 
gene kendi ihtiyarile gene zabite dokun-

mami$ ve birakrnl§h. 
T akib bir c;;eyrek saat kadar siirdii. 

Denilebilir ki kopek onlan hic;e say1yor, 
alay ediyordu. Her ko$eba~ma geldikc;e 
duruyor ve polisler yamna gelinciye kadar 
bekliyordu. Tam onlar yakal.yacaklanm 
zannettikleri SITada birdenbire flrhyor ve 
aralanndaki eski mesafeyi muhafaza edi
yordu. 

Willy Koster: 
- Bu mel'un kopek bizimle egleniyor, 

dive yemin ediyordu. ona terbiyeyi og • 

retmek ic;in beynine bir kursun s1kmak ne
kadar kolay olacak I 

Paddy Mills ters bir sozle bu arzuyu 
reddetti ve takib siikut ic;inde tekrar ba$
ladJ. 

Ergec; kopek oturdugu eve gidecek ve 
biiylelilde sahiblerini meydana koyacak
tJ. Simdi asd mesele onu gozden kaybet
memekti. Muvaffakiyet bu takibin netJ
cesindeydi. 

Paddy Milss birdenbire Cedric Lacy
nin kolunu yakalad1: 

- Nehre geldik Sir, diye bagJrdt, la-

kin bu hmz1r hayvan nerede? 
Soziinii biteremedi. Greemvich Reach 

k1yJlannda T amise nehri geni§, ihti§arnh 
ve gecenin zulmeti ic;ind edalgalanm yu

varhyarak ak.p gidiyordu. Kar$1 sahilde 
bir motor siloeti Londraya dogru yiikseli
yor ve deliklerinden akseden I$Iklar karan.
hk semaya uzamyordu. 

Kopriiniin orad an; bir balonun bitmek 
iizere oldugu yerden miizik sesleri geli -
yordu, bu. bu gece su iizerinde verilen son 

balo idi. F akat kahramanlanm1zm bulun
dugu Royal Naval College binasma u
zak olm1yan yamac;larda her§ey uyuyor
du. 

Kopegin sahilde durdugunu ve ba§ml 
c;evirip onlara bakhgm1 gordiiler. Hay -
van sonra nehre dogru kayd1. ve suya atJ
hp nehrin ortasma dogru yiizmege ba~la
di. Cedric Lacy istemiyerek inkisar dolu 
bir sesle hayk1rdJ. Willy Koster teklif et
ti: 

- 1ster misiniz Sir ate~ edeyim? Ba
sm• hala goriiyorum, eger kac;mrsam Al
lah belam1 versin! 

Fakat Cedric Lacy omuzlanm silkerek 
buna mani oldu. Dii§undii ki yakmlarda 
hic;bir koprii yoktu ve l;Ok ~abuk yuzen 
kopekten once kar§Iki sahile varmak kabil 
de&ildi. Bundan ba§ka icabmda imdad
lanna yeti~ebilecek bir sandal veya mav
na da gorunmuyordu. Goziine birkac; ka
yik ili§ti. Bu. zabite briaz iimid vermi$ti. 

Lakin tetkik edince hepsinin iyice kilid 
ve zincirle bagh oldugunu gordii. 

Kadere raz1 olmaktan ba~ka c;are yok
tu, parti kaybedilmi$ti. 

Cedric Lacy yumruklanm s1karak neh
re bak1yordu. Karanhk sular arasmda 
kopegin beyaz ba,• hala farkedilmektey
di. Zabit birdenbire, hayretten donmu§ 
gibi, hareketsiz durdu. Motoriin arkasm· 

dan bir kano otomobil peyda olmu$1U. 
kopegin yiizdiigii k1sma dogru geliyor ve 
gittikc;e biiyiiyerek iyiden iyiye belli olu

yordu. 
Cedric Lacy bir ses i~ittigini zannetti, 

bir parolaya, daha ziyade bir dil hareke
tine benziyen bu sey, cesaret vermek ic;in 
soylenmi§ bir soze benziyordu. Bir da-

kika sonra motor kopegin yamna sokuldu 
ve iyice sec;ilmesi imkanm bir golge suya 
dogru uzanarak hayvam tasmasmdan ya• 
kalad1 ve kay1gm ic;ine girmesine yardun 
etti. 

Cedric Lacy bir kiifiir savurmaktan 
baska biqey yapamad1. 

Paddy Mills filozofane bir eda ile: 
- Hap• yuttuk, Sir( diye soylendi. 

Motor bir saniye durduktan sonra tekrar 
hareket etmi~. daha siiratle gozden kay -
boluyordu. 

Paddy Mills devam etti: 
- Gordiiniiz mii? Bu, en zeki adam· 

!ann ba~ma bile gelebilir. En iyi hamlan· 
m•s planlar her zaman muvaffakiyetle ne· 
ticelenrni~ olsa harikulade bir§ey olurdu. 

Cedric Lacy itiraf edebileceginden c;ok 
daha fazla eza c;ekiyordu; cevab vermedi, 
yalmz omzunu silkti. 

Paddy Mills tese!li olarak: 
- Belki, dedi, Pumpkins kac;an ku~u 

yakalam1~hr da orada bari talih bize yar 
olmustur. ihtimal o bizi, ihtiyann evinde 
bekliyordur. 

( A.rka•a var) 
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( TERBiY@HiSLERi ) ~=a:i~:seler daha Galiba lpodromu hulmak 
9 

lhtiyarlamaroak i(:in ne yapmah? c"m'"k ~~~ini:':~~•Y"i Y'"i miimkiin olm1yacak! 
. ~ once g nc sanayii korumaktJr. 
lhtiyarlamak istenllYorsaniZ e Yeni kurulmu~ olan sanayi ~ubeleri, 

kaldl 
.. IDJza kendi.Dl•Z inanmabsinJz! himave edilmezler1se inki~af edemezler: 

(:iinkii bunun i~in Hapisane, Tapu dairesi 
Ticaret mektebinin ytkdmast laztmmt~! 

ve 

~ eskiden mevcud o anlar da ya§Jyamazlar. 
g ~ T - Bunu hep biliyoruzl 

• selim S1rr1 arcan Yazan• • Diyeccksiniz. 
I - 'd"h-« du- zordur, sJkmtJhd1r. Halbuki ihtiyarlamak Yaz1k ki aldamyorsunuz. 
htiyarhk! Gencken iizerin

1 
e \elaf- ((ok kolayd1r. ihtiyarlamakta oldugunuzu Ic;imizde bu i~i bilmesi icab ettigi halde 

~~lrmyan, fakat ya§ kemali bu uncaagJdlf. dii§iinmek, biraz da onun geli~ind~n bilmiyenler pek c;ok. Biraz sonra bana 

3
ulu .bile elem veren b~r ha1:~a(mi~ gi- korkmak, sizi cammzdan bezdirmek ic;in hak vereceksiniz. 

b.ank, ay1b bir~eymi§. bu ka k isteme7.. kafidir. Bu memlekette bir zamanlar t;ok kuv-
'. onu kimse kendine mal etme nda ya~ !ngilterede yetmi§ ya§mda t;ok gene vetli ustalar varmJ~. Birc;ok §ubelerde ih-

~lr mecliste, hele kadmlarm yaneJ ret ka;- kalml§ bir mekteb miidiiriine boyle gene hsaslanm eserlerile ispat etmi• olan bu us-
oah . . k b' ve mua§ ') k . . ') d' ' d 51~1 ac;ma ter 1 Y~ oldugunu bil- kalabJ me Jt;m ne yaptmiz. lye soT - talar, hakiki birer san'atkarmi~Iar. 
~!~rme aykmd1r. Boy!\· · her top- mu§lar. 0 da cevaben: «Otuz be§ yJ!. Bunu, arama Kordiigiimiiz eserlerinden 

dlgJmiz hal de bu y1lan hi ayes! dn bu mektebin miidiiriiyiim. Beni gene anbyoruz. Ciinkii ~u veya bu san' at §ubesi 
lanhda ortaya at1hr. b1rakan talebelerimdJr. Onlann n~~· eli, olebilir am rna eser olmez. 

Erkekler arasmda :. siz bileceksiniz. heyecanh hayatJ bana da sir a yet ediyor. 
- Kuzum efendun d rdJr') Tenis ve kriket oyunlarma ben de i§tirak 

Ahmed Nedim kac; ya~l~ Ia B~a mekteb· ediyorum» demi§. 
- Eh ... Altml§ olma \] IZ bitti! Manevi iiziintiilenn de insanlan ihti-

de c;ocukken o kumral ~1 ~ zagostermi- yarlatt1gmda §iiphe yoktur. Gene sekse-
- Allah I Allah I J<t e ninde dipdiri olan bir Amerikah kadma 

Yor! ihtiyarlamamasmm sebebini sorduklarm-
Kadmlar arasm~.a I d B yan Ay~e da: <<Ben iiziintiilii §eyleri unutmasm1 bi
- Aman bugu.~ er frt ~ zavalh I lirim» demi§ • 

Fitnah gordiiniiz mub~ d1 IDI a<; ne ag· Su garib iki vak' a tel kinin nekadlT 
TamyamadJm, Ne a§IR a 5 

' miiessir olduguna canh hirer misaldir. 
Rlnda di~ kalml~ l . b . biiyiik an- Bundan be§ y1l evvel New-York is ti-

T b .• d v I m1 ° emm f hk · · · (M T B ) - a II egl '. d' M allah kac;m na rna emes1 reJSI rs. . raun 
nemin kapl kom§USU 1 1' a§ hayatmm 'yetmi§inci y!ldoniimiinde inti-
kur' as1? . bileceksiniz? har etmi§ti. Oliiniin ba§ucunda me~hur 

- Sahih ~JZ onun ya§Jnl b'z daha be- ruhiyat<;J profesor {Osler) m «Hayat 
- Pek b1leme~ tm{;.a,l 

1
0
tuzluk bir nazariyesi hakkmda bir kalem tecriibe-

bek oyn.arJ.;en ° §OY
1
f boy f']an olsa ge- si» adh eseri ac;1k olarak bulunmu~tur. 

bayand1. Hesabca e 1 e§ 1 Filhakika o sahifede muharrir §oyle 

rek! . I k b h divormu§: 
Ne garibdir, gender ihtiyar 1. tank bat- . <<Hayatm yetmi§inci y1h I Bu ya*ta \n-

.. " birinde aym a 1 e e f 1 sederlerken gunun h' d" .. sanm aa iyet cevheri soner. Arhk 
kendilerinin de ugnyacagmJ J<; u~un- ahiret yolculuguna hamlanmaga bakma· 

Milli eserlerimizin himaye ve muhafa- lpodromun temelleri altmda 
zas1 ic;in ne .gibi niza.mlanm1z vard1r, bil- T apu Jairesi ve 
miyorum. Diinyamn her yerinde bu gibi T arihl hipodrum~n meydana <;Jkanl _ 
seylerin ihracJ ya menedilmi~ veya gii<;- masJ' i~ile ugra§an Ingiliz Baxter yirmi 
le§tirilmi$tir. Bizde de oyle olmas1 icab iine kadar tekrar ~ehrimize gelerek haf-
eder. g d nyata devam e ecegini bildirmi~tir. 

F akat diinyanm hic;bir yerinde milll Mister Baxterin eski Hipodrumu tama-
bir eserin, anavatana donmesi yasak edil- mile meydana c;1kanp <;Jkaram1yacag1 
mi~ veya bir siirii kayidlere, ~artlara bag- malum degildir. Y almz ge<;en seneki haf
lanmJ~ degildir. nyatta Bizans saraymm 7eminlerine aid 

On yedinci asra aid bir FransJz goble- <;ok k1yme.tli mozaikler meydana <;Jkar -
nini Parise gotiiriirseniz, kimse size bir§ey IDI§ olan lngiliz miitehassiSI Hipodruma 
soylemez. aid izleri de bulacagl iimidinde idi. 

Renaissancedan kalma bir Floransa Bununla beraber Hipodrumun Sulta· 
oymasm1 italyaya sokmak wm, hususi nahmed camisinin altma tesadiif ettigi 
miisaade almak Hiz1m gelmez. binaenaleyh bunun meydana <tlkmasJ ic;in 

Bilakis, bu gibi hareketler her yerde caminin YikJ!masJ liiz1m gelecegi buna ise 
te§Vik goriirler. hic;bir vec;hile imkan mevcud olmadJgm· 

y almz, biz miistesna 1 dan Hipodrumun meydana <;Jkanlmas1 
Bu memleketin san'atkarlan tarafm ~ kabil olamiyacagJ iddia ediliyordu. 

oldugu soylenen binalardan 
T i«aret mektebi 

ettigi hakkmdaki fikirler dogru degildir. 
Hipodrum bunun aksine olarak 1stanbul 
hapishanesinden ba§byarak, tapu daires1, 
elbise amban ve ticaret mektebinin bu -
lundugu sahay1 ihtiva etmektedir. 

Hatta bu sahay1 gosterir bir plan pro
fesor Manburi tarafmdan hazulanarak 
hiikumetimize verilmi§tir. 

Hipadrumu meydana <;Jkarmak 1c;m 
hiikumetimizin para tahsis etmesine im • 
kan yoktur, en az yedi, sekiz yi.iz bin 
liraya balig olacagJ soylenen masrafl ih
tiyar edecek hic;bir miiessese de mevcud 
degildir. Hipodrumu aramakta olan Mis
ter Baxterin bagb bulundugu miiessese 
de bu paray1 veremiyeeektir. 

Maamafih bu sahamn baz1 bo§ yerle
rinde yap1lacak hafriyatla bir tak1m 1z -
lere tesadiif edilmesi muhtemeldir. 

I ancak ihtiyar olduktan sonra- I 
mez er ve .. ·b' rabu- 1. · .» 
d1r ki biitiin bir hayatm ruya gJ 1 "' (Mrs. Braun) bu satJrlan okuduictan 

dan, bu memlekette yapilmi$ mesela, eski Bizim tahkikatimiza gore Hipodru • 
bir c;iniyi hududlanm1zdan i,eriye sokmak mun Sultanahmed camisi altma tesaduf 
ic;in p;iimriik resmi vermek lazJmmJ§. ~---------------~----------------

Bu va1ka gosteriyor ki, ic;imizde giim- K k•• d k• f • Franstz matbuatt cak ge<;:tigine §aprlar. . . . , sonra son derece yese dii~mii§, cesaretini 
ihtiyarhk! Bu yJkicl, tahnb edz1 k~v- ve iimidini kaybetmi~ ve i§te ben de yet

vetin oniine kimse duramJyor. ~ngm, mi§ini buldum. Arhk ko~e penceremdeki 
hkir masile herkesin kapJSJnl.d «a Jyo~. koltukta pineklemekten ba§ka J§JID kal
Yalmz onun zararlanm tahdJ etme ' mad1. Ne kendisine, ne ba§kalanna hayn. 

l•v• zun zaman elden birakmamak I b' d . . k gene 1g1 u . o m1yan 1r a am H;m ya§ama manasJz-

riik resminin ne oldugunu bilmesi icab et- ara oy e I acta 
tigi halde bilmiyenler vard1r. 

Ke~ki biz bilmeseydik te onlar bilse Y arab Merzukantn olii-
lerdi!. 

N. miine intizar ediliyor 
bu az<;:ok herkesin elindedJr, ~amnm. .. d1r, demi§ ve kur$unu beynine slkiDI$. ~-~~===~-~---""!""' - ---~~ 

ihtiyarhgm vakitsiz g~lme~J~e en mu- hte bir ki:iti.i telkin ki bir zavallmm ha- POL/ Evvelki giin Galatada mahallebici 
essir olan ~ey telkin oldugu g1b1 .on~n ge.~ yatma mal olmu~tur. STE diikkanmda Uzunki:ipriilli Hiiseyin Peh-

b
. · · a ne telk1ndJr B1r KADIKO" yu" NDE BiR KO .. ~K YAN • l'J\'an tarafmdan yaralanarak Sen]· or]· 

elmesine Jrmci ~are ee · Londrada <;tkan bir tlb mecmuas1 ~u ~ 
!emlekette ya§l elliyi bulanlara ihtiyar· hadiseyi naklediyor: 01 _ Diin sa bah saat 10 da Kadlko • hastanesine yahnlan Merzukay1 dun pro-
hk damgasl vurulursa, elbette orada ya- b ~l d ¥ • 1 "unde Aclbademde Atlf sokagmda Hay- fesor Nissen ile tabibi adli Enver has • 

b
. .. h l «Biiyiik bir a~kla ag an 1g1 m~an lSI J t d t · 1 d' V ·1 

lilyanlar ic;in yetmi~ ya~ 1r munte a o ur. tarafmdan terkedi'len . 'b' d b' darpa~a hastanesi miidlirli doktor Ga- ane e muayene e m1~ er u. en en ra
Hatta bu ya$1 bulup ta hayata ~~:ozlerini ymm IT ya~m a IT .;: ·· ·· pora gore Merzukamn altJ yaras1 vard1r. gene k1z akhm oynahr ve zaman mefhu- lib Altana aid 61 say1h U!;' katlz ko~ktcn Y 
yumanlara adeta g1pta ederek: Ke,ke he- munu kaybederek ni~an!JSJnm gene geri :· angm ~Ikmi§tlr. aralardan dordii ba~mdad1r ve bu ya-
pimiz 0 kadar ya~asak 1 derler. gel~cegi kendisinde bir sa bit fikir halini itfaiyenin vaktindc gelememesi yti - ralan a<; an dart kur~un da kafada kal -

Vi.icudi.imiiz kafamJzm esiri olduguna ahr. Onun avdetini bekler. Boylece y1Jlar ziindcn ko§k bir saat i<;inde tamamen mJ~, c;Jkanlamaml§hr. Yaralardan be~in
gore gencligimizi muhafaza ettiren veya gec;er. Nihayet kiZin ya~J yetmi~i bulur. yanml§tlr. CJSi sol ayagmda, altmcJSJ sag elindedir. 

b
'Jzi vakitsiz kocatan gene kafamd~zkdJr.d. Ancak ya~mm bu kadar ilerlemi• olmasJ· Yapllan tahkikatta evde oturan ara· Mcrzukanm anbean oliimiine intizar e -

1 k ' dilmektedir. 
ihtiyarlamak istemiyen er en 1 en l- na ragmen yiizii taravetini kaybetmedigi bac1 Alinin kans1 tarafmdan yak1lan 

lerine daima ~u telkini yapmahdular: gibi bir tel sac;1 da beyaz olmaz. Bir,ok mangaldan s1<;nyan kivllcimlarm do~e- ----------
«Ya§Im hayli ilerledi, fakat ben he- ruhiyatc;1 profesorler bu malfil klZI ziya- me tahtasm1 yakt1g1 vc bu yiizden yan· SACLJK ISLER/ 

.. ·m ru"nku" aencl1'k vas1flanm t t · ler ve b" 1 k k 1 1 t nuz gene! , " e , . re e m1~ oy e ocamamasmm se- gmm c:;1 bg1 an a~1 ml§ 1r. 

kaybetmiyorum, s1hhatim, ne§ em yenn- bebini kendisini daima gene zannetme- KAYIB KIZ HALA ARANIYOR -

' 
· 1 1 Culhane seririyatJ I 0 unc.u miisame • 

de, canh ve heyecanhy1m .» . sin de ve m~an Jsmm gelecegine manmJ§ Anadoluhisarmda portakal tiiccan b -

Deme1
·
1
. Bir yandan kendi kendme bu olmasmda bulmu~lar.» rahimin cvladhg1 Seherin ortadan es - resi profesor Dr. Niyazi Gozciini.in ba§-

d 
.. 'h · 1 kanhg1 altmda toplanmJ§hr. 

telkl
.ni yapmah, obiir yandan viicu ma~ Oyle ise I tlyar amak istemiyorsamz, rarcngiz bir surctte kayboldugunu yaz-

d k k ld ~ k d. Miisamerede profesor Dr. M. Kemal 
kinesini yJprandJran ~eyler .en s~ ~n~~ .- once gene a Jgm!Za en miz inammz. ffil§tlk. 

Giilhane miisameresi 

Cemal Hiisniiniin istifasi· 
nt teessiirle karstladt • 
fstifa eden Be~lc;imiz Cerna! Hiis

nii dun lsvic;reden 1stanbula gelmistir. 
Cerna! Hiisnii birka<t gi.in ~ehrimi1de kal
dJktan sonra Ankaraya gidecektir. 

29 mart tarihli lntransigeant ~azetesi 
Cemal Hlisnii bakkmda ~unlan yazmak· 
tad1r: 

«Tiirkiyenin fsvic;re miimessili ve Mil
letl~r Cemiyeti murahhas1 Cerna] Hi.is • 
niini.in istifa etmi~ oldugunu bugiin bii • 
yiik bir teessiirle ogrendik. 

Cerna! Hiisniiniin Cenevrede Millet· 
leraras1 mesaiye i$tirak etmi~ oldugu be~ 
sene zarfmda politika ve hukuk saba -
smdaki biitiin meziyetlerini, Milletl~r 
Cemiyetine baghhgmJ ve Fransaya olan 
muhabbetini takdir etmek imkanlanm 
bulmu~tuk. 
Aynh~mdan milletleraras1 mehafili ve 

sayJSJz dostlaq biiyiik bir teessiir duya -
eaklard1r.» 

T abiatin dili vard1r: Agac soyler, c;i
men soyler, dag sayler, dere soyler. ln
sanlar kabiliyetlerine gore bu dili anlar
larlar, haz veya elem ahrlar. Hie; yon .,. 
tulmam1~ veya pek maddile~mi~ kimse • 
lerdir ki bir dalda uzanan canh m1sra1 
b~r tutam c;imende ye~eren ince nukteyJ: 
b1r dagda yiikselen azametli manay1, bir 
derede kopiikle~en giimii~ mefhumu 0 • 

kuyamazlar. 

insan elile yapJlmi§ §eylerin de dili 
vard1r. Fa kat bu dil, tabiatin dilinden 
daha gii<t anla~1hr. Uzun tecriibeler de· 
rin ineelemeler yap!lmadJkc;a e~yam~ ta· 
sJdigJ esrara niifuz edilemez ve mesela 
bir ihtiyar elindeki bastonun, bir gene k1z 
omuz~ndaki esarpm, geli§igiizel baglan
ml~ bu kravatm takrir ettigi belig nutuk
lar hissedilemez. 

Biitiin bunlar gibi evlerin de Demos
tenlerden, Katonlardan, (ic;eronlardan 
daha telakatli dilleri vard1r. Mesela bir 
ev goriirsiiniiz ki vaktile T anny1 kJskan
dud.Jg.I riv~yet olunan Seddadm sarayla· 
n g1b1 eflake ser c;ekmi~tir, goz kama~t1-
nr durur. Fa kat ev dilinden anlar bir a
damsamz bu hasmetli yap1da miskin bir 
zevkin kekeledigini duyarsmJZ. Sonra o
tede kiic;iik bir eve rasgelirsiniz. Dalgm 
bir gi:ize 'arpm1yacak kadar minimir i bir 
yap1. Lakin kulak verip te dinlersen!z 0 • 

nun giizellikten anhyan bir ruhun ~en te
r~neleri~i ha~kird1gmJ i~itirsiniz. Carp1k 
b1r ev, 1hmalm ve teseyyiibiin mersiyesi
ni; kmk camh ve dokiik kiremidli bir ev 
yoksullugun figamm i~ittirir. Bunlar, da: 
ha tiz sesle konu~an dillerdir. F akat soy
lediklerini duyanlar gene azd1r. 

J{.J(.'f. 

fstanbuldaki evler i<tinde en sa~hrlara 
da seslerini duyuracak kadar keskin ko
nu anlar, ~iiphe yok ki, vaklf evler-lir. 
Her evin dili kolayhkla anla~Ilmaz ve 
belki duyulmaz amma vak1f evlerin se • 
sini hepimiz i~itiriz, hepimiz duvanz. 
Ciinkii ?nlann yiizde doksam agla1• Aii
lamak 1se yeryiiziinde iki ~ekli olm1yan 

bir ?al~t.tir. T a~iat, ins an. v~ hayvan, ht'p 
a~m btc;Jmde aglayagelm1~hr. Birbirleri _ 
nm meramm1 anlayam1yan bir F rans!zla 
bir !ngiliz, bir r aponla bir ftalyan bir • 
birinin a~ladigml anlamakta hie; ~iicluk 
c;ekmez. V a kif evlerin dili de a~a~1 yu
kan hoyledir. 

. J?u soziime inanm1yanlar KadJkoyde
kJ I§ BankasJ ~ubesinin kar~151nda bulu
nan vaklf mah yap1y1 gorsiinler. Ha ta· 
§mda bir gram altm giiliimsiyen b b". 
"k h u u yu yap1 iingiir hiingiir ag!Jyor, vc ge-

lip ge<;enin yiiregini daghyor. Lakin ne 
arayan var, ne soran. Ciinkii vakdtJr ve 
vabf evler, dedigim gibi, aglamaga, ag
laya aglaya yikJlmiya mahkumdur. 

E vkaf ile insaf1 itilaf ettirmek gerek! 
/l.f TURHAN TAN 

Ala~ehir Halkevinin faaliyeti 
h. Yalmz §UnU da soyliyeyim kJ .. SIZ Jrl~- <;iinkii sizin inanmad!gJnJZ bir~eye ba~ - KIZln oldi.iriili.ip Hisardaki Kurbagah· Oke tarafmdan plastik yapllml~ bir harb 

d k 
dunya br kalarJnl inand1rmak miimkiin de;:;i)d1'r. dereye atJlmas1 ihtimali iizcrine dere • cerhasl vak' asl. Dahiliye ba~asistam Dr. r 

yarladJgmJza inan 1 tan .sonra, .. H d' f d 1· · 
l 

z SELIM SIRRI T ARC AN nin bo~altilmasma diin de devam edil· am 1 tara m an ava] piilmonerle IYI 
UNIVERS/Tl<'J)E Ala$ehir (Hususi) - Halkev1mizin 

- _.__ koyciiliik komitesi, biiyiik bir kafile ha -
araya gelse sizi gene e~tJTeme · d ~ d'l · b' h 1htiyarhk sa<;lann beyazla§ma~m ~· mi§tir. Su c;ok oldugundan ancak dor~ e J m1~ H rie iirrac1 vak' as1. Cildiye a-
yiiziin km§masmda degil, ~.an~.~Y~.tm VJLAYETTE be;~ giin sonra derenin dibi gi:iriilcbile - s1stam Dr. Siiphi tarafmdan bir aprot -
samlmasmdad1r. Kafamzm, vucu unu.v~ cek ve ccsedin burada olup olmad1{p o rikoit tiiberkiiloz zamk1 vak'asJ. Hari -
ZUD, tav!r ve hareketlerinizin gosterdJbi Be"'koz Malmu" dt"trlu" g~ u" . t D c d f d J• . J . 1.vakit anla§Ilabilecektir. e1ye aSJS am r. ev et tara m an amJ-
ya~. sizin hakiki ya~m1zd1r. . Beykoz Malmiidiirii Ibrahim Corlu YEMEK YERKEN YARALADILAR- nektomi yapilmJ~ bir kmk vak'asJ. Hari-

Bizden art1k gert1'1. Bu yenilikler.e.bJz 1 "d"l"~u"ne tay1' d'l · t. .., Ma mu ur ug n e 1 IDI§ IT. 'Topanede Mumhane caddesinde oturan c1ye asistam Dr. Cerna! tarafmdan bir 
a yak uyduramaylz 1 diyenler yam Ken- fY 
d

'l • · f'k J'kt ay1 ADL EDE Abbas, Galatada Talibin lokantasmda osteomiyelit vak' as1 Cildiye asistam Ta-
l erm1 1 ren ve cismen gene 1 en -

ranlar ya~lan kat; olursa olsun ihtiyar· Adliyeye ahnacak memurlar yemek yerken ibrahim tarafmdan bl - cettin tarafmdan bir politeli vak'as!. A -
d1rlar. istanbul Miiddeiumumiliginden: t;akla sol kolundan yaralanm1~t1r. sabiye ba§asistam Dr. Lutfi tarafmdan 

Ya~Jrn hay]i ilerledigi halde heniiz Miinhal memurin ic;in icra ki!man im- iKi Ki!?iYi YARALADI- Asmaal· toksikomanidelesitin tedavisine aid vak'a-

gencim l diyebilen ve etrafmdaki gen.clt!r• ) d 'lk · ·h k d t I · ·1 · I - 1 tihana giren er en I JmtJ am azanan - tmda Borulu banda 3 say1h oda a o u- ar gcisten mi§tlr. 
le bagv da~an, ne~'eyJ·, ~etareti, canh Jgl e • · ] · u"m k l · 'l "dd · · Al. M k 1 

Y ' !ann is 1m en ene en a em1 I e mu e1· ran Bagdadh Ismail, Mehmed 1 ve iina a~a ara: 
den bnakm1yan kimseler hakikaten gene- d · · k 'd I umumilik anesJ on oruna asJ mJ§tlr. A cern Abbas isminde iic; ki~i bir i§ me4 Profesor Dr. Abdiilkadir N oyan, N a-
dirler. . Kazananlann I 0 nisan 936 tarihine mii- E 

Yal
n1z boyle bir zJ'hn

1
·yet jrin kuvveth 5elesinden dolay1 kavga etmi§, bunlar- z1m ~akir, Sani Y aver, Siikrii min, 

"' sadif euma giinii saat onda yaz1dan ikin-
bl

·r 1'rade laz1m. 1ht1'yarlamamaO.a azmet· I 1 ~ d aan ismail kama ile Mehmed Alive Ab· Burhan Remzi Urus ve Dr. Nejad, Mus-
e ci irntihan an yap! acagm an o saatte 

mek ve hergiin fiil ve hareketlerinizle bu hazJr bulunmalan. bas1 ag1r surette yaralam1~tlr. 
fikri takviye etmek laz1m. Bu olduk(a 

ve macera roma!!!, 

Yazan: MAHMUD YESARI 

-66-
.. "k .. « 1 .. d'., 11· ne gec;ecekti ~ Y kut yuzu » un ro » u ney I r e me b d k' d kl d a .

1
. d'., Ali Tunc, za Ita a 1 tam 1 ann an, 

Ne olabJIT lr b'l' d' F k )') .. .. k d k f . . bu i§i sora 1 1r 1. a at nas1 . 
Bu u dii§unur en e a asmm 1<;:1 yer- lk . d 

n I d Ziilfii <::. h' k Ali Tunc, ka h, masamn iizerm e 
yer aydm anJyor u. ya m, «§J ' d b' · ld k .. ~ I ra ehemmiy t ·- d ran tabakasm an JT s1gara a 1, ya h. luks aglf» e§Ya a e verm1 u .. I . . I 

' 1 n gitmesine hie; aldJrm1yor gi- «Miihi.irlu kapi» nm ac;1 mas1 J<;:m c;a J • 
yor, on an b lk' Z"lf" S h' · 1 
biydi. 0 «bazJ ufaktefek» ile «baz1 hu- §aeakt1. Bu, e .. ~ .. u u. a mm a ey-

• ' l 1 dii•iiniiyordu h1' ne olacakt1. <;unku Ali Tunc, «bazl 
sus1 evrak ar» m ' · • 

Bu, «ball ufaktefek» ile «bazi husu- ufaktefek» ile, «bazi husus1 evraklar» 1 

si evrakl r>> neydi, ne olabilirdi? merak ediyordu. , . . 

AI
. Ta ' Z"lf" <::.ahinin i•i ile ugv _ Bu iimid, onun ka~an, kmlan ne§ es1m 
1 unc, u u Y ' . • • 

l'a§mah IDJydl? Ugra~JrSa, ne ogrenecek, yerine getmm~b~ 

- Ogrenecegim... Fa kat neyi L Ar
hk, bahtJm1za ne c;1karsa? 

Y atak odasma gec;ti, sokaga c;1kmaga 
haz1rlamyordu; oda kap1s1 vuruldu. 

- Girinizl 
Am Niyaz kalfa, kapmm e~iginde 

durmu§tu: 
- Y emege evde misiniz? 
Ali Tunc, dudak biiktii: 
- Hay1r, kalfacJgJm ... Hatta, ak§am 

yemegine de bekleme ... Bugiin, c;ok i~im 
var. 

Am Niyaz kalfa boynunu biiktii: 
- Siz bilirsiniz, beyeigim! 
Ve uysal bir giiliimseyi~le odadan c;Ik

h. 

Ali Tunc, bir§ey unutup unutmadigi
m anlamak ic;in etrafma bakmd1 ve son
ra hergiinkii ab~kanhgile eli, gayriihtiya
ri Y akut yiiziikii koydugu yelek cebine 
gitti. 

ApartJmandan ~1kt1ktan sonra, kafa
smm sersem bulamkhgmi dagJtmak ic;in 
yiiriiyordu. 

Ve yolda, hep ayni eyi dii~iiniiyordu: 

tafa, Hamdi i§tirak etmi~lerdir. 

- Ziilfii Sahin, Niliiferi tamyor ... 
Eger Niliiferin hayatmda, «Y akut yii -
ziik» iin bir «rob> ii varsa, Ziilfu Sahin, 
bunu, c;ok iyi biliyor. Belki Ziilfii Sahi
nin hayatmda da «Yakut yiiziik» iin ro
lii var. 

F aka Ziilfii .$ahinle Niliifer arasm
daki bagm, miinasebetin ~eklini, cinsini 
bir tiirlii tayin edemiyordu. Ziilfii Sahin, 
Niliifcr gibi bir kadm1, gizli mabadlan, 
gizli te~ebbiisleri ic;in bir alet, bir vas1ta 
olarak kullanabilir miydi? 

Niluferin, Ziilfii .$ahini bir alet, bir 
vas1ta olarak kullanmasJ, daha akla ya· 
kmd1. 

Niliifer, Ziilfii $ahin gibi kan~1k, ~iip
heli bir adam1, ne diye, ne i~lerde, nas1l 
ve ne gibi bir alet, bir vasJta olarak kul
lamrdi? Fa kat hadiselerin ak1~1. Ziilfii 
$ahinle Niliifer ara mda, her ne cinste, 

her ne ~ekilde olursa olsun, bir bag oldu
gunu gosteriyordu. Ali T uncun, bunda, 
§iiphesi kalmamJ~tJ. 

Bu, nas1l bir bag olabilirdi? 
Ali T uncun kafasmm ic;inde kiVnlan, 

Konferans 
Hukuk F akiiltesi lkt1sad ve 1c;timai -

yat enstitiisiince tertib edilmi olan komtin 
bilgileri serbest konferanslannm on ii<;:un
ciisii profesor Dr. Hirsch tarafmdan 8/ 
4/1936 ~ar~amba giinii T1b F akiiltesi 
birinci s1mf ders salonunda projeksiyon 
ile verilecektir. M~vzuu: .$ehirlerde su 
i~leridir. Konferansa saat 17 de ba~lana
caktJr. 

Biikre~ opera artistleri 
~ehrimizden gec;erken iki konser ve

receklerini bildirdigimiz Rumen Koral 
heyeti arasmda Biikre~ operasmm ar • 
tistlerinin de bulundugu haber alm -
IDll?tlr. 

kayna§an sorgu yJlanlan arasma, Ziilfii 
Sahin de c;oreklenmi~ti I 

Ji.¥-¥-

Ziilfii Sahinin i~i ic;in, polise ba§ vu -
racak m1yd1? Ali Tunc, kafasmm kan -
~1k, sinirlerinin bozuk bir zamanmda, 
bOyle nazik bir i~e giri§mekten <tekiniyor 
du. Miihiirlii kap1 a<;1lsa, ev, ba~tan a~a
gi, igne deligine kadar aransa, Ali Tunc, 
Ziilfii Sahinin ehemmiyet verdigi «bazJ 
ufak tefek e~ya» ile «baz1 evraklar» 1 
bulabilecek, ele gec;irebilecek miydi? 

Ele gec;irse bile, Ziilfii Sahinin nelere, 
ne i~in; ne sebeb ve maksadlarla ehem -
miyet verdigini de bilmek laz1mdJ. Ba -
zan bir kurutma kag1dmm, eski bir tak
vim yapragmm, yalmz rakamlar at!lmJ§ 
bir pusula par<;asmm, odenmi~ bir fatu -
ramn, akla gelmez bir k1ymeli, ehmemi-
Y"li olabilirdi. Bunlan se<;mek, bulmak; 
zeka, dikkat i~i degildi; bilmek, i~in Jc;in
de bulunmu§ olmak ieab ediyordu. 

Neyi bilmek? Hang1 i*in ic;inde bu -
lunmak? 

Ali Tunc, uzak olmakla beraber, bii-

Iinde ve kaymakamJIDIZm baskanhgmda 
Kinlik koyiine bir gezinti tertib etmi~ ve 
~ehirli miinevverlerle koyliiler arasmda 
~ok giizel bir gun ge<;irilmi§tir. Bu koy, 
kazanm en biiyiik koylerindendir. Halk1 
~;ah~kan, zeki ve yiikselmege te~nedir. 

Kafilede bulunan doktor, baytar ve 
ziraat memuru koyiin zeriyat, sagbk ve 
hayvan i§lerile yakmdan alakadar olmu§, 
hastalan muayene etmi§, ilac vermi~. o • 
F,iidlerde bulunmustur. 

Bunu miiteak1b. §ehirli gender bir kon· 

serle bir temsil vermi~ler, 'bir futbol ek • 
zersizi de yapml§lardJr. Kadm erkek 
biiyiik bir koylii kafilesi, misafirlerle ya-
kmdan alakadar olmu§, onlan ag1rla • 
IDI tJr. 

tiin ihtimallen hesab ed1yordu. Belki de, 
Ziilfii Sahinin, mektublan, kendine gore 
tuttugu hesab defterleri ele gec;erdi. 

Fa kat bunlardan, ne ogrenebilirdi ~ 
Ali Tunc, Ziilfii Sahini, tekrar gore

cck miydi? Onun ka~J§mdan, Ali Tunc, 
bunu. pek ummuyordu. Zulfii Sahin, Ali 
Tuneun oniine, onun yolunun iistiine b1r 
daha c;IkmJyacaktJ! Eger araya tesadiif· 
lerin kasdi girerse; iimidler, ihtimaller, 
kuvvetlerini kaybederlerdi. 

Ziilfii Sahin, neden ka<;mJ~tJ? Y e il 
gozl\l kadmdan m1 korkuyordu? « Y akut 
Yiiziik» ten mi iirkmii tii? 

Ali Tunc, her halkasJ ayn renkte, ay· 
n ~ekilde, ayn cinste, degi~ik, acaib bir 
zincirle sJmsJkJ, bskiVTak baglandigmi 
gi:iriiyordu. Bu 1inciri kmp, parc;alay1p 
kurtulmak istese, bilekleri mcinecek. elle
ri kamyacakt1. F akat, bu 1incirin kendi· 
liginden gev~eyip siynlmasJ, kmhp par ~ 
c;alanmas1, oyle §iipheliydi ki ... 

Ziilfii Sabin, o, ehemmiyet verdigi 
«bazJ ufak tefek e~ya>> ile «bazJ evrak -
Jar» 1 almca, nereve gidecekti? 

(A rkasr var ' 
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-=Hauptman nas1l Oldii ? =
Mahkiim elektrikli sandalyaya gayet 

sakin ve tabii bir halde ofurdu 
2,000 voltluk cereyan verildikten sonra ..• 

Hauptman1n 
bir duman 

viicudii titremedi bile. Fakat birdenbire aln1ndan solgun 
yiikseldi. Dua 

mahkumu muayene 
yiikselten 

etti ve «Bu 
papazlar susmu,tu. Doktor 

adam olmii,tiir» dedi 

Hauptmanrn Trenlon hapiahanesinde son resmi ... ve son giilii,ii .•• 
Paris - Soir gazetesinin hususi muha- Muhaflzlar bizi gozliiyorlar. Burada ni tast c;1kanyorlar. 

biri Lester T olotschko Hauptmamn ida- ge<;irecegimiz miiddet zarfmda gozlerini Hauptman yiiziinde siikunet goriilii -
m1 esnasmda kanunen haz1r bulunmas1 bizden asia aytrmJyacaklar. Kimberling yor, gozleri kapah. Doktor gozkapakla
icab eden resmi §ahidler arasmda idam o- tekrar yamm1za geldi ve gene bize baz1 nm arahk edip goziin akma bak1yor. 
dasmda bulunmu§ ve intJbalanm gazete - sozler soyledi. KJmJ!damak, elimizi cebi- Sonra gomlegini ac;1yor, kalbi stethoscope
sine ~u ~ekilde yazmi$tir: mize sokmak ve ayaga kalkmak yasak. Ia dinliyor ve bize doniiyor: «Bu adam 

«Hauptmanm oldiigiinii gordiim. Elek- En ufak $iipheli hareket derhal kap!dt§an olmii~tiir» diyor. 0 zaman muhaflzlar, 
trikle idama ilk defa ~ahid oluyordum. at!lmaga kafidir. cesedi <;oztiyorlar, ba&ka bir kap1dan <;I· 
ltiraf ederim ki. zihnim birkac; giindenberi Celltid ha:z.rrlamyor kanp fethimeyit odasma gotiiriiyorlar. 
bu mevzu iizerinde i~liyordu ve bu iskemle Biz de kalkiyoruz, iki~er iki~er avluya 
i.istiinde oliim hakkmda edindigim fikri, Kar~1mda, bir ko§ede, alelade, beyaz c;Jktyoruz. Hava soguk ve ortahk karan-
hakikat tekzib etti. bir lavabo duruyor. Cellad Robert Elliot hk. Birer sigara yak1yoruz. Hie; kimse mii-

Herkes gibi ben de gazetelerin bu hu- bir tasm iistiine igilmi~. siingerlerini suya teessir goriinmiiyor. Goziimiiziin oniinde 
susta verdikleri tafsilah bir~ok defa oku- batJrmakla me~gul. Arkas1 bize doniik. bir adamm can verdigini gordiik, bunu bi
mu~tum ve 2000 voltluk cereyamn kor _ Zay1f fakat hala dik bir ihtiyar mtt. Ebe- liyoruz, fakat, kendimizin de fani oldu
kunc sadmesi altmda muhtelic bir viicud, diyet kadar uzun gelen bir siikut i<;inde- gumuzu bildigimizdendir ki bu oliimiin 
k1vntmJ§ eller ve ayaklar, ~eklini degi~tir- YIZ. fecaatini tasdik ediyoruz. l$te bundan do
mi§ bir sima tasavvur ediyordum. Bunda Arkada§larima baktyorum. Hepsi sa - lay1 siikutiyiz, bir oliim seyrettigimiz ic;in 
yamhyormU§Uffi. Elektrikle oliimiin man- kin goriiniiyorlar. Ben de oyleyim. Biitiin degil. 
zaras1 her zaman boyle korkunc degildir. bunlar neden bu kadar basit, bu kadar Bu yava~. sessiz yildmmlam§, §imdiye 
Bu oliim, Bruno Hauptmamn ruhunu, tabiD Bu derece az teessi.ir duyduguma kadar gordtigiim lakaydile kar§tlanacak 
sanki ~ahidlerin, hatta belki de bizzat sa$Iyorum. §eylerin en garibidir.» 

d I H l . ¥-4¥-
mahkumun varama 1k an, yumu§ak bir auptman ge ryor 
darbe ile ald1. 

Trenton hapisanesine, bugiin ogleden 
sonra geldigim zaman, oranm biisbiitiin 
yabanc!Sl degildim. Ge<;en sah giinii bir 
defa daha buraya ~agmlmi~hk. 0 giin en 
giiriiltiilii giindii, ve halkm farh heyecam 
bizi de hummah bir haleti ruhiye i<;inde 
bJrakmi$h. F akat bugiin kalabahk daha 
az, ve daha sakin. Heyecan fazla devam 
edememi~. azalmi&tir. Biz $ahidleri de bu 
kadar sakinle$tiren belki bu umumi bez
ginliktir. 

Garibdir ki Hauptmanm arhk olecegi
ni, bu ak$am hepimiz biliyoruz. Sah gii
nii, idam hiikmiiniin infaz edilmiyecegini 
anlatan esrarengiz bir his ic;indeydik. 
Halbuki, as1l bugiin sinirlerimize . hakim, 
oliimiin, online ge~ilmesine imkan olmiya
cak derecede kat'i bir hakikat oldugu ka
naati kar$Ismda sakin bulunuyoruz. 
U:z.un muayeneler 

Demirparmakhgi gec;tik. Ceblerimizi 
yokladilar. Bu ilk muayene <;abuk oldu, 
fakat bununla kahmyor. oliim odasma gi
rinciye kadar tam alt! kere muayeneden 
ge<;ecegiz ve adeta soyunmu& bir vaziyete 
girecegiz. 

Simdi Kimberlingin yaZihanesine biti
$ik odaday1z. Saat yediyi ~eyrek gec;iyor, 
,igara i<;iyor ve konu$uyoruz. 

Bu intizar uzun siiriiyor ve muhakkak 
ki bu gecenin en heyecanh dakikasi bu -
dur. 

Saat 8 de, izin kagidimi uzun uzad1ya 
muayeneden gec;irdiler. Sonra miralay 
Kimberling odaya geldi ve uzun bir nu
tuk soyledi. Siikun tavsiye etti ve hapisa
neye fotograf makinesi sokmaga te$ebbiis 
edersek nekadar $iddetli muamelelere ug
nyacagimiZJ anlath. Bu ak&am en c;ok 
korkulan $ey bu fotograf meselesi. <;iinkii, 
biraz sonra olecek olan adamm hayalini 
tesbit etmek i~in baz1 gazetelerin c;ok 
$eytanca planlar kurduklarma dair ay -
lardanberi dola$an rivayetler var. 

Saat sekizi b_e$ gec;e bizi iki~er iki§er 
maya koyup bir muhaf1zm gozciiliigii al
tmda hapisane avlusundan gec;irdiler. 
Dort ko$e, kiic;iik bir bina olan oliim evini 
uzaktan goriince tamd1m. Y olda tisttimii
zii ba$ImJZI dort defa daha arad1lar ve 
binanm kap1smdan girecegimiz mada da
ha s1k1 bir muayeneden ge<;tik. Havanm 
sogukluguna ragmen, riizgar ortasmda 
adeta tepeden tunaga kadar soyunduk. 
iJliim odasrnda 

Nihayet girdik. <;1plak, soguk, kuvvetli 
ampullerle ~;ok fazla aydmlanmi~ bir oda. 
1skemlenin kar$ISma arka arkaya malar 
dizilmi$. Bu iskemle 1906 senesinde ya
pilmi$hr. Kaba ve garib bir manzaras1 
var. Duvara tellerle baglanmi$. Oturduk. 
Ben, iskemleden dort metro otede, ikinci 
may1 i$gal ediyorum. 

Birdenbire, kiic;tik bir kapJya dogru a
yak sesleri yakla~Jyor. Kapl ac;Jl.yor, i.ini
formah iki muhaftz goriiniiyor. Kapi dar 
oldugu i~;in muhaf1zlann ortasmda bulu
nan adam biraz geride kahyor. lki muha
ftz ic;eri giriyor, Hauptman onlarm pe§in
den yiirtiyor. Sonra tic; ki~i daha giriyor. 
Bu dakikayi heyecanla bekliyordum. 
Hauptmam hie; gormemi~tim. Gazeteler o
nun bitkin bir halde oldugunu, korkudan 
harab olmu~ bir enkaz haline geldigini 
yaz1yorlardt. Halbuki oniimden, bir met
ro ilerimden gec;en adam gayet sakin. 
Yiizii balmumu gibi beyaz. Yiiztinde iki 
giinliik tlra~I var. T abii bir yiiriiyii~le iler
liyor. Muhaf1zlann yardtmma ihtiyac gos
termiyor. 

1<;eri girince etrafa bir goz gezdirdi, 
bizleri siiratle siizdii. Halinde korkuya ve 
sinire delalet eder hi~; bir§ey yok. Ofkeli 
veya meydan okur gibi de degil. 

Hauptman, buraya, herhangi bir kimse· 
nin, tammad1g1 bir yere geli§i gibi giriyor. 
Bakismda normal bir dikkat ifadesi var. 
Elektrikli sandalyede 

Dogruca iskemleye yiiriidii ve otur -
mak iizere, tamamen tabii bir hareketle 
dondii. Muha~rlllar, kendisini, derhal 
bagladtlar, bacaklanm ve kollanm iskem
leye tesbit ettiler. Ayni zamanda, cellad, 
onun ba~ma madeni bir tas ge<;irdi ve is
kemlenin arkasma bagh maskeyi diizeltti. 
Mahkumun sag bacagma ikinci elektrodu 
baglad1. Pantolonu kesilmi~. fakat cellad 
bunu dizkapagmm iistiine sard1. 

Simdi, yalmz, Hauptmanm, koltugun 
kenarlanna dayal1 olan ellerini goriiyo
rum. Dikkatle bu ellere baktyorum, ta -
kallus bile yok. Parmaklan, tabii ve yu
mu~ak bir sekilde ktvrtlmi§. 
Miithi, an 

Cellad elini uzattt ve serbest bir hare -
ketle volam oynattt. Dinamolarm homur
damastm bekliyordum. Once hi~;bir $ey 
i~itmedim, sonra, bellibelirsiz, hafif bir 
giiriiltii oldu. Mahkumun viicudiiniin 
miithi~ bir sars1lma ic;inde kJVranacagmJ 
zannediyordum. Bu viicud titremedi bile. 

AldandJgimi, i§e daha ba$lanmamt$ ol
dugunu zannettim. Eller, hep koltugun 
kenannda, ayni tabii vaziyette duruyor. 
F akat, birdenbire, Haptmanm almndan, 
solgun bir duman, bir nevi buhar yiiksel
di ve madeni tas1 kapladi. 
«Bu adam olmii,tiir» 

Cellad, eli hala volanda, mahkuma 
igi]iyor. Haptmamn viicudii, belli olmJya
cak derecede hafifc;e ~;oktii. Dinlenmek 
istiyen bir kimsenin kendini koyuveri$i gi
bi birsey. lste o kadar. Haptmanm pe$in
den gelen ve akak sesle almanca dualar 
okuyan iki papaz sustular. Hic;bir giiriiltii 
isitilmiyN. Doktorlar ilerliyorlar ve made-

Ba,ka bir ga:z.etenin 
ve»;cliii maliimat 

fntrasigeant gazetesi de Hauptman 
hakkmdaki idam hiikmiiniin infaztm §U 
~ekilde an!atJyor: 

«fdam hiikmiiniin infazt esnasmda hie; 
bir hadise olmami§hr. Sah giiniinden da
ha sakin goriinen Hauptman saat be§te 
yemek istemi~ti. Y emegini biiytik bir i§ -
tahla yedikten sonra, mahkum, oliim oda
sma yakm bir odaya gotiirliimii§tiir. 

Saat 8, 15 te, yani idam i<;in tesbit edi
len saatten on be§ dakika evvel, hapisane 
direktorii valiye telefon ettirerek, bir tele
fon yanh~hgi olmasi ihtimaline binaen, 
karann tekrar tecil edilip edilmiyecegini 
sormak liizumunu hissettigini bildirmi§tir. 
Kendisine: 

- T ebligat yapilmJyacakttr. 
Y olunda cevab verilmi§tir. 
Bunun iizerine Hauptman elektrikli 

sandalyeye giitiirliimii~tiir. Odamn orta -
sma gerilen bir ipin arkasmda elli bir ~a
hid oturuyordu. Hauptman biraz halsiz 
goriiniiyor, iki muhaf1zm yard1mile yi.irii
yordu. 

Hauptman, koltuga baglandtgi mada, 
giic;liikle i~itilebilen birkac; soz soylemi§ -
tir. Sahidlerden baz1lan: 

- Masumum ... Huzuru ilahide rna -
sumum! 

Dedigini soyltiyorlar. 
1Ik elektrik cereyam saat 20 yi 41 gec;e 

verihni$tir. Bundan sonra hirer dakika 
fas1la ile iki cereyan daha verilmi§tir. 
bu mada idamda haz1r bulunan gazete -
cilerden ikisi bayiimi§tJr. 
Hauptmamn ma:z.isi 

Hauptmam bu ak1bete siirkliyen, daha 
ziyade, maztsJ olmu§tur. Hauptman, 
harbden sonra, dogdugu §ehirde bir ta -
k1m huSJZhklar yapmishr. 15 mart 1919 
da, bir hempasile beraber Bernbruch be
lediye reisinin evini soymu§lar, ertesi gece 
bir deri tiiccannm evine girmi§lerdir. 
Bundan iki hafta sonra, Hauptman, bir 
ko~kii soymu~. bir miiddet sonra, gene 
ayni arkada~ile beraber, yolda bir kadmt 
~;evirmi$ler ve o mada Hauptman, arka
da$ma: 

- Ne vakit kaybediyorsun, vursanal 
diye bagirmi~hr. 

Hauptman bu vak' alardan sonra bir -
ka<; defa tevkif edilmi§, kac;mi~ ve en ni
hayet Amerikaya sigmmi§tJr. Orada El
lis lslandda Amerika polisinin elinden de 
ii~;iincii defa ka~;1p Nevyorka gitmis ve 
izini kavbettirmistir. 

Ya~ iizum ihrac1 
Oniimiizdeki agustos aymda Ege ve 

Trakya mmtakalanndan Avrupaya, bil
hassa Almanyaya taze tiziim ihrac edi
lebilecegi Tiirkofisten alakadarlara teb -
lig edilmi~tir. 

Bisiklet yari,Iari 

ni~in yapdamam1' 

Rende istihkam yapilmamasi, Milletler 
emrinde biiyiik ha va filolar1 t,kili 

Heyet reisi 
mii,kiilatJ 

gosterilen 
anlatJyor 

istanbul mmtakas1 Bisiklet heyetin
den dun §U tebligi ald1k: 

Cumhuriyet gazetesi YaZ?. i§leri 
Mildii.rlilgii.ne 

A§ag1daki tebligin ne§rini diler, bu 
vesile ile saygilanm1 sunanm. 

Istanbul, Bisiklet heyeti reisi 
H!KMET 

(Ba,taraFr 1 inci •ahiFede) 
dar etmi~ ve her iki Bakan ayni zaman
da 13 ler komitesile Lokarno konferan • 
smm Cenevrede ne gibi ~artlar altmda 
akdedilmekte oldugunu da gozden ge -
<;irmi§lerdir. 

Maamafih miizakerenin esasmt Avus -
turyada mecburi askerligin yeniden te -
sisi ve bu hareketin muhtemel netayici te~
ki! eylemi§tir. 

Flandin bu gece Cenevreye hareket e
decektir. Kendisine Paul-Bonkur refab.t 
etmektedir. Eden, Titulesko ve belki de 
Potemkin ayni trenle Cenevreye gide -
ceklerdir. Eden bu ak~am Parise gel • 
mektedir. Cenevreye hareketten evvel 
Flandinin kendisile gorii§mesi beklenmi -
yor. 

Bu sene heyetimiz tarafmdan tertib 
edilen bisiklet yan§larmm dordiinciisii 
olarak 5 nisan 936 tarihinde Mecidiye
koyti - Biiyiikdere arasmda yap1lan ya
rl§In istanbul Belediyesi Seyriisefer mii 
diirliigu tarafmdan bisikletc;ilerin yan§ 
esnasmda Maslak yolu iizerinde jan - Franau; mlh projeai 
darmalar tarafmdan c;evirtilerek bisik- Petit Journal diyor ki: 
letleri iizerinden zorla indirHmek su - Kabine tarafmdan tasvib edilen muh-
retile yan§a mani olunmas1 ve sporcu tua daha tamamen kat'i degildir. <;i.inkii 
genclere kar§l Seyriisefer miidiirliigu daha baz1 gorii§llleler bitirilmeme itir. 
tarafmdan gosterilen bu hareket iizeri- L'oeuvre gazetesi, lngiltere ve Bel<;ika
ne muhtelif tarihlerde yapllmasl evvel- ntn Lokarno muahedesindeki taahhtidleri
ce ilan edilmi§ olan yan§larm icrasm - ni tutmad1klan ve zecri tedbirler ve yahud 
dan §irndilik vazg~ilmi§tir. bir seferberlik gibi taahhiidler altma gir-

Bu tebligi ald1ktan sonra Bisiklet mek istemedikleri takdirde, F ransanm 
heyeti reisi Hikmetle gorii§tiik. Bu me-

yalmzba~ma hareket edip edemiyecegi sele hakkmda bize ~unlan soyledi: 
meselesile me§gul olmaktad1r. Bu gazete 

•- Birinci ve ikinci smlf yan§<;llar - bu hususta diyor ki: 
dan miirekkeb 15 ki§ilik bir kafile sa-
at dokuz bu~ukta Zincirlikuyudan ha- «Birka<; gtindenberi Pariste ekonomik 
reket etti ve yar1§a ba§ladi. y art§<;Ilar ve finansal tedbirler iizerinde miizakere
Maslak kara'kolunun online geldikleri ler cereyan etmi, ve bunlann, yalmz 
zaman jandarmalar bir k1smm1 iterek Fran sa tarafmdan tatbik1 takdirinde dahi, 
ve <;ekerek, bir k1sm1m da ellerindeki <;ok miismir olacaldan neticesine vanlmt§· 
diidiiklerin zincir lerini yari§<;Ilarm ar - tJr.» 
kalarma vurarak bisikletlerden indir - Cenevre 7 (A.A.) - Royter Ajans1 
diler. Bu suretle yan§m devamma im - muhabiri bildiriyorr 
kan bJrakmadilar. Frans1z plam arstulusal noktai nazar -

Seyriisefer miidiirii Faik bize ge<;en dan ve Milletler Cemiyeti bakimmdan 
senedenberi muhalefet ediyor. Sebebi ~ayam tavsiye olmakla beraber, kabulii 
ise malfun degil. Gec;en sene maylsta ic;in zamamn miinasib olmadigi hissi var
Ankara bisikletc;ilerile istanbul bisik -
let<;ileri arasmda bir temas yapmak is- dir. Milletler Cemiyetinin kuvvetli bir 
tedik. Yan§m muntazam olabilmesi i- azast daha zaytf diger bir aza ile harbet
~in, Seyriiseferin yard1m1m rica ettik. tigi ve kuvvetli diger bir devlet imzas1m 
Ke§ke istemez olsayd1k. Yollar tehli - inkiir etmi§ bulundugu §U mada, devletle
ke1idir, olamaz, menederim, dedi. An- rin, derhal bir harbe sebebiyet verebilecek 
karahlar da istanbula gelmi§ti. Yan§ taahhiidlere girmelerine intizar etmek 
glinii yollara motosikletli memurlar gii~tiir. T ehlikeler, Milletler Cemiyetinin, 
gondererek yan§m yapilmasma mani bu nevi bir plan hakktnda si.ikunetli ve 
oldu. Tabii biz de istanbul namma mah- afaki bir fikir edinemiyecegi kadar hakiki 
gub kald1k. ve yakmd1r. 

Bu sene de jandarma karakollarml Binaenaleyh, Milletler Cemiyeti mah-
harekete ger;irdi. Yukanda yazchgun filleri, Frans1z plamnm kabulii, uzun ve 
mliessif hadise e sebeb oldu. Elind ki 

mii§kiii hir mesele olacagmt zannetmek • zab1ta te§kilabm yart§larm intizrurum 
tedirler. temin i<;in harekete getirse, her halde 

yan§larL menetmekten daha kolay ola- T eklilin eaasl1 noktalt~rl 
cakt!r. Paris 7 (A.A.) - Ekselsiyor gaze-

Ge<;en sene bu yan§lar i<;in miitead- tesi, Frans1z plam hakkmda §U izahatJ 
did defalar kendisine miiracaat ettim. vermektedir: 
Hi<;bir mi.isbet netice alamad1m. Daima Harb tehlikesine kar§t durmalc. i<;in 
menfi kald1. Neden ve ni<;in, bunu hala Avrupa milletleri arasmda serbest hir or
anhyamiyorum. takhk viicude getirilecek ve bu milletler 
~imdi hem merkezi umumi ve hem kendileri ic;in istedikleri hiikfunet §eklini 

de federasyon nezdinde lazlm gelen te- vermekte serbest olacaklardir. Milletler 
§ebbiiste bulundum. Cemiyetinin emrinde diger herhangi bir 

Bu i§i bir sona erdirmek laz1m. Bun- memleketin hava kuvvetinden daha tis -
dan sonra bisiklet yart§l yapllamaz.• 

tiin bir hava kuvveti bulunacakttr. 
kuvvet Milletler Cemiyeti konseyinin ka• 
ran iizerine sebebsiz tecaviize 
herhangi bir memleket lehinde mtidaha " 
lede bulunacakt1r. Kollektif emniyet 
«herkes, herkes ic;in» prensipine istinad e• 
decek ve Lokarno nev'inden mmtakavi 
paktlarla tahdid olunacaktJr. Biitiin bll 
paktlar Milletler Cemiyetinin kontrohJ 
altmda bir zincir te~kil edecekler ve bu 
suretle mti§terek hududlan ve menfaatleri 
olan gruplar tesaniid garantisi taahhiidiin• 
de bulumu§ olacaklardJr. hte boylece 
bir garb pakti, bir §ark pakh, bir Tuna. 
paktJ, bir Akdeniz pakh ilah .. viicude ge~ 
tirilecektir. 
Beynelmilel hava kurJrJ,eti teklili 

Pans 7 {A.A.} - Exelsior gazetesi 
diyor ki: 

Frans1z sulh plam, hakstz tecaviize ug~ 
nyacak devletlerin miidafaasi ic;in Mil• 
letler Cemiyeti emrine amade tutulmak 
iizere, herhangi milletin kuvvetinden daha 
biiyiik arsmlusal bir hava kuvveti ihdasml 
derpi~ etmektedir. Bu hava kuvvetinin ro• 
Iii, «mecburi hakemlik» devresi zarfmda 
muhasamata giri~megi bertaraf edecek 
tahaffuz tedbirleri almak olacaktJr. 

T ek:z.ib f!l(iilen bir haber 
Londra 7 (A.A.) - Siyasl mahfil 11 

ler, bir Alman taarruzu vukuunda AI .. 
manyamn bombardimana tutulmasma 
dair bir plan tizerinde Btiyiik Britanya, 
F ransa ve Bekikanm mutab1k kaldiklan• 
m bildiren matbuat haberlerini kat't su• 
rette tekzib etmektedir. 

Bu mahfiller bu gibi yanh§ haberlerin 
ne~rini biiyiik bir teessiifle kar§tlamakta .. 
dtrlar. 

Franaa 115 bin aakeri ailah 
altrnda tutuyor 

Paris 7 (Hususi) - Harbiye Nezare• 
ti 15 nisanda terhis edilecek olan askerleri 
gayrimuayyen bir miiddet ic;in silah al .. 
tmda tutmaga karar vermi§tir. 

Salahiyetli mahfiller, yeni bir emre ka· 
dar silah altmda muhafaza edilen efra• 
dm, 175,000 ki§i, yani Fransamn sulh 
zamanmdaki ordu mevcudunun takriben 
yans! nisbetinde oldugunu soylemekte .. 
dirler. Bu karara sebeb, Maginot hattma 
muallem efrad verilmesi zaruretidir. Bu 
ltarar bu geceki kabine toplantmnda ve 111 

rilmistir. 

Erkanrharbiyelerin i~timai 
Londra 7 (Hususi} - Resmen bildi" 

rildigine gore, lngiliz, F rans1z ve Belc;ika 
erkamharbiyeleri arasmda yap1lacak o .. 
Jan konU$maJara oniimiizdeki <;ar§ambei 
giinti Londrada ba~lanacakhr. 

Bu konu§malarda Fransay1, Erkamhar .. 
biyei Umumiye reis vekili General Sweis~ 
gut temsil edecektir. 

Von Ribbentrop doniiyor 
Londra 7 {Hususi) - Alman ba§ .. 

murahahsi fon Ribbentrop per§embe gii.., 
nii tayyare ile Berline donecektir. 

Bisiklet heyetinin resmi tebligini ve 
heyet reisinin sozlerini yukanya yaz -
d1k. Bunlar, spar namma ac1 bir haki -
katin ifadesidir. 

«Aimanya, AvrupaYJ par~alamak istiyorh> 

Memlekette bisiklet sporunu ileri go
ti.irmek ve gender arasmda bu li.izumlu 
ve faydah ~ ·•aymak i<;in c;ok ciddi 
bir §ekilde bu heyetin mesaisi -
ne engel c Jn1 bir hareket de -
gildir. Iki _ .1beri yollarm tehli -
keli oldugu ilen siiriilerek bisiklet mi.i
sabakalarma mi.isaade etmemek degil, 
bu yollan miisabaka yap1labilecek bir 
hale sokmak marifettir. Memleket mii
dafaasl noktasmdan da c;ok ehemmiyet 
verilen bisiklet sporu, bu gibi engeller 
kaqismda soniip gitmege mahkfundur. 
<;i.inki.i bisiklet yan§lan salonda ve 
stadyomlarda degil, uzun yollarda ya
pllacak bir spordur. Her§eyden evvel 
sporculara kolayhk giistermek mecbu
riyetinde bulunan bir Belediye §Ubesi
nin bu hareketini dogrusu biz <;ok ac1kll 
bulduk. 

Voleybol turnuvas1 
istanbul basketbol ve voleybol he -

yeti tarafmdan tertib edilen birinci te§
vik miisabakalan 11 nisan curnartesi 
giinii Galatasaray kuliibii salonunda 
yap1lacakhr. 

Voleybol miisabakalan dort hafta de
vam edecek, miisabakalara her cumar
tesi saat 2,30 da ba§lanacaktlr. 

Voleybol turnuvasma, Galatasaray, 
Fenerbah~e, Hilal, Feneryilmaz, Altm
ordu, Beykoz, Anadoluhisar, istanbul -
spor, Vefa, Topkap1, Doganspor, Eyi.ib, 
Ortakoy kuliibleri i§tirak edecektir. 

Umumi merkezin dikkate 
deger bir tamimi 

Tiirkiye idman cemiyetleri ittifakl u
mumi merkezi tarafmdan biitiin mmta
kalara dikkate deger bir tamim yapll -
ml§hr. Bu tamimi aynen ne§rediyoruz: 

cTe§kilahm1zm temeli profesyonel -
likle miicadele eden temiz bir amator
liik varhgidir. Baz1 mmtakalardaki kiy
metli sporculan kendilerine daha iyi 
ya§amak §eraiti temin edebilecegi va -
dile diger mmtakalarm kuliib ba§kan -
lan veya taraftarlan ikna ederek ken
di mmt.aka ve kuliiblerine mal etmek 
i<;in ~;ah§hkl•ri genel merkezce gelen 

(Ba,taraFr 1 inci •ahiFecle) 
Diger taraftan Habe§istan harbi sebebi

Ie zay1flamJ§ olan !talyamn, istese dahi, 
sulh zamini taahhiidlerini yann ifa ede
bilecegine dair de garantiler var midtr '? 
Almanyamn §arka dair tekliflerine gelin
ce, M. Hitler, iki tarafh paktlar istemek
tedir. <;iinki.i bu paktlar, iic;iinci.i bir ~ahsa 
Almanya tarafmdan hiicum vukuu tak
dirinde kuvvetini kaybe miyecek ve Al
manya, diger §ahislan ya tehdidle, yahud 
pazarJikJa bitaraf bir hale getirerek, a • 
kidlerden herbirile ayn ayn hesablarmt 
gormek ihtimalini verebilecektir. 

Almanyamn bu manevralanmn en ka
rakteristik noktast, Alman tekliflerincle 
Sovyet Rusya hakkmda en ufak bir kay
din dahi bulunmamasJdir. Birka!; sene -
denberi Almanya, kendisine kar§t teh -
likenin Sovyet Rusya tarafmdan gelece
gini soylemektedir. F akat devletler ara
smda sulh miinasebetlerini tanzim ede -
cek paktlar imzas1 mevzuu bahsoldugu 
zaman, ayni Almanya, Sovyet Rusya 
bahsinde hi<;bir ~ey soylememektedir. Bu 
§Unu ispat etmektedir ki Almanya Sov -
yet Rusyaya kar§I ellerini baglamak is
tememekte ve Sovyet Rusyanm komsusu 
bir devletin hududlan yolile Sovyet Rus
yaya kar§t hareket serbestisini muhafaza 
arzusunda bulunmaktadJr. 

M. Hitler tekliflerinin umuml manasi-

~ikayetlerden anla§Ilmaktadir.--
Nizamnamemizin 190 mc1 maddesi bi

rinci f1krasma gore, bir sporcunun bu 
suretle bir nevi profesyonellige sevkini 
~iddetle menetmekte ve su'>lulan ce -
zalandirmaktad1r. 

Bu i§leri yaptJklan anla§Ilan spor -
cularm ve kuliib idarecilerinin, Tiirk 
sporculugunun ve te§kilatim1zm yiik -
sek menfaatleri namma §iddetle ceza -
landmlacaklanmn bolgenize bagh sos
yetelere yay1mm1 ve su<;lularm cezalan
dmlmasmi ehemmiyetle dilerim. Say -
g~lanm.• 

T. 1. C. t. Birinci ba~kam 
AZiZ AKYUREK 

na gelince, M. Hitler, §arki Avrupa mi] .. 
letlerinden bazilan iizerine bir Alman te" 
caviizii takdirinde diger milletlerin za ,. 
manmda tecaviize ugnyan tarafa yardtm• 

da bulunm1yacaklan bir vziyet viicud~ 
gelmesini istemekte ve bunu bilha~sa 
F ransaya kar§I arzu eylemektedir. M. 
Hitlerin tabiyesi Fransayt §U iki ~tk ara• 

smda muhayyer btrakmaktadJr: Ya 
miittefiklerinden vazgec;mek, yahud Al~ 
manya tarafmdan sulha bel baglamak·. 
Alman tekliflerinin umumi manast da ~u .. 
dur: F rnsa, miitecavize kar§J yardtm a .. 
rayabilen ve digerlerine ayni yardtmt ya .. 
pabilen biiyiik devlet roliinii feda etmesi• 
ne mukabil, kendi arazisi hakkmda r.m -4 

niyet teminah alacaktJr. 

Alman tabiyesi, ~ark1 ve garbi ayri 
ayn maglub etmek ic;in, bunlann birbirin• 
den aynlmasmJ istihdaf eylemektedir. 
Almanya, Alman tabiyesinin arzu ettigi 
bir nizam tahtmda Avrupamn muhtelif 
kistmlanm birbiri arkasma rametmek i <4 

c;in, Avrupamn parc;alanmastm istemek• 
tedir. Sulhun tarsinini hakiki surette ar• 
zu eden herkes, M. Hitlerin bu oyunu "' 
nun manasmt anlamahdtr. Almanya Ren 
havzasmm yeniden askerile$tirilme.si su· 
retile, yaptlacak bir harbde strateiili 
§anslarmt artJrmt§hr. Kuvvetler tevazi.i "' 

niinde bu degi§menin neticesini zay1flata .. 
bilmek i<;in, liizumu kadar birlikte ha .. 
reket edemiyen sulh kuvvetlerinin Mil ... 
letler Cemiyetinin himayesi altmda ve bu 
beynelmilel te§kilatm tazammtin ettigi 
taahhiidlerin takviyesi esas1 ic;inde orga .. 
nize edilmesi lazimdir. Bu kuvvetler, her 
ti.irlii tecaviize kar§t bir miidafaa plam 
hamlamahdtrlar. Bu sistem i<;inde AI .. 
manyaya da mutlak bir miisavat esas1 i· 
<;inde bir yer ayrtlmah ve Almanya em .. 
niyete mukabil emniyete mazhar olmah
dJr. Eger Almanya bunu kabul etmezse 
o zaman bu sulhu kollektif tarzda mi.ida• 
faa sistemi, Almanyanm istegi hilafm<' 
olarak ta viicude getirilmelidir. 
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Edirnede mimar Hayrettin hastanesi 

Aylar siiren rOievenin neticesi 
ingiliz kabinesi A
vam Kamaras1nda 

itimad kazand1 

Hebe§istan maglu 
olmu§ degildir! 

askerlerile bizzat harb hatbnda 
Kubbe altmdaki 
binan1n heyeti 

odalar be, ko,eli degildir, i~inde 
umumiyesi ne harabd1r, ne de 

mescid yoktur, 
sekiz ko,elidir 

(Ba:,tarafr 1 inci sahifede) 
Miifrit sag cenahtan M. Churchil, M. 

Maxton ile ayni fikri miidafaa etmi§tir. 
Bizzat Austen Chamberlain, hiiku -

metten, belliba~h noktalar iizerinde siya
setini tavzih etmesini istemi§tir. 

imparatoru, 
Habe,Ieri vatan 

eli silah tutan 
miidafaas1na 

Bu miidahaleden sonra, M. Eden 
beklenmiyen bir nutuk soylemi§tir. <;:iin
kii hiikumet namma miizakerah yalmz 
M. Neville Chamberlainin hulasa etmesi 
lazJmd1. 

Miizakeratm miimeyyiz vasf1, italyan
Habe§ meselesinin sene ba§mda hiikiim 
siiren havadan ba§ka bir hava i~inde tek
rar birdenbire birinci planda yer almJ§ 
olmasJdJr. 

Habe~istandan gelen son haberlcr cel
seyi son derece giiriiltiilii bir hale gt'tir -
mi§tir. (:Unkii hiikumete muhalif olanlar, 
bu meselede hiikumetin zecri tedbirler 
bahsindeki c;ok biiyiik c;ekingenligin te -
siri mevcud oldugu fikrindedirler. Esa -
sen hiikumet taraftarlan, Sir Samuel 
Hoann istifasmdanberi ekseriyette mev
cud ~iiphenin artmakta oldugunu hisse -
diyorlard1. 

------
(Baftarafz I inci aahifede) 

c;unkti Habe§istam sulha icbar ede -
memi§tir. 

Habe§ ordusu, maglub olmaga ba§la
ymca, daha fena bir maglubiyete ugra
mamak ic;in muharebeyi keserek bir 
sevkulcey§ ric'ati yapml§hr. 

italyanlar da, Habe§ arkac1larma 
(dtimdarlarma) kar§I kazand1klan ve ka 
zanmalan tabii olan muvaffakiyetleri, 
her gi.in yeni btiytik bir zafer §eklinde 
dtinyaya ilan etmegi, propaganda ba -
k1mmdan faydah ~ulmu§lard1r. 

Mare§al Badoglio, birc;ok esir ald1gmi 
soylemi§ti. Hala bu esirlerin say1s1m 
bildirmedi. Saym mare§al, ya saymakla 
bitmiyecek kadar c;ok esir alrm§hr, ya
hut ta muharcbe meydamnda tabiatile 
kalan birkac; yi.iz yaral!YJ birc;ok esir di
ye gostermegi harbin propaganda ka -
idelerine uygun bulmu§tur. 

zari dikkatek alarak mi.ismir zecri 
birler tatbik kedecek ve sad1k azalar 
hine kollektkif cmniyet prensipinin 
rekektek gec;kmesini istiyecektkir. 
Habe,istan sonuna hadar 

karar verdi; eli silah tutanlar 
vazileye fagzrrldr 

Londra 7 (Hususi) - Adisabab 
gelen haberlerden anla§Jld1gma 
Habe§ hi.ikumeti sonuna kadar 
mege karar vermi§tir. Bugiin 
sonra Adisababada ne§redilen bir 
yanname ile bi.itiin eli silah tutan 
be§le silah altma c;agmlmi§hr. 

lmparator biz.zat makinelitiilenk 
kullanarak harbetti 

Londra 7 (A.A.) - Royter · 
Eritre (yani italyan) 

Mimar Sedad <;etinta,zn rolevelerinden: Edirnede lkinci 
Beyaz.zd hastanesi cephe ve maktaz 

Gaz.etelerin miitalealan 
Londra 7 (A.A.) - Sabah gazete -

Jeri, hiikumetin diin ak~am Avam kama
rasmda itimad reyin'i kazam~ tarzmdan 
memnun goziikmiiyorlar. 

Bununla beraber italyanlarm sulh 
miizakereleri ve yagmurlar ba§lamadan 
evvel, son bir gayretle mtimktin oldugu 
kadar fazla ilerilemege c;ah§tiklan da 
muhakkakbr. Silahsiz Habe§istana kar
§1 tepeden tlrnaga kadar miisellah be§ 
kolorduyu yalmz §imal cephesine YJg -
d1ktan, ag1r toplar, tanklar ve tayyare
ler, motorlii k1t'alar kulland1ktan son -
ra, italyanlarm ilerilemelerini tabii gor 
mek la.ZJm gelir. 

bildirildigine gore, cenuba dogru 
hareketlerinde devam etmekte 
muzaffer italyan k1t'alan. Koramm 
kilometro ilerisinde Neca§i ordusu 
kiyesinin geri c;:ekili~ini miidafaa 
Habe§ hassa ordusunun baz1 

Edirnede ikinci Beyaz1d zamanmda, 
T unca kenarmda toplu bir hal de yapJI
mi§ k1ymetli bir abide manzumemiz var
dJr ki bunlar: Bir cami ( !stanbuldaki 
Sultanselim camisinin benzeridir), bir 
medrese, bir hastane, bir mumhane: (0 
vakit dini miiesseselere ve Edirne sarayJ
na mum yeti~tiren imalathane) ve c;ift fJ
nnh bir de fudlahane veya imaret bina
lanndan miirekkebdirler. Nehir kenan -
na boydanboya giizel bir nht1mla yas -
lanmJ§ olan bu binalar, nehir iistiinden 
atlayan ~ok giizel bir kopri.i ile de tamam
lanmJ§ ve bu suretle ~ehirle muvasala te
min etmi~tir. 

Ben bunlan ge~en senenin sonbaha
rmda releve ederken bir kan~ yeri mec;
hul kalmamak iizere elden gec;irmi~. olc;
mii~ bic;mi~ ve aylarca ugra m1~tlm. Bu 
mesaimin neticesi olan levhalardan ~imdi 
iki parc;asmm fotografisini de bu siitun
larda saym okurlanma sunuyorum. 

Goriilmekte olan plan 1 / 200 mikya -
smda idenmi~ bir plan generaldir. Onun 
ic;in detaylara yer verilmemi~tir. Ciinkii 
en miihimleri olan cami, hastane ve med
resenin aynca I / I 00 mikyasmda plan! an 
vap1lmJ~ ve onlarda detaylara da goste
rilmi~tir. 

Mevzuun iistad M. T urhan Tan tara
hndan zarifane ~ekilde dokunulan tarihi 
bir kism1 var ki onu ayn bir yaz1mcla mi.i
~alea edecegim. 

Plan generalde medrese ile hastaneyi 
birle~tiren bah~eden hastane k1smma ge
c;iverince kendimizi ikinci bir bahc;ede 
huluyoruz. Bu bah~enin kap1 yanmdaki 
sol ko~esinde mutfak ve ~ama§Irhk, ahc;1 
odas1 ve kilerden miirekkeb miinferid bir 
~ ervis k1sm1 vardn ki binanm azami dc
·ecede uzagma atllmi~tlr. Kapmm sag 
tarafmda ve mutfagm kar~ISlnda kiic;iik 
Sir kapl ve bir pasaj!a gec;ilir tuvalet da
iresi vard1r ki bu bs1m da as1l binamn 
en uza~ma ahlml&hr. Bu hala dairesinden 
itibaren as1! binaya dogru zarif siitunlar 
iizerinde yekdigerine athyarak imtidad 
eden yuvarlak kemerlerin te&kil ettigi sus
Iii bir revak altma kapiian ac;1lan all! a
ded muntazam oda sJralanml~hr. Bu oda
lan ve bu revak1 takib ederek asll bina
nm kapiSinm oniine geldigimiz vakit bir 
kubbe altma girmi§ oluruz, bu kubbenin 
kaidesi dairevi degil miirabbaidir, yani 
dort taraftan yiikselen duvarlar kubbe ka· 
idesinden sonra da miinhani hirer satJh 
halinde devam ederek merkezde s1fu 
noktasmda birle~mek iizere yiiriimii§ ve 
kubbeye tonozumsu bir &ekil vererek ki
lid ta~1 yerinde murabbai diiz bir tabla 
ife ortiilmii~tUr. 

Kap1dan i~eri girmeden sagh sollu iki 
geni§ oda vard1r. Bu odalar kar§Ihkh ve 
tamamen miitenaz1r olarak yapilmJ~ ol
dugu halde harici vaziyet dolayJsile sag
dakinin ~omineleri kar§J!Jkh duvarlara 
::lii&miis ve boyu da soldaki odadan 0.26 
fazlasile 1 0.43 metro yapilmi§hr. Hal
Suki soldaki odada binaya biti&ik duvar 
yiizii tamamiie serbest b1rakllarak bir 
!'lencere ve iki ~ominesi cephe duvannda 
l,trakilmt&hr. 

Bunlan da gordiikten sonra hastane -
nin ikinci kapiSlndan girelim, bu ikinci 
kap1 istilaktitlerle siislii ic;eriden ve dJ~a
ndan olduk~a ehemmiyet verilmi~ bir 
haldedir. keri girince kendimizi ic; avlu
da ve asll binanm ic; kap1st kar~JSJnda bu
luruz. Bu ic; kap1dan girmeden avluda 
sag ve sola bakm1rsak tamamile miitena
Zir olmak ~artile hirer ac;1k kemerli ve -
randaya iki&er giize) oda buak1lm1~ ol -
dugunu goriiriiz. 

Buraya kadar bu binada sayd1g1m o -

dalarm bir k1smmm hastalara ve bir kis

mmm da tabib ve idare memurlarma aid 
bulundugunu tahmin edebiliriz. 

As1l ic; kap1dan girilince i~te as1l bina
mn en ~ayam dikkat k1smma girmi~ olu
ruz. Bu ic; claire sekiz degil alh ko~eli ve 
tam nJSJf dairevi bir kubbe altJdu, orta· 
Ja suyu kurumu~ f1skiyeli bir havuz gorii
liiyor. Makta resmine dikkat edilince go
riiliiyor ki bu kubbe soylendigi gibi se -
maya ser c;ekmi~ bir~ey degil, estetik ka
idesinin goze en giizel gosterebilecegi 
normal bir irtifadad1r. Olc;iisiinii de soy
liyeyim: !c;ic;e zeminden itibaren 14.43 
metro irtifadad1r. Buna kubbenin kilid 
ta§J hizasmdaki siihani olan 0.50 santimi 
de ilave edersek kubbenin kur§unlan i.is
tiine c;Jkm1~ oluruz. 

Maktada goriildiigii vec;hile kubbenin 
ortasmda 2.00 metro kutrunda bir claire 
ic;ine resmedilmi§ on iki ko~eli bir fener 
hirakJ!mJ~tu. Bu fenerin iistiindeki kiSim 
yikilmJ§, yerine ah§abdan kotii bir~ey ya
pllmi§!Jr. Ben releve ederken mutfak ve 
~ama~uhanede ve aynca caminin tabha
neleri merkezinde yapJlmi§ fenerlerden 
ilham ve fikir alarak resimde goriildiigii 
vec;hile bu feneri restore ettim. 

Biiyiik kubbe kaidesinin oturdugu ai!J 
dJ!1, biiyiik kemerler halinde kubbenin 
s1kletini zemine sevketmi§ ve bu kemer 
ayaklarma k1hclamasma dayanan oda 
bolmeleri kubbenin inti~an s1kletine kon
trforluk vazifesi yapml§br. Bu ac;:1k ke
merlerin bir tanesi methal bsmma rasgel
mi§, diger be~ tanesi tamamile kubbe 
merkezine bakan ac;1k odalara hirer cep
he olmu~tur. 

Kubbe kaidesinde zikrettigimiz bu al
h aded kemerin ic;indeki ac;:1k odalarm 
aralarmda birer tane de kapah oda var
du ki bu odalarm vaziyetine Kornelyiis 
Gorlit dikkat etmemi~tir. 

T arihte Tiirk mimarlanmn en zay1f o
lanlarmm bile Gorlitin resmettigi gibi 
boyle be~ ko~eli gayrimuntazam oday1 
hic;bir yerde yaphklanm gormedim. He -
le bu giizel hastaneyi viicude getiren 
yiiksek iistadm binasmda boyle bic;imsiz 
odalar tahayyiiliine kalk1~mak iistada 
beceriksizlik, zevksizlik isnad etmektir. 
0 ise kiic;:iik bir san'at oyunu yaparak 
bu zevksizlik ve beceriksizlikten kolayca 
kurtulmu~tur. Alt1 ko~e te~kil eden bir 
plan heyeti umumiyesi ic;inde muntazam 
dort ko§eli odalar vi.icude getirmi§ ve a -
radaki imtizac;sJZhgi duvar siihanlan a -
rasmda gizlemi~tir. Her odanm hirer ko
§esinde bolme duvan siiham maksada 
hizmet edecek kadar azalm1~, fakat sii -
hani c;:ogalan duvarlan da her odada hi
rer ni§ ile hirer ocak koymakla gene bo§ 

terketmiyerek maksada c;ah~hrmi§hr. 
Kornelyiis Gorlit nekadar alim ve Us-

tad olsa da muhakkak bu binay1 basit bir 
gorii§le tetkik etmi§tir ki hakikatin ince
lik ve hususiyetine ak1! erdiremiyerek ve 
plam alelade usullere gore farzederek 
yanh§ yapml§hr. Bugiiniin bir Tiirk mi
man da iistad Hayreddinin bu binadaki 
zevk yiiceligini, san'at inceliklerini bir ta
rafa b1rakarak Gorlitin yanh§ planma 
baglanml~ ve otedenberi bu i~ iizerindc 
canlaba§la ~ah~an bir TUrk meslekta§ma 
inanmaml§br. Hele o mimann sanki bu 
odalar evvelce be~ ko§eli yapJlmi§ oldu
gu halde sonradan dorde tahvil edilmi§ 
oldugunu iddia etmesi ve bunu (kotii bir 
ek) diye tavsife kalki§masJ havsalaya sJg
mJyacak bir§eydir. 

BiiyUk kubbe etrafmdaki ac;1k ve ka
pah piyesler iizerinde tam on iki kiic;iik 
kubbe ile c;evrelenmi§ olan bu gUzel bina 
vaktile hastane olarak yapJidigJ halde 
bugiin o kadar &en ve sevimli bir c;ehresi 
vard1r ki eger bugiinkii sel yatag1 olan 
yerinde olmay1p ta §ehrin merkezine dog
ru bir yerde olsayd1 abidelerimizin ko -
ruyucu babasJ olarak tamdJgJmiz Gene
ral Kaz1m Dirikten bu binamn tamir e -
dilerek Edirneye bir halk salonu yap1l -
masm1 isterdim. Hele ic; avlusu bir cam 
c;ah ile ortiildiikten sonra diigiin ve halo 
gibi hertiirlii halk toplanhlanna bugiiniin 
en miisaid hususiyetlerini bagnnda ta§l
yan c;ok sempatik bir yer olurdu. 

Hastanenin ic;inde bir mescid bulun -
dugu mimar Kemal Altanm hayalhane
sinde dogmu§tur. Hastanenin hic;bir ye -
rinde bir mihrab bulunmadigl gibi na -
maz k1lmaga miisaid bir yer dahi yoktur. 
Hastalann ve memurlann biti~igi sayJh
bilecek biiyiik camide kesif cemaatle na
maz kllabilmeleri ic;:in hastane bahc;esin -
den cami avlusuna da kUc;i.iciik bir kapl 
bJrakilmJ§hr. Anla~J!an bunu da gorme
mi§ler. Bari <;:etinta§m planlarmdan bunu 
ogrenseler .. 

Bina kat'iyyen harab degildir. Gec;en 
agustosta kopard1g1m giiriiltiilere sebebi
yet veren haz1 y1k1k yerleri iizerinden 
kuqunlan almdJgJ ic;in yikJ!mJ§br. Bu 
kur§unlar ve bu Y1k1k yerler kolayhkla 
tamir edilebilir, belki de ~imdi tamir cdil
mi§ bir haldedir. Bina sekiz ko§eli degi!, 
altJ ko§elidir ve merkezi kubbe etrafm -
daki odalarm biiyiik kubbe altma bakan 
pencereleri yoktur, odalarm diger pence

re ve sair biitiin hususiyetleri planda go -
riildiigii gibidir. 

f§te Edirnede ikinci BeyaZJdm Ak -
kerman seferi miinasebetile oraya ugra -
YI§mda Edirnelilerin ricasJ Uzerine Mimar 

Hayreddine 1486 da yaphrdigJ bu by

metli TUrk hastanesi Ondokuzuncu am 
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Times gazetesi bile, bir miidettir hii
kumetin Avam kamarasile te~riki mesa -
isinde bir talihsizlige ugramakta oldugu
nu mii~ahede ettikten sonra diyor ki: 

«Maamafih Avam kamaras1 diin ak
~amki reyile, lngilterenin d1~ siyasasm1 i
dare eden Bakana itimad1 oldugunu gos
lermi§tir. Fa kat muhalefetin boyle vahim 
bir anda hiikumete ademi itimad reyi 
vermesi takbih edilecek bir§eydir.» 

Daily Telegraph gazetesi de, muha
lefetin boyle miinasebetsiz bir zamanda 
ve bu kadar miitecavizane bir §ekilde hii
kumele hUcum etmesi hadisesinin pek en
der gorUidUgiinii yazmaktad1r. 

News Chronicle gazetesi de diyor ki: 
$uras1 muhakkak ki muhalefet hatib -

leri 1talyanm Habe§ harbindeki harekrt
lerini tenkid ederken lngiliz milletinin ek
seriyetine terciiman olmu§lard!r. K1Z1l -
hac; te§kilatfan ac;1k ~ehirler ve insanlar 
diinya efkan umumiyesini hic;e sayan bir 
~iddetle bombard1man edilir ve gazlarla 
bogulurken, Bi.iyiik Britanya hi.ikume -
tinin hic;bir ~ey yapmam1~ olmasJ ay1phr. 
Bugiinkii beynelmilel vaziyetten mt's'ul 
tutmak ic;in hiikumetin, Milletler Cemiye
tinin kusurlanndan bahsetmesine hic; te 
liizum voktu. 

lzmirden Tireye giden 
ziyaret~iler 

Tire (Hususi) - Bu hafta mevsimin 
ilk ve biiyiik tenezziihii yapdd1. 1ki bine 
yakm lzmirli ziyaretc;i trenle kazamJZa 
geldiler. Daha dogrusu kazam1z1 doldur· 
dular. 

Ziyaretc;:iler ak§amiistii trenlerine hi -
nip izmire donerlerken herkesin agzmda 
Tirenin giizelligi hakkmda takdirkar 
rUmleler dolasJvordu. 

sonlannda garb §ehirlerinin birka~ yerin
de de kopye edilmi§, TUrk mimari tari· 
binin ve Tiirk tababet tarihinin bir incisi 
olarak Edirnede ya~amaktadJr. 

*** 
Bu hastane hakkmda Gorlitin plam 

dogru, (etinta§mki yanh§ ve teknik k1y· 
meti haiz olmadJgJ hakkmda gazete sii -
tunlanna yaz1 yeti§tirmekte vakit kaybet
miyen Kemal Altanm istedigi hakem i -
§inden • vadine ragmen - bugUne kadar 
bir ses c;IkmamJ~I!r. Anla§Jlan Edime 
yollan kendisine la§hk ve kayahk c;Ikh, 
fakat ben meselenin kat'iyyen ve bir an 
evvel tavazzuhunu istedigim i~in daha 
kolay ve daha kestirme bir c;arei hal bul
dum: 

Muhterem Edirne Naf1a Ba§miihen
disine hi tab ediyorum: 

Giinlerce bu hymetli abidemiz hak -
kmda Cumhuriyet siitunlarmdaki miina -
ka§alar ve aldJS(J safhalar umanm ki na· 
zan dikkatinizden kac;mamJ~Ilr. Dokuz 
nisanda yapllacak Sinan ihtifali dolayi
sile yurdumuzun her taraf1 derin bir ka
dir§inashk hislerile mimari tarihimiz iis
tiinde bir daha sars1lacakhr. Ostad Koca 
Sinana hocahk etmi§ olan iistad Hayred
dinin bti hymetli abidesinin ne Kornel
yiis Gorlit elile ne de mimar Kemal Al
tan dilile tahrif edilmesine ne tarih ne de 
biz ve siz tahammiil edemeyiz. 

Sinyor Musolini, 1896 daki gibi bir 
hezimete ugramamak azmile Habe§ista
na tahminin fevkinde bi.iytik kuvvetler 
gondermi§tir. Bu kuvvetlerin sevkinden 
bir maksadm da, ingilizleri tehdid et -
mek olduguna §iiphe yoktur. Filvaki, 
Eritre ve Somalideki italyan kuvvetle
ri, icabmda, Sudana, !ngiliz Somalisi -
ne ve Kenya miistemlekesine dahi ta -
arruz edebilecek kadar boldur. italya, 
boyle iki sevkulcey§i maksad takib ede
rek ;;ark! Afrikaya yJgd1g1 kuvvetleri, 
§imdi, kamilen Habe§istana kar§l kul -
lanmakta ve i§i biran evvel bitirmege 
c;:ah§maktad1r. 

Bir taraftan italya, tahminin fevkin
de bi.iyiik kuvvetler gonderdigi halde, 
diger taraftan da Milletler Cemiyeti 
Habe§istana hemen hemen hic;:bir yar
dJmda bulunmamt§, imparatorun iste -
digi bon; pllray1 vermedigi gibi, zecri 
tedbirleri de §iddetlendirmemi tir. 

Buna, baz1 Habe§ kumandanlarmm, 
silahc;a nisbet kabul etmez derecede tis
tun clan italyanlarla meydan muhare -
belerine tutu§mak suretile yaphklan 
hatalar da inzimam edince vaziyet, Ha
bc§lerin aleyhine donmii§ti.ir. 

italyanlann zehirli gazler ve bu me
yanda c;1plak ayakh Habe§ muharible -
rinin tabanlanm yakacak hardalh gaz
ler kullanmalan kar§tsmda zavalh Ha
be§lerin bu kadar mukavemet goster -
mcleri gene takdire deger. Milletler Ce
miyeti, Fransamn tuttugu hath hareket 
yiiziinden, Habe§lere hic;bir yardtmda 
bulunmamak suretile, italyanlarm bu
gi.inki.i muvaffakiyetlerini kolayla~tJr -
ml§ ve Habe§lerin miidafaa hesablanm 
bir hayli altiist etmi§tir. 

May1sta ba§hyacak olan yagmur mev 
siminde, italyan ordusunun ileri hare -
keti durmak mecburiyetinde kaldigi za
man, Habe§istanm tekrar kendini top -
lamaga ve mukavemet kudretini artJr
maga ~ah§acagt, !mparatorun yeniden 
bir nefiri am ilan etmesinden anla§Ih -
yor. 

*** lmparator, Habe,istan magliib 
edilmi~ degildir, diyor 

Adisababa 7 (A.A.) - imparator, u
rnumi karar1Jahmdan Adisababa muha
birine a§ag1daki mektubu gondermi§tir: 

cHabe§istan maglub edilmi;; degildir. 
Ordulanm arazimiz iizerinde bir tek 1-
t~lyan kalmc1ya kadar c;arpi§mJya ha
ztrdir. Biz sulh taleb etmiyoruz. Biz 
yalmz, bu vah§i harbi bitirecek hakiki 
ve mi.ismir zecri tedbirler almas1 1c;:m 
Milletler Cemiyetinin miitemadi te -
hirlerinden ~a§lrmi§ bulunuyoruz. Mil
letler Cemiyetinin mi.idahalesinden ev
vel cesur askerlerimizi maglub etmek 
i.imidile dii§man bu teahhurdan istifade 
etmekte ve btittin medcni milletler ta -
rafmdan menedilmi§ clan en barbar 
ve en korkunc; usullere ba§ vurmakta -
d1r. 

maglil.b etmi§lerdir. 
Diger taraftan Habe§ mehafilinin 

ledigine gore, imaratorp, hassa 
nu yeniden tanzim eylemektedir. Ha 
be§istan maglub edilmi§ degildir. 

Royterin Adisababa muhabiri ba§ka 
bir telgrafmda son muharebeler hak -
kmda Adisababaya gelen tafsilah bil -
dirmektedir: Bu muharebe esnasxllda 
imarator, kendi hassa ordusile birlikte 
iki giin uyku uyumadan bizzat harbet
mi§ ve mitralyoz ba§mda miitemadiyen 
ate§ etmi§tir. Muharebenin ilk 36 saati 
zarfmda imparator, mi.idafaayt tanzim· 
le ugra§arak karargah1 umumide bu -
lunmu§. fakat bilahare italyanlann, si· 
lah, mi.ihimmat ve aded faikiyeti kar§I· 
smda Habe§ ordusunun s1k1§makta ol
dugunu goriir gormez, bir mitralyoz bo
li.igile birlikte cepheye gelmi§ ve ve ~iz
zat garpJsmi§lara i§tirak eylemi§tir. Im
parator cephede emirler vermi§, bin;ok 
Jan zehirli gazden 1shrap c;ekmekte o
lan askerlerini te§vik etmi§ ve nihayet 
§imdiki sevkulcey§i bir c;ekili~in en ma
kul hareket olacafpna karar vermi§tir. 
Hassa ordusunun i.ic;te biri ihtiyatta kal 
m1~t1. !mparator, ordunun bu lusmmm 
bulundugu yere varml§ ve a 
sunun oteki iki siiliisiiniin yeniden tan· 
zimile me~gul olmakta bulunmu§tur. 

Ag1r zayiat vermi§ olmasma ragmen 
Habe~ hassa ordusunun maneviyatmm 
gayet iyi oldugu bildirilmektedir. Bir 
c;:ok zabit olmi.i~ti.ir. Fakat hassa ordusu, 
nihayet geri c;ekilmesine ragmen dti§ -
mana kendisinin zayiat1 kadar zayiat 
verdirdiginden dolay1 memnundur. 

178 numaralt ltalyan resmi tebliii 
Roma 7 (A.A.) - Mare§al Badoglio, 

telgrafla bildiriyor: 
Koramm cenubunda italyan k1ta'lan, 

Kobboya dogru ricat etmekte clan dii§
mam takibe devam etmektedirler. 

Eritre kolordusuna mensub bir l<ol, 
di.in son Habe§ dtimdarlanna yeti§mi§ 
ve onlan dagJtmi§br. 

Temizleme ameliyesi devam ediyor 
igtinam olunan malzeme arasmda im -
paratora aid radyo makinesi ve bircrok 
otomobil vard1r. 

lmparatorun siyah otomobilini 
igtinam etmi~ler 

Asmara .7 (A.A.) - Royter ajans1 mu 
habiri bildiriyor: 

Bir italyan pi~tar kolu, !mparatora 
aid oldugu zannedilen siyah bir otomo -
bil igtinam etmi§tir. 

italvan ke§if kollan simdi Koramm 
50 kilometro cenubunda "bulunuyorlar. 

Kendileri, Ktzrlhafzn masuniyetine 
hiirmet etmi~ler gibi ... 

Cenevre 7 (A.A.) - italyan D1~ Ba· 
kanhk mi.iste§an Milletler Cemiyeti ge· 
nel sekreterligine bir telgraf gondere -
rek Maiceu civarmda yap1lan son harb
de Habe§lerin bir italyan seyyar has -
tanesirt topc;u ile bombard1man ettikle
rini protesto etmi§ ve bunun Cenevre 
mukavelesini ihlal mahiyetinde oldu -
gunu ehemmiyetle kaydeylemi§tir, 

ltalya Adis - Ababayr 
bombardrman etmiyecek 

Londra 7 (A.A.) - Romadaki ingiliz 
elc;isi, Adisababa ile Diredaouanm bom
bardJman edilmiyecegine dair Suvich -
te~ itminan verici teminat almi§br. 

Italyan hi.ikumeti, buna mukabil, bu 
§ehirlerin, k1taat ve harb malzemeleri 
ic;in bir tecemmu merkezi haline geti -
rilmiyecegini §art ko§mU§tur. 

Konyada hereketli yagmurlar 

. • 
t'lll tl.r~ .. ··-·· 

Bu hastane hakkmdaki sahsi tetkika -
t1m1 muhtasar da olsa §U siitunlarda yaz
dlm ve buna aid yapllg1m plan, makta 
ve C"phe resimlerini de ne§rettim. Bin .. · 
enaleyh bu ne§riyal!mm hakikate uygun 
olm1yan yerleri varsa bu husustaki gorii§ 
ve kanaatlerinizi orada bulunmamz ye 
k1ymetli bir miihendis arkada&Iml2' bu -
lunmamz hasebile lutfen birkac;: sallrla 
Cumhuriyet siitunlanna bildirmenizi say
guanmla dilerim. 

Harrar gibi ac;:1k §ehirler bombard1 -
man edilmi§tir. Yalmz askerlerimiz de
geli, ayni zamanda cephelerden uzak 
ya§Jyan sulhperver sivil ahali, italya -
nm bu gibi usullere mtiracaat etmiye -
cegine dair aldigi bi.itiin taahhtidlere 
ragmen, zehirli gazlerle feci Surette ol
dtirulmektedir. italyanlarm bi.iyi.ik fa -
ikiyetine ve kullamlan bu usullere ve 
yap1lan mezalime ragmen askerlerimi
zin ve milletimin maneviyati mtikem -
meldir. 

Bunun aksini bildiren italyan haber
Ieri, miizakereler esnasmda Milletler 
Cemiyeti azalan iizerinde tesir ·icra et
mek ic;:in ortaya c;Ikanlmi§ yalan hava
dislerdir. Biz §una hala kat'i surette ka
niiz ki Milletler Cemiyeti kollektif em
niyetin ktymetsiz bir kelime olarak kal-

Konya 7 (A.A.) - Konyada c;oktan
beri yagmur beklenmekte idi. Di.in ge
ce bereketli yagmurlar yagd1. Herke~ 
sevindi. 

Mimar Sed ad <;etintafrn rolevelerinden t lkinci Beyazrd binalan 
(X ifaretli yer ha:•tanenin pliinrdrr) Mimar masma miisaade etmiyecektir ve Millet 

SEDAD f;ETINT A$ ler Cemiyeti sava§lmtzm hakhhgm1 na-

Konyada baraj in~aah 
Kon~a 7 (A.A.) - Konya baraj i§Ieri 

olanca h1zla devam etmektedir. Barai 
i§i memleketin btiytik bir derdidir. Bu 
i§in ba§anlmasma biiyi.ik b1r azimle ~·
h§Ilmaktadtr. 
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Nebatlarm fayd~1art 
'U'ziim suyu, limon suyu portakal ~u~ 

Y1l elleri beyazlatmiya y~rayan en 1y1 

l
Vasitalardir. incir usaresi taze salata .• 
Ik ·r · ' l'k verlf· ' eZI mi§ ~ilek tene pem be 1 t 

Suda · .. rmek e . . P1~nli§ patates pUresi su. . 
Clldi ~;ok iyi besler ve giizelle§tlflr. 

Sa~lan nasll fm;alamah? .. 
S l '· igin one 
a~ an iyi fm;ahyabilme" . d 

do' ·-· tatbtk e e· 
gru Igllmeli, f1r~;ay1 ba§a t tmah 

rek sac;m bir k1s1m ucunu elle u. ' 
ftr k dar get1rme· 

~ay1 onun nihayetine a k'lde 
lidir. Ber klsmm ayn ayr1 bu §e 1 
~ ~~mrua~ 

~ay1 iizerinden gecsir den itiba-
faYl dik tutarak f1rcsaY1 tepe l'f ta· 
ten sa~Iarm yatmi§ oidugu muhte 1 
r fakat basa· 
aflara dogru yava~ yava§ 

rak Yiiriitmelidir. 

Kal~alartn fazlahklart 
» 1 . izi kavu§turu -
"ere oturunuz, el enn t1n1z 

d'' diiz uza · 
nuz. Ayakiarm1Zl urn bacagmrzr 
S~n.ra evveia sa{;,. sonra sol bu hareketi 
bi.ikup hareket ettJrerek ve '1 rileyi -

.. k r ederek ·1 e 
IU.utemadiyen te ra . . · tekrar 

. gittm1Z m1 
tnz. Duvara kadar . h k am be· 
doni.ini.iz. Bu hareketl saba a § 

§er dakika yap1n1z. • ........... .. 
..... ... .... ...... ············· ·············· .. 

y eni ~apkalar 
Cin serpu!flarmi taklid 

Su niimunelerini koydugumuz iki §.a~
ka Amerika moda krallannm bahar ~~~n 

.. de getirdikieri §apkalardandir. Cm 
vucu I ... I f 

Ianm takliden yapl IDI§ on)ma a· 
serpu§ f I .. .. k 
kat ayni zarnanda pek az a gozu c;e en 

modellerdendir. Birinde beyaz siyah ~i
<;ek tezyinat, digerinde ise Cinlileri~ :tt 
gibi arkadan a§agi dogru sarkan . ak 1 e 
garnitiir mevcuddur. Gogiiste a~.01 .. k ub: 

b lb. . .. . e buyu tr 
ma§tan eyaz e 1senm uzenn 'd 

'I .. el gt er. 
kravat yap1ltrsa bu §apka I e guz'ddi ba· 
Maamafih bu §apkalan fazla cl k . 

.... me ts· 
yanlardn ziyade eksantrik gorun 
tiyeniere tavsiye ederiz. 
•••••••••••••••••• II •••• - •••••••••••• •••••• •••• •••••••••••••• 

Ev kadtni 
Laleleri muhafaza 

Laleleri uzun miiddet solmadan mu
hafaza icin diblerini ince bi:- iplikle SI· 
karak b~glaym1z. Bu suretl~ ~ad.e on • 
lar degH, giil ve menek§e g1b1 c;Icsekler 
de fazla dayandmlabilir. 

U ykusuzluga karst 
Bir litre suda 10 gram aielade tuz 

10 gram Sulfate de soude eritiniz. Bu 
tnahiD.Iden her ak§am yatmadan evvel 
birer ~;ay fincani ic;iniz. 

Di~ tozu 
En miikemmel di§ tozu bizim karbo • 

nat d d'- · iz bicarbonate de soudedur. 
e Igtm .. b I f a 

Sabah ak§am di§Ieriniiz1. ~nun ah ;res a-
lamak I rm sihhat ennm mu a az -

on a d b'l' ~na pek miikemme1 hizmet e e 1 1r. 

Rafadan yumurtalar 
Rafadan olarak pi§ireceginiz yumur

talarm suya attldikian zaman c;atlama-
n1 l t . 1·rin onlan kaynar suya a ann1 emm .,. 
atmadan evvel soguk suya ba~Inmz. 
Yahut ta soguk suya batmlmi§ blr bez
lC' silmek te kifidi.r. 

• 
CUMHURiYET 

ii<; giizel k1yafet 

izmirin ihra~ 
mallart 

Valinin reisligindeki he
yet miihim kararlar verdi 

..... """"' ............. "'"""'· / .. -
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Solda yi.inlii rob iizerinde k1sa kollu potikare caket. Beyaz e!diven. ve ~ur· 
· garniti.irlii beyaz §apka ile <;ok iyi gider. Ortada: Empnme 1pekhden 

§UDI b lb' . .. II·~· . t n 
hafif bir rob. Beyaz ipekli ku§ak ve siya h §apka u e 1~enm. guze 1g1m ar lTa 
amillerdir. Sagda: Beyaz yi.inli.iden baharhk manto. l<;:me b1lhassa kahn yollu 
· kl' den elbise giyilir ve yakas1 da rna deldeki gibi d1a~r1ya <;:Ikanlusa <;ok 
!pe 1 • h ... 1" b k pek ho$ durur. Belde kahn ~iyah kemer ve ba§ta s1ya garmtur u eyaz §ap a 

miikemmel durur. .. ............. r···························· .. ······································································· d ..... Aile hayahna air •. 
Kar1 koea kavgalar1nm online ge~mek ~areleri 

Diinyanm hi~bir tarafmda, i<;inde bir gelmemesi, yahud yere sigara kiilii di.i • 
defa olsun kavga olmamJ~ aile ocag1 yok- §iirmesi, habersiz eve misafir davet ~tme· 
tur. Kavgaya ne iki tarafm iyiligi, uy ~ si, yahud kadmm muayyen zamanda ye
saihgt; ne de kan kocanm birbirine kar- megi hazirlamaml~ veya haZITiatmaml§ 
~1 besledigi hududsuz sevgi mani olamaz. olmas1, zevcenin velevki kat'i bir ihtiyac 
Heie sevgi .• Eger a~k derecesinde ise, a· i<;:in bile olsa mutaddan fazla para iste· 
~Iklar malum ya, gayet hodbin, pe~ <;:a~ rnesi, yaz1hanenin listiindeki kag1dlann 
buk ~iiphe ve memnuniyetsizlige dii,en diizeltilirken kar1~m1~ bulunmas1 hi~ yok
i~sanlard•r. Sevenler. sevdiklerini~ mii- tan pekala kavga t;Jkartabilir. 

kemmeliyetini temsiJ ettiklerine kanidir - Bu gibi sebebsiz giiriilti.ilerin c;1kma • 
ler. Bu mi.ikemmeliyet ic;inde bir kusur sma mani olmak pek te giic; degildir. I-li.i
gordiiler mi. onu derhal yiize vurmaktan cuma ugnyan tarafm bir iki keiime ile 
~ekinmezler.. T abii derhal miinaka§a vaziyeti izah ederek kar§t tarah makul 
ba§gosterir. l§te kavga <;Iktt, demektir. olmaga davet etmesi, fakat bunda uzun 

Siz diyeceksiniz ki, sevi§enierin birbi - uzad1ya tsrar etmiyerek hsa §ekilde sozii 
rile kavga etmeleri adeta delicesine bir kesmesi ve bir daha agzmt ac;mama>l ka
harekettir. Asi! delicesine hareket, bu fidir. Y ahud hi.icuma ugnyan tarafm kt
kavgalarl ciddiye almaktir. sa e§kilde miidafaadan sonra birden giil· 

Hele yeni evliler arasmda kavga pek mege ba§lamasJ da hiicum edenin hidde
k olur. Ciinki.i birlikte ya§am1ya yeni a- tini gec;irebilir. Gayrimemnun taraf ka~ 

j; anlar yekdigerinin huyianm, itiyadla- dmsa, erkegin sevgi ve muhabbet goster
n~l birden ogrenemezler. En kii<;iik bir- mek te§ebbiisi.ine giri§mesi, erkekse, ka· 

den giiriiltii ~tkamlar. F akat evlilik dmm §efkatii ve miiltefit bir. tav1r almas1 
ry 'kisinde de tabii hayat ~ekline girince da kavgamn kesilrnesini temin edebilir. 

er ~avganm arkasi kesilir, yahud da Kadmm kocasmm yanmdan, erkegin 
ka lar bu tabii hayattan aynlam1yan kansmm yamndan kac;1p ba§ka bir odaya 
b~vgaihtiyac haline girer. I gidip kapanmalan da iki tarafin hiddetini 

trKocani~ .. ~~~~!.~? ... ~~';'?.~~?.~ .... r.~~~~~ .. ~~~~~.~~ .. ~~?!~~;~~ .. ~!~ .. ?.~~.~~~! .. r.?}~~?.~; .. 
........ Evlerimizi nas1l do~eyelim? 
Hem kitab ve miitalea, hem de oturma odasJ 
Son zaman. 

larda bir taraf • 
tan iktlsada ria· 
yet mecburiyeti 
diger taraftan 
topluluga kar§J 
gosterilen rag · 
bet aparhman · 
Iarda, evlerde 
r:nuhtelif i~lere 
yarayan odala • 

k1s1mlarm nn, . . 1 birle§tlfl • 
mesini mucib ol
mu§tur. Nit~k~m 
bemen eksertml • 
zin evlerinde ye· 
mek odaian. o . 
turma odasl, pek 
teklifli oimtyan 
misafirleri ka ~ 
bul yeri ola • 
rak kullanllmak
tadir. Alma~la • 
nn Herrenzl~ • 
mer dediklert o· 
dalan da keza . 

. k ginin <;:ah~ma odast, aym zaman-
edv!D er e a odasi misafir kabul yeri ala-

a oturm • . - d c. d 
k t.b edilen b1r kJS!m IT. .._,u mo e • 

ra ter 1 . h k' b .. 
lini bastagJmiZ oda ISe emd Ita ve. mf~-

] hem de oturma o ast ve mlSa IT 

k
ta bealve · olarak kullanllabilecek ~ekilde 
a u yen . . l .1. d" 
.. d etiriJm1§ttr. ngi IZ tarz1 O§en-

vucu e g . d .. . · d 
rni§ oldugu i~in bir e Il~omlmesdl ~ va:h Jr. 

F k b. de •omine ku am ma 1g1 ci et-
a at IZ • d k ld b'l' · 

1 b.• nu bir kalem e a ua 1 mz. e ta 11 o 

Ko§e koltuklan koyu ye§il kuma§tan, ka· 
nape ise sari zemin i.izerine biiyiik siyah 
<;:ic;ekli kuma§tand1r. Kiitiibhaneyi duvara 
modelde goriildiigli i.izere yerle~tirmek 
hem rahathgi mucib olur, hem de odaya 
gi.izel bir manzara verir. Y ere tabiatile 
kendi hahlanmtzdan sereriz. Sol tarafta 
goriinmiyen klSlm ise yerimizin bi.iyiiklii
giine gore bir rnasa, iki veya ii~ iskemie 
yerle§tirilebilir. 

tzmir (Hususi) - Vali Fazh Gi.ilec;in 
baiikanllgmda ya§ i.izi.im ihracatlm1z, 
pamukc;uiugumuz, tavukc;ulugumuz i.i
zerinde konu§ulmak i.izere bir toplantl 
yapllml§ttr. 

Ya§ iizi.im ihracatt bizim ic;in c;ok 5-
nemlidir. Birc;ok rakib memleketler, 
mahsuliin bir k1smm1 yaii olarak elden 
c;1karmakta ve bu suretle hem piyasa -
Ianm diizeltmekte, hem de stok tehli -
kesini atlatmaktad1rlar. 

Verilen karar §Udur: 
1 - Soguk hava tertibath vagonlar 

bulundurmak. (Kaliforniya bu suretle 
c;ok uzak yerlere sevkiyat yapabilmek
tedir.) 

2 - Ambalaj i§ini hi<; olmazsa orta 
tahsil gormi.i§ ellere vermek ve bunu 
bir ihtlsas yapmak. 

3 - Ancak iyi ve saglam taneli sal • 
k1mlarm sevkin-i temin etmek. 

Tavuk istasyonunun da mezbaha ci
varmda c;ay1r yeti§tiren bir tarlada ih
dasr kararla§bnlmi§br. 

Yeti§ecek tavuklar koyli.iye c;ok ucu
za sahlacaktlr. Biiyiik kazalarda da bu
na benzer istasyonlar kurulacakhr. Bu 
istasyoniarm idaresine memur olanlar, 
asgari ortamekteb tahsili giirmii§ ala -
caklard1r. Bu sebeble ctavuk ve yu -
murta istihsali kooperatifh te§kil edi
lecektir. Sati§Ian, Ziraat Bankas1 ida -
resindeki sah§ kooperatifi yapacaktir. 
$ehirde sab§ §Ubeleri ac;Ilacaktlr . 

tyi cins tohum geti:t~lecektir. Bir~a~ 
yil tecriibeden sonra 1y1 kozalardan 1y1 
ve bol tohum aimarak koylliye da~tl • 
lacak, iyi pamuk yeti§tirene i~ramiye 
verilecek, dejenere pamuk n~sll ta~a~ 
men ortadan kaldirilacaktlr. Istihsala -
tm, yeni endiistri ihtiyac1m1za gore, ar· 
tlnlmasma r;ah§llacaktlr. Bu suretle 
koy ve miistahsilin kalkmmasmda yeni 
bir ad1m atllmt§ olacaktrr . 

Tavuk ve yumurtac1llk kooperatifi • 
nin nizamnamesini haz1rlamak iizere 
bir komisyon da te§kil edilmi§tir. Ya -
kmda yeni bir topianti yaptlac~k, Y.a§ 
iiziim ihracl meselesi tekrar tetk1k ed1 -

~cektir. -------
Belediye muhasebesi 

tenkid edilmemi~ 
istanbul Belediye.slle Vilayet 1darei hu -

suslyeslni ihtlva eden istanbul Urnurni 
Meclls biiweslnin 1933 senesine aid hesabl 
kat'Jnin Umumt MeclLste milnaka~a ve t~ld· 
detle tenkld edHecelUne dair bl.rka!t gtin -
denberl bazi gazetelerde !tlkan havadisle 
Umumi Mecllsln 6 nl.san 936 tarlhll toplan
tisma aid olarak ya.pilan ne§rlyat arasm. 
da hesabl kat'lnin miizakeresi srrasrnda 
mulhasebenln §lddetle tenk!d edildig\ne da
ir yazllan yaz1lar kiilllyen haklkate ve ce
reyan eden miizakerelere ayklr!dir. 

Bahsolunan hesab1 kat'lde Miitareke ve 
onodan evvelkl senelere aid taho.kkukat ba
kaya.slle bazi hususa.tm daha lyi yap1lma. 
sm1 arzu mahlyetlnde mlitalealar serde • 
dilm~ olma.lda beraber heyetl umumiyesi 
!tlbarile muhasebemlzln talOO.ir ed1ldi~1 tab 
ve tevzl edilmil! olan tetklk! hesab encii _ 
meni raporunun blrlncl sa.h!fes!nin ylrml 
blrlnc! satmndan ba§IIYan (Muha.sebe te§. 
kll~tmuzm c;ok c;ali§kan ve vazlfe ve mes'u
liyetln! c;ok !yi ldrak etm1~ bir unsur ol -
dugunu takd!rle siiylemek bir vicdan bor
cudur ...... Muhasebe kuyudatmm bugiin en 
mi.i.§kill hesablan miik.emmelen meydana 
c;tkaracak blr hall lntizama konuldugu, ev~ 
rak1 miisbltenin pek mazbut blr ~ekllde 

tanzimi temin olundugu ve tahsll~tta. da 
son zamanlarda biiyiik faaallyetler goste
rildigi kablll inkar deglldlr) fikralarmdan 
~Ik ve kat'l surette anla~Ilrnakta oldugu 
gibl gene hesabl ka.t'lnln hatlme baiJllgl al. 
tmdaki scm f1kra.smda (Gerek: tahsllil.t ve 
gerek sarfiyat hesabatmda. muhasebenin 
vezalfi mevduasm1 kanuna ve usule muva
flk ~kilde hil.snii !fa ettigl goriilmekle mu
haslbl mes'uliin beraatinln taht1 karara a. 
lmma.smi tekll! ederlz) cti.mlesile bu tak
dlrat teyid ve tekld olunmu~tur. 

Raporun mtizak~re.si s1ra.smda yukarida 
bah.sedildlgl v~hlle bakayaya kalan varl.. 
datla daha iyl yap1lmas1 arzu olunan hu. 
susatm neden miitevelUd oldu~u ve bun -
larm pek QOk seneler evvellne aid olup a
lakadarlarm hlmmet ve gayretll~ fi(iinden 
gilne tasflye ve tekii.miile dogru glttigl ve 
o sene kanunla kaldmlan duhullye resmln
den dolayi kaybedllen varldat, evvelce tah
mln edllen mlktardan dli$iildiikten sonra 
umwn tahsllatm urnwni muhammena.ta 
nazaran Beledlye k1smmda yilzde 96 ve 1-
darei hususlye kiSmmda yUzde 98 e ball~ 
oldugu ve heyeti hesablyem1zin cldden tak. 
dire Jtl.y1k bulundu~ hakkmda taraf1m • 
dan verllml~ olan tafslla.t ve l.zahat U.ze
rlne mazbatada yaz!l1 takdlrat encil.men 
namma heyetl umurnlyede blr daha tek • 
rarlanmak ~;uretile miizakere kUi gorU -
lerek mazbatamn varlodata aid kismi okun. 
mu~ ve bu suretle celseye nlhayPt verll • 
mi~tlr. 

Ha.kikat bu tjoekllde olmakla yanll~ ne§
rlyatm dlizeltllme.sl i9ln bu 1zahatm ga -
zetenlzle aynen netJrlnl rica ederlm. 

istanbul Vall ve Beledlye Rel.si namma 
Muavin 

NUR1TVRKKAN 

Yurdda; 
lhtiyarhgmda vabancrlara muhta~ 

kalmam:.k, sefalet ~ekmemek isti• 
yorsan, tasarruf et. 

Ulusal ekonoml ve 
arttarma kurumu 

'I 

Habesistan• alsa bile ••• • 

Musolini italyanin ikt1sadi 
dariigtni izale edebilecek mi? 

Haytr, denebilir ------
~UnkU Habe,istana nufusu yerle,tirmek o kadar 

mUthi' masrafa malolacaktar kl astar1 
yUzUnden pahahya q1kacaktar. 

Y azan: F ranci. Williams 

Habe,istan ovalartnda bir ltalyan ordugahrntn yamnda 
Musolininin muazzam bir portresi 

Diktatorler hi~ §ilphesiz ki nadiren ettigi sarho§luk gecsip te i§ miisbet sa
~k~l~adi miilaha~alara riayet ederler. haya dayanmca velud italyan aile • 
IkiSI ~ras!.?da ~1r ~ukaye~e . yap1~acak ·lerinin karmlanm doyurmak meseiesi 
olsa h1c; §Uphesiz k1 Musohm, Httlere hakikaten bir muamma halini alacakbr. 
nazara.~ .. ek~?on:ik mii~ahazalan i~inci, italyanm ~imdiki medenile§tirmek 
hatta uc;uncu planda gorenlerde~d~ .. E- vazifesini muvaffakiyetle ba§ararak 
sasen ya~md<;: do~tor Schacht pb1. 1k · Habe§isatm ba§tan a§ag1 i§gal ettigini 
b_sadct b1r ~u~avrre .de Muso~m.l §IID - farzetsek bile bu, italyan hallmu teh
d!ye kadar Ihhyac .. hissetmem~§.tlr. . did etmekte olan ekonomik darhgl ne 

Bu baklmdan munaka§a edllrrse Hlt- §ekilde hafifletecektir? Bu darllk ha • 
lerin talebleri ekonomik esasiara da • fiflemedik~;e, k1smen olsun ita1yan e • 
yanmaktad1r. Toprak bollugu ve ha~ konomik vaziyeti 1slah edilmedikc;e Av
madde kaynaklarma kavu§mak perdest rupada devamh bir sulhun kurulmas1-
arkasmda Almanya hie; olmazsa zeva. • na imkan voktur. 
hiri muhafaza etmektedir. Halbuki I- · .. . 
talya miistemleke sahibi olmayt, sirf GeGen sene boyle buhran:l . btr vazi • 

· ·k 1 "k b bl esti' k yet kar§Ismda ka1an Musobnt, bunu u-
piSiko OJd1. sle .ei ~rt ve pktr d. J azan " nutturmak ve halkl avutmak ic;in harici 
ma en I§e en e Is eme e 1r. b'. . . . 

M 1. . . . .. 1 . h u vaz1yet 1hdas etmek mecbunyetin-
uso m1 1c;m prestiJ mese es1 er §ey- d k 1 t ,.. .. k" f · t .. · ·k 

den once gelir. Biiyiik Roma !mpara - beh a ml~ .~· ~un u a§lS ~eJ~ml 1 bsadi 
t I - ·h h 1 M 1. . · u ranm onune gec;ememl§ti. or ugunu 1 ya u yas1 usa mmm rna· . . . 
galomansiden dogmaktad1r. Habe§ • Halbuki. bu t:db~rler, §Ifa vereci 
!ere kar§l tecavi.ize mi.idafaa §ekli ver - olm~ktan ~Iyade l.1r~hn k1ymetten dii§· 
mesi de bunu ispat eder. mesile netlcelenmi§tlr. 

:t.:r.:r. Liretin di.i§mesi yevmiyelerin yi.izde 
kuk, i§sizligin ise yUzde 320 nisbetinde 

Musolini ve Hitler ikbsad prensip • artmasma sebeb olmu§tur. Bugiin itai
lerinden anlamasa1ar da onlar1 tah - yada ya§ama §artlari ve refah seviyesi 
rik eden gene iktlsadi amillerdir. Avrupanm her hangi bir memleketin • 

italyan vaziyetinin ikhsadi cephesi ct:n c;ok daha a§ag1du. Demokrasiler 
ciddi telakki edilmege laytkbr. Fa§ist boyle dar ve slkl§Ik vaziyetlerden kur
rejimi muazzam bir bilt~e a<;Igi, son de- tulmak ic;in bir ~are bulurlar. Fakat 
rece makus bir ticaret muvazenesi hu~ diktatiirler ic;in geri bir hareket im _ 
sule getirmi§tir. Vergiler kaldmlam1 - kans1zd1r. 
yacak kadar ag1rd1r. 

Bu hal hie; §iiphesiz ki fa§ist rejimi -
nin dogurdugu bi.iyi.ikliik manisinden 
dogmu§tur. italya liretinin k1ymetini 
kanmm son damlasma kadar muhafaza 
ve mi.idafaa edecegini beyan eden Mu
solini, §imdi liretin eskisine nazaran bir 
golgeden ba§ka bir §ey ifade etmedigi
ni giiri.ip te neden buna bir c;are bula • 
m1yor? 

Gene fa§ist rejiminin dogurdugu bir 
hal olmak iizere senede yanm rnilyon 
artan italyan nilfusu da ba§hba§ma ik
tlsadi bir meseled.ir. Hie; §ilphesiz ki 
boyle artan nilfusa, esasen kafi gelmi -
yen toprak son derece darla§acakbr . 
Memleket dahilinde ham madde olarak 
demir mevcud degildir. Komiir istihsa
lati, ihtiyacm yiizde be§ine tekabiil e
debilmektedir. 1talya modern sanayi 
sistemi ic;inde istihsal yapabilmek ic;in 
her hususta harice muhtac b-ir vaziyet
tedir. 

ihtiyac1 oldugu e~ya ve glda madde • 
Ierini haricden satm aiabilmek .Jr;in 1-
talya kafi derecede ihracat yapama • 
maktad1r. Memleketin haricinde bulu -
nan ltalvanlar tarafmdan ana vatana 
gonderil~n para da (ki bu !talyamn 
miihim bir var·idat membam1 te§kil et
mekte bulunuyordu.) muhaceretin bit
mesne kesilmi§tir. 

$imal ve cenub Amerikalan, Fransa 
ve yeryi.iziiniin ba§ka yerleri arhk !tal· 
yanlan kabul etmemektedir. Bu itibar· 
Ia buralardan ttalyaya akan servet te 
sona ermi~tir. 

1/o:f.lfo 

italya, Habe§istam alsa da almasa da 
esash iktisadt giic;liikleri halletmi§ ol
miyacakbr. Acaba bunlarm fa§ist ida _ 
res~ altmda halli kabil midir? 

. Hie; zennetmiyorum ki kabil olsun. 
Italya haikma anlatmahd1r ki ikhsadi 
tazyiktan ve darhktan kurtulmak harble 
degil, muslihane <;arelere ba§vurmakla 
kabildir. 

Bugiin italyamn bir cihan konferan
sma kar§1 serdedebilecegi matalib, ara
zi ve ham madde kaynakiarma hissei 
i§tirakten ba§ka ne olabilir? 

Hitlerin aksine olarak Musolini ha -
rici siyasetini kat'i oiarak tavzih etmi~ 
degildir. Avrupada arazice tevessii ar
zusu da izhar etmemi§tir. 

Bir prima donna digerinden nas1l 
nefret ederse, Musolini de Hitlerden 
ayni vec;hile nefret etmektedir. Fakat 
ingiltereye kar§l hissettigi kin ve nefret 
bundan da derindir. tngilterenin ken -
disine ilk mi.ima§atkar vaziyetten <;Ika
rak i§Ierin artlk geri diiniilmez bir ker
teye geldigi zaman yi.iz~evirmesi buna 
ba§hca sebebdir. 

Bu nefret ve kin, Musoliniy.i Akdeniz, 
M1s1r ve bundan sonra belki de Hindis· 
tana hakim olmak hulyasm1 beslemege 
sevketmi§tir. A vusturyay1 istedigi gibi 
tamamile eline ge~irmi§tir. 

Arnavudlukta da bilfiil vaziyete ha -
kimdir. Avrupada kuvvetten ba§ka bir 
emeli yoktur deniiebilir. 

Buna ragmen Avrupada Musolininin 
as1l kuvveti Hitler gibi tecavi.iz etme 
imkanlanndan dogmuyor. 0 astl kuv -
vetini Frans1ziarm, Almanyamn fazla , 
kuvvetlenmesi hususunda sarfettikleri 

t§te Musoliniy-i, memleketlerinden i£
tihar duyan ttalyan milletini kendi ~e
reflerini yiikseltmek ir;in miistemleke 
istetmege sevkeden a.mil her §eyden ev
vel r;ogalan niifusa yer temin etmek 
gibi gene iktlsadi bir amildir. mesaiden almaktad1r. Bu kuvveti Ce -

Afrikadaki iig !talyan miistemleke • miyeti Akvamla alan mi.inasebatmda 
sinde 2,300,000 ki§i vard1r. Bunlarm an- ~ok iyi kullanmasm1 bilen Musolininin 
cak (57,000) i itaiyandir. bunu yeni bir ekonomik ve sulh kon -

A vni zamanda 40 senelik i§galden 
son~a Eritrede ziraatle i~tigal eden feransmda da istimalden geri durmtya· 
halisiiddem 1talyan adedinin 84 ki~iyi ca~1 tabiidir. 
gec;memesi de merakh bir neticedir. FRANCIS WILLIAMS 

:t-1/o• 

Musoliniye arzuianm muvaffakiyetle 'T" k' I' k 1 k • 
sona erdirmek imkanlan bah~olunur da ur lye " '.re OS OVa ya bcaret 
Habe~istam i~gal ederse belki burada muahedesi 
inki§af i.imidleri Eritreden biraz faz -
lad1r. Fakat §Uras! muhakkak ki bura
lardan da biiyiik iimidlere kap1lmak bo-
§Unadir. ' 

Habe§istana 1talyan niifusunu yerle§· 
tirmek !talya hiikfimetine son derece 
pahahya mal olaeaktlr. Zaferin tevlid 

Tiirk - <;:ekoslovak ticaret muahede • 
sinin miiddeti bu aym 15 inde bitecegin
den, muahede yeni miiz.akerelere ba§lan· 
mak iizere bir ay daha temdid edilmi§ • 
ti1. Y eni Tiirk • <;ekoslovak tiearet mu
ahedesi mi.izakerat1 Pragda yap1lacaktJr. 
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Hebe§istan Italyanin 
llliist 1 kesi mi olacak? 

em e ~k. d d'r Bu harekete daha biiyiik bir 
d ) f• nn e I • 8 I k . . 

(Ba•t 1 1 ·nci •ahil• • . r•'lmesi i«;in de 1 er om1tes1 'h • v ara 1 1 tesJr ve I w 

111 a1 telakki ed'l kt d' .. .. .. deki hafta i«;in top antlya c11gm· 
. 1 me e Jr. d w. onumuz . h I'f d 

S1yasi hf'Il k d w rudan og I kt Demek oiuyor k1 mu te 1 ev-ma 1 er, anca og bir aca tr. . . p k 1 d 
l'Uya lta! 'I H b . ras1nda I I · miimess1llen as a ya an sonraya 

l ya 1 e a e~1stan a "y· et enn 1 kl d B 
su h .,.,u" k . . kA ld"~unu so k d da Cenevrede ka aca ar Ir. u 
1 "' za eresme 1m an o t.At> a ar 1 1 • d 
elllekt d' 1 .. betle Lokarno dev et en arasm a e 1r er. munase . 
1 J 1 k • • .. t platuYOT d · edilen miizakereierde vak1t bira-

er omtteBt bugun ° . erpi' . .. .. "I .. 1 let E 
Cenev 7 (A A) J3 )er kom1te· k•lmak ciheb du~unu muk~ o aca .~r ... bsa-

s. re . . --: ~u nok - bu miizakereler anca cuma gunu a~-
1, Yarm ( M d M danaganiD k sen 

talar d . · e a tetkik edece • hyacaktu. 
tir: a air oian raporunu Mu•olininin 'artlarl 1895 te mu 

1 ""zakeratl hak · hededen miilhem olacakmlfl 
ktnd:M ~h~~ 5~~:~re ha1ya hiiku- Londra 7 (A.A.) - Bur ada dola~an 
rneti · e a. ardl~l n mektub1ar. K?- . yetlere gore, M. Musolininin ~artlan, 

arasmda teah e I e 1 I b"ku· nva 1 k k d w 

Illite, M. de Madariagan•~ ta .Y.8 , u ki Menelikin taly.anlara .ar~l ~za.n 1g1 
met' f R ya g~tmesl lCIR va f rden evvelk1 1895 tanhh Ucc1ah mu-

1 tara mdan oma d' • za e .. 'd b' 
olan d . k b. I tmesi icab e IP etme ahedesinin esash hatianna musten1 IT 

aveh a u e 'b · 
digin k cektir. uzla~ma yapmaktan 1 arethr. 

2 e laralr velre zehirli p;az kullanma· Ucciali muahedesi, ftalyaya Habe~is-
- ta yan ann · · b mese· h H b · d lar I . H b hiikumetmm u . A t n iizeri'nde ve bil assa a e~JStanm 10 

1 mese es1 a e~ ttigv 1 • 8 .. · h I d b' 
leyj C dinde protesto e fk.. siyasetine mutealhk usus ar a tam It 

dis Abnrre n~amatmin iddialan A e ari kontroi hakkt vermekte idi. 
llrnu . a ~ ma bilhassa lngiliz efk~n u • Siyasi mahfiller bu kabil tekliflerin 
hlurn~IY~Y~ v~ddetle miiteessir ettigl ma • lnaJ'Iteredeki ftaly~n aleyhtan duygulan 

1yesm1 fl "' · 
lurndur . . arttracagml soylemektedlrler. 

S" 1" d'"'"ne gore, l 3 ler komitesl~O~ M Edenin, per~embe giinii Milletler 
Ia toy edn ll{l nra M. Flanden, ~ul Cemi~eti konseyinde, mevcud zecri ted • 

n lSlnt an so AI muhtuast e k ·1 · 13 Eden man . birlerin arttmlmasma arar ven mes1 ta • 
F ~ann~~:rs~h plam hakkmda noktal nazar Iebinde bulunacagl c;ok muhtemel goriii • 

teatisinde bulunacaktu. mektedir. 
· I 

1 
eni bir teklilte Jaha Mz~rr rJe lngiliz gazetelerinin 

ta yaya Y l k ·· k bulunu aca . muna a1a•1 
C 7 (A. A.) - Haber venl· Kahire 7 (A.A.) - lstefan Ajans1 

'.J· .... ene~.re yann sa bah saat 11 de lop 1. muhabirinden: 
Olgme gore · · b sefer ya • 1 
lanacak olan 13 ler komttest . u. d tte M1S1r matbuah, Tsana F;olunun tal • 
niz itaiyaya olmak iizere !em ~tr av~ • yanlar tarafmdan i~gali neticeleri hakkm
bulunmak meselesini tetkik ey eyeece t t· da bazt lnp;iliz p;azetelerile miinakatara 

k muhasamatta a k d' 
tir. Bu davette gere ... bir sureti devam etme te u. 
b 'k I uller gerek kat I 1..... . t 'I' 1 . r 1 o unan us b h' lacakttr. Elbe ag p;azetes1, ng1 IZ enn te atyml, 
tesviye sas1 mevzuu a 

1
: ~ Eden 13 halihamdaki lngiliz - Mmr miizakera • 

Suras1 tasrih o1
1
unuyor kh~:k .. · tine mu· tma tesir yapmak ve Mtstr deiegelerini 

I k . . d n talyan u ume . I d b 1 er omttesm e b' b ver· Ml!lnn lnF;iliz i~gali a tm a u unmas1 
h d d asi ve IT ceva . f 

asamah ur unn . t . veya sa- Jiizumuna ikna etmek maksadma 1t et • 
mesi ic;in oniimiizdeki pazar. e.Sl• . )c kt d' 

b
. .. ddet taymmt lsteme me e tr. 

hya kadar tr mu 

Avusturya ba,tan savma 
bir cevab verdi 

·~~~.~~---~ ~ 
kumetinin bu protestoyu miinak.ata ebnek 

. t' de olmadlglnl bildiren h•r beyan • 
mye m tmi~tir Bunda deniyor ki: 
name ne~re ~ • d di.i-

y . askeri kanun uzun uza tya 
« enl d'l • . Bu ka-

.. "ld"kten sonra ne~re 1 mt~hr. 
~unu u • 'h · A vusturya milletinin hayah I tiya~-

l
nun d Avusturyanm varhgml koru-
ann an ve . 

mak endi~esinden mi.il~mdn.» 
Prote.to nota•lntn eltlll 

Biikre~ 7 (A.A.) - Di.in Ku~uk. An· 
tant devletleri e!«;iieri tarafmdan ~~y~ -
nada Avusturya hiikumetine tevdt edl ~ 
1 . Ide protesto notasmm metm en aym mea 

tudur: . G 
1 nisanda federal konsey, Samt • er
. . . b . . fashnm Avus-

mam muahedesmm e§IRCI . . 
• • • •w • keri vaz1yett de-

lurya tc;m tesbit ettlgi as . G 
gi§tiren bir kanun «;tkarmi§tlr. Samt • efr-

. h . . b k smtnm tek tara -mam mua edesmm u 1 
da vukua ge· 

It olarak kaldm1masl tarztn • d 
len tebdilat, bu muahedenin asken ma -
·..:~ I . . b' 'hl"l' demektir. Bu va-ae enmn tam Ir I a 1 .. b 
ziyette, Romanya hukumeti, kendisim 1$ u 

"dd tle pro· 
kanunun ~tkanlmasma kar~l §1 e d' 

" rnekte JT. 
testo etmek mecburiyetinde gor 
Diger taraftan Romanya, Milletler Ce • 
miyeti azas1 sifati1e, gene Milletle~ Ce· 

miyeti azasmdan Avusturyantn, Millet • 

}er Cemiyeti konseyinin 17/4/1935 ta • 

rihli kararile ayni ~erait altmda mahk\un 

etugi bir yo1a donmegi dogru bulmaml' 

oldugundan dolay1 da derin surette te • 

essiif eder. Romanya hiikumeti, Avus • 

turyantn. beynelmilel taahhiidleri ~iii~~ · 
mek olan tek tarafh hareketile, kendtsine 

bir hak yaratml~ oldugunu hic;bir zaman 

kabul edernez. Bunun i~indir ki Roman· 

ya hiikumeti, kendi menfaatlerinin ~i.i • 
aafaasl ic;in a1macak tedbir1er bahsmde 

bilhassa karar vermek hakkmt muhafaza 

ey1er.» 
Kii~iik Ant ant M acari1tana 

imkan rJermiyecek 
Biikre§ 7 (A.A.) - Siyasal mehafil. 

Kii iik Antant devletlerinin Macaristanm 

Cia «;Tria non muahedesinin askeri ahki • 

mml feshetmege sevkedecek bir omek 

•- k"l' vaz vennemek azminde bu • u:§ 1 me ce 
lunduklannl s()yliiyorlar. 

Ayni mehafiiin ifadesine gore Kiic;ii~ 
J\ntantm vermi~ oldugu protseto notasl, 

daha ziyade bu te~ekkiiliin emniyetini te· 

mine matuf mii~terek bir hareketia ba~· 
langtcl demektir. 

Y unan siyasetinde 
tam bir ahenk 
(.~rwf· f t-fll, .. "" .. ) 

Ba,,.lrilln 5eyanatr 

Ati~a 7 (A.A.) - D1t siyasa i~leri
nin miizakeresine tahsis edilen siyasi ~ef
ler konferansl sonunda Batbalcan M. 
Demircis, a§ag1daki beyanatta bulun • 
mu§tur: 

«- Biitiin siyasi partiler feflerile hii
kumet arasmda, dJ§ siyasamn her nok-

tasmda tam bir noktai nazar beraberliii 

tezahiir etmi§ ve bu meselelerin tetkik ve 

miitaleMJ vazifesi hi.ikumete verilmi~tir.» 
M. Demircis, bu beyanatmm, re!mi 

teb1ii yerini tutmakta oldugunu da ilave 

etmi~tir. 
Siyasi partiier ~efleri konferans~ mil-

Ii miidafaa mesele1erini tetkik etmek iize-

20 nisanda yeniden toplanacakhr. re, 
Kral ••yahatten dondii 

Atina 7 (Hususi) - Kral ile Ve1i

ahd diin ak~am Mesolongiden avdet et-

mi~lerdir. 
Ahali, gittigi yerlerde Krah pek hara-

retli bir surette ka~llamt§hr. Kra1 mem -

Iekette gordiigii umran ve terakkiden do

lay• ahaliyi tebrik etmi~tir. 

~··· 
Ekrem Zeki konseri 

Gene viyolonistimiz Ekrem Zeki 16 
. gu"nii 6 bu~ukta Saray sinemasmntsan 

d bir konser verecektir. Resital prog-
a da Griegin iit minor sonatei, Gla-

ramm T . . K . 
Wun konser tosu, artm1 • rels-

zonno . . 
. Fugasl Bah - Kretslerm Prelu -

Ierm ' • 
. i Achron • Auer Lento Dolorososu, 

dmn' · 1 ... k to . t' n Sindingm a maJor onser -
ChriS 13 

dlr Piyanoda Ferdi von ~tatzer· su var · 

dir-

b 1 ikinci ticaret mahkemesin -
tstan u • 

den: . . 'd 
. ve Benjamen §!I'ketme a1 

BarZllay w 

1 limanma mukayyed Dogan va-
tstanbu ldak mendireginin 1 numa
puru ~o~gud n komiir yiiklemekte iken 

11 vtnctn e • h '1 ra eli flrtmasmm am zu un e 
l ldtz karaY • . . . 

y sefinenin selameti ~~m pao-
hamule v~rettebat ile bilisti§are batt -
ta11 ve m un mensub bulundugu 

_, c: ve vapur . . . 
rumt... d n rapor tanz1m1 tsten • 
~i~ket ta~~~e~e 29 nisan 936 ~ar§amb~ 
m1§ ve m . Iolmml§ oldugundan 
saat l4,30 tay.~ ile alS.kadar olanlarm 
gemi veya yuk ununun 1065 : 1066 ve 
d . ticaret an 

emz dd leri mucibince msh • 
"t ktb ma e mu ea Ian Uan olunur. 

kemede bulunma (2194~) 

CUMHUR1YET 

Istanbul Milli Emlak Miidiirliigiinden: 
Muhammen deier 

Lira K. 

Yetilkoy 

Baktrkoy 

Bak1rkoy 

Bak1rkoy 

Bak1rkoy 

Baknkoy 

Bak1rkoy 

Bak1rkoy 

Yetilkoy 

Yetilkoy 

Baktrkoy 

Baksrkoy 

Baktrkoy 

Baktrko~.-

Baktrkoy 

$evketiye mahallesi Salihefendi aokait 
yeni 3 say1h 258 metro ve 87 desimetre 
murabba1 arsanm 5/16 pay1. 
lncirli ~iftliginde yeni 3, 4, 5 miikerrer 
389 harita numarah 603 metre ve 33 deai· 
metre murabba1 arsanm tamam1. 

: lncirli arazisinde Kartaltepede yeni 3, 4, 
5 sayth 281 harita numarah 533 metro ve 
81 desimetre murahba1 arsanm tamam1. 
lncirli ~iftliginde yeni 3, 4, 5 say1h 112 
harita numarah 574 metro ve 60 desi ~ 
metre murabbat arsanm tamamt. 
Zeytinlik mahallesi Zeytinlik sokag1 ea- · 
ki 40 miikerrer sayllt 76 metre ve 34 deai· 
metre murabhat arsanm tamam1. 
Zeytinlik mahallesi Zeytinlik aokait e•
ki 40 miikerrer say1h 75 metre ve 27 deai • 
metre murabbat arsanm ta11,1am1. 
Zeytinlik mahallesi Zeytinlik aokagJ ea• 
ki 40 miikerrer say1h 77 metre ve 25 deai· 
metre murabba1 arsanm tamamt. 

, Zeytinlik mahallesi Zeytinlik sokai• ea
ki 40 miikerrer aayth 107 metre ve 23 de
aimetre murabba1 arsanm tamam1. 
Umraniye mahallesi Istanbul caddeai ea • 
ki 37 miikerrer say1h 1496 metre ve 25 
desimetre murabba1 bah~enin tamam1. 
Umraniye mahallesi Karakolhane ve lh
saniye aokaklart eski 11, 12 aayth biri 35 
diieri 103 metre ve 43 desimetre murab
bat iki araamn tamam1. 

: Kartaltepe mahallesi Aksu caddesi eski 
1, 3 aayth 384 metre murabhat araan1n 
tamam1. 
Kartaltepe lncirli araziainde Karyeiistii 
eski 3, 4, 5 miikerrer say1h 231 harita ve 
551 ve 62 desimetre murabba1 araan1n ta· 

mam1. 
t Zeytinlik mahallesi Zeytinlik sokai1 eski 

40 M. 40 M. aay1h biri 79 metre ve 26 de
aimetre murabba1 diieri 73 metre ve 79 
deaimetre murabba12 araamn tamamlar1. 
Kartaltepe mahallesi lncirli arazisi ve 
Tepeiistiinde eski 15- 16 say1h 435 harita 
numarah sekiz bin metre murabba1 ar • 
aanm tamam1. 

: Kartaltepe mahallesi Aksu caddesi betin • 
ci ada eski 1, 3 aay1b 412 metre ve 10 de
aimetre murabbat arsan1n tamam1. 

; Kartaltepe mahallesi lncit:li ~iftliginde 
3, 4, 5 miikerrer say1h 335 harita ve 574 
metre ve 60 desimetre murabba1 arsa· 

nm tamamt. 
a.JndrS, , Kartaltepe mahallesi Alcsu caddesi eaki 1, 

3 saytb 388 metre ve 35 desimetre mu • 
rabbaJ araantn tainamt. 

Yetilkoy a Umraniye mahallesi Bostan sokai• eaki 
39, 41 aay1h arsamn tamam1. 

40 40 

60 33 

53 40 

57 50 

76 00 

75 00 

77 00 

107 00 

1171 80 

34 50 

1;7 60 

55 20 

154 00 

800 00 

61 80 

57 60 

58 35 

4000 
y etilkoy ·: ~evketiye mahallesi Meclisimilli aokait 

eski 7, yeni 18 say1h 57 metre ve 46 desi • 
metre muraba1 arsanm tamam1. 

Baksrkoy a Kartaltepe lncirli ~iftliginde eski 3, 4, 5 
1ay1b 337 harita 570 metre ve 80 deaimet· 
re murabba1 arsanm tamam1. 

Yetilkoy 1 ~evketiye mahallesi F ener Bolvar ~okait 
yeni 21 say1b 163 metre ve 46 des1metre 
murabba1 arsanm 5/32 hissesi. 

Baknkoy - : Kartaltepe lncirli ~iftliginde eski 3, 4, S 
say1h 119 harita ve 574 metre 60 deai -
metre murabbat arsanrn tamam1. 

Baknkoy Cevizlik mahallesi Yah sokagt yeni 9 
say1h 48 1ay1h 48 metre ve 84 deaimetre 
murabbat araanm tamam1. 

Kamerhatun Eski Ma vi yeni T evfik sokagi eaki 27 yeni 
2 1 ay1h 26 metre ve 41 desimetre murab· 

Kamerhatun 

Kamerhatun 

Oakiidar 

Oakiidar 

bat arsamn tamamt. 
y eni,ehir mahallesi R1zapa•a sokagt ea
ki 19 yeni 29 aay1h 46 metre murabbat 
M'aanm yar1 pay•. 
Y eni,ehri mahallesi eski Kay a ve yeni 
Keklik aokagt eski 111 yeni 56 sayilt 86 
metre ve 19 desimetre murabat araanm 
tamamt. 
Selamiali mahAllesi Meyhaneler aokai• ea• 
ki 8 • 6 yeni 8 • 10 aay1h iki arsamn ta • 
mamt. 

1 Sela~iali mahallesi Selams1z caddeai e .. 
ki 225 • 227 yeni 239 - 241 aay1h araa • 
nm tamam1. 

Kamerhatun : Y eni,ehir mahallesi Papazoglu sokai• 
eaki 20 • 22 yeni 20 aay1h 25 metre 28 
desimetre murabba1 araanm tamam1. 

Yenifehir : Mahallesi lkinci Bilecikderesi eaki yeni 
54 1ay1h 57 metre 46 desimetre murabba1 

Yenitehir 

Yenitehir 

Yenitehir 

Yenitehir 

Tatavla 

Yenitehir 

(usanm tamam1. 
: Mahalleai Kiliae ao~ag1 eski 49 yeni 59 

1ayth 57 metre ve 46 desimetre murabbat 
araanm tamam1. 
Mahallesi lkincibilecik deresi eaki 36 mii· 
kerrer yeni 48 aay1h 194 metre ve 21 de
simetre murabba1 arsamn tamam1. 
Maha1lesi Keklik sokag1 eski 42 M. yeni 
29 aay1h 218 metre 92 desimetre murab
bal arsanm 1/2 pay1. 

: Hahallesi Kasab aokaga eski 22 yeni 36 
aay1h arsanm 6/7 paya. 

s Mahallesi Arabameydant aokait eaki 58 
M. 58 yeni 56, 58 aay1h v~ 172 metre ve 
95 desimetre murahbat arsamn tamam1. 

: Mahalleai Dericiler sokagt eski 42 Mii. 
z.eni 74 aay1h 68 metre ve 95 desimetre 
murabbat araanm tamamt. 

2900 

57 10 

51 50 

57 50 

49 00 

66 00 

2300 

51 71 

117 00 

73 50 

12 64 

28 73 

34 48 

97 10 

54 73 

29 68 

103 77 

34 47 

' 
Beyoglu d5rdiin~n Noterligine: I f"t•,q1 lkllld tlcuet mahl!:eme*l • 
tstanbulda Mahmudpa§a Kiirkt;ii ha - den: 

nmda 18 numarah ve Beyoglunda Tek- Dcvlet Dcdiryollan hesabma Zongul• 

kcgalibdede caddesinde 563 numarah daktaki Ercgli ljirketindcn komiir yiik· 

miisteciri bulundugum iki depo deru • 

niinde bulunan kontro plak, kaplama 

liyerck Mersine gitmi~ olan Barzilya 

\ 'C Bcnjamen vapur irketine aid Refah 

vapuru 936 sene i §ubatmm on ikinci 
ve sair emtiat tiiccariyemi bu kere dev- ak aml gcce yansmdan sonra zuhur e• 

ren Galatada Yakut hanmda 1 n mara- den bilyiik futmada limandan s1kmak 

da kereste tiiccart Davit Bauer halefi i~in her tiirlii manevra yapmt ise de 
giizergahmdaki ba,ka sefineleri bahr • 

i"or Bauere sathm ve bcdelini tama - mak suretile biiyiik tehlik£'lcre maruz 
men aldt&lm clhetle keyfiyetin alelusul kalacaiJ anJa~Ildigmdan sefine ve ha

Cumhuriyet ve Sicilli Ticaret gazete • mulenin selameti i~;in kaptan miirette
bat Ue blllsti§are gemiyi o)dugu yere 

lerile ilamm isterim. -;ifte demir tb:erinde banndtrmak mec· 
Galatada Voyvoda Unyon hamnda buriyetlnde kalm1~ ise de ftrhna demir

ikinci katta 14 • 15 No. da 

Nlkola Davranof . 
Beyoglu Altmc1 Noterligine: 
Dairei alilerlnizden 8/8/934 tarih ve 

6575 numarah vekaletname ile •Nikola 

leri kestirdiginden vapurun karaya dii~
tiigiinii miibeyyin rapor tanzimi v~tpur 
~irketi tarafmdan istenmi~ ve muhake
me 29 nisan 936 -;ar~amba giinii saat 
14,30 tayin kthnmt hr. Gemi vcya yiik 
ile alB.kadar olanlarm deniz ticaret ka· 
nununun 1065, 1066 net maddeleri mu
cihince mahkemede bulunmalart ilan 

Davranof• ticari Unvam tahtmda icray1 olunur. (21344) 

muamele eden ticaretheneye aid husu-

sahn bildimlesini ifa ve icraya mcmur

lartmdan Alek~andtr Fratkin ile Moiz 

Smoliyak1 tevkil etmi§tim. 

Istanbul ikinci ticaret mahkemesin • 
den: 

Bu kere goriilen liizum iizerine mu -

maileyhleri vekaletten azletmi§ oldu -

aumdan bet niishadan ibaret olan i§ bu 

azilnamelerden birer niishalarmm Bay 

Fraktinile Moize tebliiini ii~iinciisiiniin 

alelusul istanbul Cumhuriyet gazetesi 

vasttasile llanmm lcrastnt, musaddak 

bir suretinin taraftma iadesile be~inci

alnin dairede hlfztnt taleb ve istida e

derim. 

Galata Merkze Rthhm han 112 - 113 

Kalkavan zade Rtza ve mahdumu ~ir
ketine aid Uskiidar vapuru Zonguldak
ta Devlet Demiryollan hesabma Eregli 
§irketinden komiir yiiklemektc iken 
2/12/936 tarihinde ~tkan ytldtz karayel 
f'ubnasmm zuhurile hamule ve scfine
nin selameti i~in kaptan ve miirettebat 
bilisti§are babrllm1~ ve vapurun men
~ub bulundugu §irket tarafmdan rnpor 
tanzimi i. tenmi~ ve muhakeme 29 ni
san 936 -;ar§amba giinii saat 14.30 tayin 
k1hnm1~ olduiundan gemi veya yiik 
ile alakadar olanlarm deniz ticaret ka
nununun 1065 ve 1066 ve miitcnktb mad-

numarada Nikola Davranof dcleri mucihince mahkcmcde bulunma• 

Teblii olunacaklarm adresi: Moiz Ian ilan olunur. (21943) 

Smoliak. istanbul Mahmutpa~a Kiirk~U 

han 18 numarah matazada. 

Aleksandtr Fratkin: Beyoglu Asmah

mes-;it Jurnal sokak Nikitl-; Han No. 3 

Zayi - 3215 sicil numarah arabac1 
ehliyetnnmemi zayi ettim. Yenisini ala• 
cagtmdan hiikmii yoktur. 

Yenitehir --; -Mahallesi Dericiler sokagt · e~ki. 42 M. 
yeni 72 say1h 68 metre ve 95 desimetre 
murabbat araamn tamam1. ' 

8ak1rkoy : Zeytinlik mahallesi Baruthane caddesi 
eski 140 M. 140 aay1h 165 metre 48 de
simetre murabba1 arsamn tamam1. 

Bak1rkoy : Zeytinlik mahallesi Baruthane aokag1 3 
M. say1h arsanm tamam1. 

Haydarpata : lkbaliye maballesi Servi sokai• eaki yeni 
1 aay1h arsanan tamam1. 

Haydarpata. lkbaliye mahallesi Servi aokait eski 2 
yeni 17 aayth araanm tamamt. 

Haydarpafa lkbaliye mahalleai Servi aokagt eaki 2 
yeni 19 sayth araanan tamamt. 

Edimekapl : Atikalipa,a mahallesi Sartyanko sokag1 
eski yeni 12 say1h 75 metre 84 desimetre 
murabbat araanm tamamt. 

Bakukoy : Zeytinlik mahallesi Bostan sokagt eski 5 
M. sayth arsanan tamamt. 

Baktrkoy Zeytinlik mahallesi Zeytinlik sokag1 eski 
3 M. say1h arsamn tamam1. 

Arnavudkoy Ayazma ve Yeni~e,me sokag1 eski 30, 36 
yeni 32 - 11 say1h iki evin 3312/8640 
paylart. 

Cenaelkoy Cetme sokai• eski 7, 9 yeni 11, 13 saytlt 
araah barakanm tamamt. 

Y enikoy Panaiya mahallesi Kakavya sokagt eski 
44 yeni 30 say1h evin 135/2880 payt. 

Boyactkoy lkinci aokak eski yeni 13 sayth 114 metre 
92 desimetre murabbat arsanm tamam1. 

Kurtulut : Mahalleai Yamandi aokag1 eski 25/28 
yeni 5 aay1h evin 1/4 payt. 

Balat 1 Karabat Kopriibatl eski 11 yeni 29 sa-
y•h evin 1/2 pay1. 

Balat : Karahat Kopriibatt sokai• eski 13 yeni 
31 aay1h evin tamam1. 

Oakiidar : lcadiye Arifbey sok~g1 eski 10 miikerrer 
arsanan tamaim. 

Oakiidar lcadiye Setba•• sokagt eaki 24 Mii. ar
aanm tamam1. 

Biiyiik~artt : Karamanh sokag1 eski yeni 1 diikkinJD 
tamamt. 

Oakiida~ : lcadiye <;ifte~mar sokag1 eski 7 aayth ar-
sanan tamam1. 

Biiyiik~artt r.uhacthani ikinci kat yeni 32 aay1h diik • 
kanan tamam1. 

Oskiidar lcadiye (;elik~omak sokagt eski 10 say1h 

Em in 
·- -=-

34 47 

83 00 

286 00 

64 00 

28 00 

35 00 

151 68 

300 00 

350 00 

1'373 46 

50 00 

700 

46 00 

168 00 

250 00 

1100 00 

37 50 

102 17 

216 00 

23 66 

250 00 

araa. 13 50 
Fener 1 Tahtaminare mahalle ve caddesi eski 84 

yeni 68 aay1h diikkan1n tamam1. 250 00 
Rumelihisan Arap~e,nte aokagt e.ski 17 yeni 63 aay1h 

bag yerinin yart pay1. 1880 00 
Oakildar 1 Tembelhac1mehmed Selamiali sokag1 eski 

64 yeni 50, 52, 54 say1h arsanm tamamt. 180 00 
Mercan Kurk~ii han1 ikinci kat eski yeni 10 saytb 

odantn tamam1. 486 00 
Boyac1koy Mekteb soka~1 eski 13 yeni 25 say1h ar-

Jantn tamam1. '36 00 
Boyactkoy Or.iincii aokak eski 29 yeni 31 - 33 bahc;eli 

evin 5/] 2 oav1. 70 00 
Kurtulut Mahallesi Akarca sokag1 eski 12 yeni 79 

aay1h evin 52/960 pay1. 94 00 
Yukar1da yazth mallar 21/4/936 sah giinii aaat 14 te pe,in para 

ve a~1k artbrma ile sablacakbr. Sabt bedeline istikrazt dahili ve 
yiizde bet faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. lsteklilerin yiizde 
yedi bu~uk pey ak~elerini vakti muayyeninden evvel yabrlamalart. 

«F.» (1830). 
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Emmiyet Sand1{j1na 
Rehinli 

Miicevher Sati§ ilan1 
Bu miicevherleri hergiin Sand1k holiindeki 

camekanlarda gorebilirsiniz 

iSTANBUL iKiNCi iCRA MEMURLUGUNDAN: 
Dosya No. 
934/ 819 

1005 

1532 

1611 

2322 

2325 

2789 

2821 

2826 

3166 

3168 
3180 

3182 

3187 

3210 
5496 
5563 

6295 

8006 

935/1008 
1027 

1942 

1943 

2484 

2486 

2490 

Merhunatm cinsi Hesab No. ISM I 
Bir roza yiiziik, bir al- 54306 Hanife. 
tm yiiziik, yiiz altmif 
gram giimiif. 
Bir altm kordon. 

Bir pulantah bilezik 
( ortau ziimriid) 
Bir pulantah gerdan • 
hk, bir pulanta igne. 

Bir ~ift roza kiipe, bir 
roza tektaf yiiziik. 
On alb gram inci, bir 
roza menekte igne, bir 
roza yiiziik. 

Bir !;ift roza kiipe. 

Bir altm saat, bir altm 
gerdanhk. 
Bir p1rlanta tekta~ yii
ziik, bir altm bilezi.k. 

Bir albn madalyon rna· 
akolye 

Bir !;ift roza kiipe. 
Bir ~ift roza kiipe. 

Bir alhn kese, iki al • 
tm madalya, bir alhn 
sikke. 
Bir !;ift roza kiipe, bir 
t;ift pulantah kiipe, bir 
altm saat, bir altm kol 
saati, bir altm bilezik, 
bir incili igne, iki gu • 
miif ~anta. 
Bir roza giil yiiziik. 
Bir pulanta igne. 
Bir altm saat. 

Bir altm kordon, iki 
altm bilezik. 

Bir ~ift p1rlanta tek • 
tat kiipe, bir p1rlantah 
gerdanhk, bir pnlant~ 
madalyon «hir tatt nok
san» bir altm saat, bir 
p1rlanta yiiziik, bir ro • 
za masallah, bet mus· 
kah inci. 
Bir p1rlantah yiiziik. 
lki pulanta igne, bir al
tm saat. 
Bir ~ift roza kiipe, bir 
elmash kol saati, yedi 
alttn bilezik. 
iki pxrlantah yiiziik 
«hir l&fl noksan». 
Bir ziimriid ve bir roza 
yiiziik. 
Bir p1rlantah yiiziik, 
iki altm saat, bir 11ltm 
kostek. 
0~ nazarhk alhm, bir 
altm yiiziik, iki mus • 
kah inci, iki giimiif 
kutu. 

43875 

47771 

42996 

19611 

24218 

43133 

40791 

34933 

40343 

43659 
35582 

35074 

30852 

41135 
46452 
56956 

58497 

62424 

37157 
54353 

68018 

68939 

63364 

t>lii Miinire miras~Jlan 
Liitfiye ve Seher. 
Halet. 

t>lii V efik mirasplart 
Kendi namtna bilesale 
ve k1zlarx Umran ve Gii
ner namlanna bilvelaye 
kar1s1 Mi.inevver ve di -
ger varis oglu Zeyyad. 
tlli.i Hadiye miras~Jsl 
Hacer. 
(jlij Vehbi miras~Jlar1 
kendi namma bilesale 
ve ~ocuklar1 ~erif ve La
mia namlarma bilvelaye 
karlSI Sabiha. 
(jlij Behiye miras~Ilari 
Muzaffer ve Naci. 
(jlij Bekir miras~tlarx 
Zeliha, Nairne, Hikmet. 
(jlij Selimo mirascrxlar1 
Rohal Murdahay, David, 
Nesim, Jozef. 
tllii Giilsiim mirascxlan 
Makbule, Miiyesser: Le
man. 
Nazife. 

tllii Fatma miras~xlan 
Giizide, Nazxm, lhsan. 
tllii F erdane miras~1lan 
Meliha, T evfik, F ethi. 

Memduha. 
Vasfiye. 
tllii ~emsi miras!;lll og
lu Ferid. 
tllii Konorte miras!;Ilarx 
Biinyamin, Meryem, Kle
ra, Sadi, Sara. 
~emsi. 

Seher, 
Halil. 

Naciye. 

Naciye, 

Nadire, 

63444 Aliye. 

63358 Ko!;o Manol. 

2541 Bir pxrlantah bir roza 63772 Rifat. 
gerdanhk, bir !;ift roza 
kiipe, bir roza pantan • 
tif, bir roza dal igne, 
bir pulanta iki roza yii-
ziik, bir roza bilezik 
«hir part;a noksan>> bir 
elmash saat, bir altm 
kostek. 

3128 fki altm incili bilezik. 45813 Kadriye. 
Yu.kanda adlar1 yazxh kimselerin Emniyet Sand1gma rehin etmek 

surehle odiint; almlf olduklarl paralarl giinlerinde odemediklerin -
den dolayx San~tk ~evirgenliginin dairemize olan hafvurma ve istegi 
ve hu husustak1 kanuni merasimin tekemmiilii iizerine yukarida cins 

~e 51 ~~t~~n yaz1h ta!.mxr mallarm 29/4/936 tarihine rashyan ~ar,am-
a gunu saat on dortten ba,hyarak birinci a~1k arthrma suretile 

Sandal Bedesteninde sahlmalarma karar verilmistir. fsteklilerin ad1 
ge~en giin ve saatte mahallinde haz1r bulunacak• isyara bafvurm • 
lan ilan olunur. ' (182~) 

rt:::nbul Komutanbgt I ~=~:alma Komisyonu ilanlar1 

istanbul Komutanhg1 birlikle
ri hayvanah i~in 1200 doniim ~a
yir ahnacakhr. <;aym olanlarm 
13 nisan 936 pazartesi giinii sa • 
at 14,45 de Fmd1khdaki Komu • 
tanhk Sattnalma Komisyonuna 
gelmeleri. (1833) 

*'¥'* 
Miktan takarriir edecek fiah 

iizerinden tespit edilmek iizere 
925 lira 75 kurus mukabilinde 
alth iistlii karyol~ 14 nisan 936 
sah giinii saat 14,30 da pazarhk
la almacaktu. $artnamesi hergiin 
ogleden evvel Komisyonumuz -
da goriilebilir. fsteklilerin 139 li
rahk kat'i teminat makbuz veya 
mektublarile birlikte belli giin ve 
vakti muayyeninde Fmd1khda 
Komutanhk Satmalma Komis • 
yonuna gelmeleri. (1835) 

*** 
fstanbul Komutanhgx birlik • 

leri ihtiyacJ ic;in miktar1 takarriir 
edecek fiat iizerinden tespit e -
dilmek he, yiiz lirahk haki renk
te el i~lerinde kullamlacak ma • 
kara pazarhkla 13/4/936 pazar. 
tesi giinii saat 15,30 da almacak. 
hr. Kat'i teminah 75 lirad1r. Sart
namesi Komisyonumuzda go~ii • 
lebilir. 

fsteklilerin teminat makbuz 
veya mektublarile beraber bel • 
li giin ve vakti muayyeninde Fm· 
d1khdaki Komutanhk Satmalrna 
Kornisyonuna gelmeleri. (1836) r------. Modern ve Stil 

Giizel Mobilya 
Merakhlartna 

Beyoglunda 

BAKER 
ve eski 

HAYDEN 
Magazalarmda yeni a~1lan 

Mobilya Salonlartna 
ziyaret ediniz 

Te~Jhir edilen bii iln mobilyalar, 
emsalsiz bir nefasette ve fiyatlar 
rekaber kabul etmez derecededir 

Tediyatta Kolayhk 

AL TIN YILDIZ 
T iirk Anonim ~irketi 

(dare meclisinden 

$irketimizin umumi heyeti 

tarihine miisadif pazartesi giinii saat 

on birde istanbulda Basiret hanmdaki 

rnerkezinde fevkalade olarak i~tima e

deceginden esas mukavelename muci • 

bince en az be§ h,isseye malik hissedar

larm asaleten ve vekaleten bu i~timaa 

gelmeleri ve malik olduklan hisse se

nedlerini toplanma giiniinden once on 

giin i~inde milli bankalardan birine tes

lim ederek alacaklan makbuzu §irket 

veznesine ibraz edip diihuliye kagrdr 

almalan ilan olunur. 

Miizakere ruznamesi 

1 - idare meclisinin ve murakrbmm 

934, 935 senelerine aid raporlarmm 0 • 

kunmasr ve hesablarmm tetkikile idare 

meclisinin ibrasr. 

2 - $irketin tasfiyesine karar veril . 

mesi ve tasfiye memur ve murakrblan-

nm intihabr ve salahiyet ve iicretlerinin 

layini. 

Diizce icra ve iflas memurlugundan: I 
Miiflis Kavalah Mehmed Hasanm a-

lacakhlan tahkik ve tctkik olunarak 

srra cetveli evvelce ilan edilmi§ti. icra 

ve iflas kanununun 237 nci maddesi 

mucibince alacagr kabul edilip kendile-

rine srra cetveli teblig edilmi§ olan ala-

cakhlarm 5 mayrs 936 tarihine miisa -
dif sah giinii saat 14 te Diizce icra ve 
iflas dairesinde toplantrya gelmeleri 
ilan olunur. (21340) 

F Do~or 

I Kad1koy Vak1flar Direktorliigii Hanlan 1 RIZA UNVER -.. 
Dogum ve kad1n hastahklar• 

.Cami hademelerinin ve muhtacinin mart vazife ve maa,Ian veril • 

m1ye ba,lanmlfbr. ~ubelerine miiracaatle almalarx. (1831) 

mDtehaSSISI 
Cagaloglu, Nuruosmaniye caddes 
No. 22 Mavi yap1ya nakletmi:?tii 

' T elefon : 22683 rJ 

lstanbnl Telefon 
TUrk Anonim ~irketi 

31 mart 1936 sah giinii sureti adiye
de i~timaa davet olunan istanbul Tele
fon Turk Anonim ~irketi hissedarlan 
heyeti umumiyesi i~in ticarel kanunu -
nun 366 net ve dahili nizamnamenin 
28 inci maddelerinin istilzam ettigi mii.
zakere nisabr has•! olmad1gmdan mez
kur §irket hissedarlan a~agrda yaziir 
ayni ruznameyi miizakere etmek iizere 
30 nisan 1936 peqembe giinii saat 10,30 
da istanbul Birinci Vak1f hamndaki 
§irket merkezinde aktolunacak ikinci 
bir adi i!;timaa davet olunurlar. 

Ruznamei mUzakerat 
1 - 1934 ve 1935 senelerine miiteal -

lik ~dare meclisi raporu ile murak1blar 
raporu, 

2 - 31 ilkkanun 1934 ve 31 ilkkanun 
1935 tarihlerinde nihayet bulan sene -
lcre aid hesablarm tasdiki ve idare 
meclisinin o seneler netayicine miiteal· 
lik teklifleri, 

3 - idare meclisine iiye tayini, 

Istanbul Vak1flar Direktorliigii ilanlan 

1 50 8/4/936 ~artamba 
51 100 9/4/936 Pertembe 

101 200 10/4/936 Cuma 
201 - 300 11/4/936 Cumarteai 

Hayrat hademelerinin mart 936 iicretleri verilec~ginden 
yazxh giinlerde ~emberlitatta istanbul V ak1flar 
miiracaatleri. 

••• 
Muhammen Ilk 

Cinsi 

Mt~tbaa makinesi, hu
rufat ve sair efya 

bedeli teminat 
Lira 

4530 
Lira 
340 

lhale giinii 

24/4/936 cuma 

Evkaf matbaasmdaki makine, hurufat ve aair efya a~1k 
konmu,tur. lhalesi yukar1da yaz1h giin ve saatte Vak1flar oa.sRtuclUJ 
liigii binasmdaki Komisyonda yapiiacakhr. lsteklilerin <;fyayi 
mek iizere pazartesi, ~ar,amba ve cuma giinleri saat on ikiy~ 
~ehzadehatmda Vefa caddesindeki matbaaya ve feraiti 
iizere Levaz1m Kalemine gelmeleri ve ihale giinii saat on bete 
teminat akc;elerini Vak1flar veznesine yabrmalarx. (1855) 

lnhisarlar Umum Miidiirliigiinden 4 - idare meclisi iiyelerinin 1934, 
1935 ve 1936 seneleri iicretlerinin tayini, 

5 - ~irketin idarei umumiyesile mii· -----------------------------~ 
kellef idare meclisi iiyelerine 1935 ve 410 kalem muhammen k1ymetleri miifredat defterinde yazxh ite 
1936 seneleri i!;in verilecek iicretlerle yaram1yan demirhat Cfya. 
1936 yth i!;in miidiirlere tediye oluna • 842 kalem cinsi miifredat defterinde yaz1h ife yaram1yan muh • 
cak iicretlerin tayini hususunda idare telif efya. 
meclisine salahiyet itas•, Yukanda miktar ve izahab yaz1h efya toptan veya perakende au• 

6 - Murak1blann intihabr ve iicret-
lerinin tayini. 

retile 9/lV /936 tarihine rashyan pers,embe giinii saat 10 da pazar • 

Heyeti umumiyeye dahil olmak i!;ill 
hkla sahlacakhr. fsteklilerin efyayi gormek iizere hergiin ve pazar· 

nizamnamei dahilinin 25 inci maddesile hk i~in de tayin olunan giin ve saatte % 15 teminat paralarile bir • 
ticaret kanununun 371 inci maddesi likte Kabata,ta Levazrm ve Mubayaat ~ubesi Miidiirliigiindeki Ahm 
mucibince hissedarlarm hisse senedleri· Sabm Komisyonuna miiracaatleri ilan olunur. (1675) 

ni veya bunlara mutasarnf oldugunu -
miisbit vesikalar• zirde irae edilen rna- 1 - inhisarlar idaresinin tzmirde ~amalh tuzlasmda yapbracagl 
hallere tevdi eylemeleri ve keyfiyeti i~· 26215.60 lira ke,if bedelli ambar kapah zarf usulile eksiltmiye kon• 
tima tarihinden Iaakal yedi gun evvel mu,tur. 
§irkete isbat etmeleri muktazidir. · 2- Eksiltme 20/4/936 pazartesi giinii saat 11 de Kabatatta ln • 

Istanbulda, §irket idarei merkeziye . 
sine. hisarlar binasmdaki Komisyonda yapdacaktlr, 

Londrada, Throgmorton Street, 26, 3 - Muvakkat teminat 1948.17 liradu. 
E. C. 2., Osmanh Bankasma, 204, Das . 4 - istekliler ihaleden en az ii~ giin evvel inhisarlar tn,aat fU • 
hwood House, 69, Old Broad Street E. besine gelerek diplomah mimar veya miihendis olduklarmt ve ev • 
C. 2. velce demir ~atlh in,aat yapm1~ bulunduklarmx mukavele ve kabul 

Pariste, Boulevard Haussmann, 173, raporu suretlerile ispat ettikten ve fenni ehliyet vesikasJ ald1ktan 
Thomson • Houston Frans•z §irketine. sonra 135 kuru' mukabilinde ke,if evrakmt istiy~bilirler. 

Elli hisse senedinden dun hisseye 
I 5 - Bu vesaiki havi kapal1 zarflar ihale giinii tam saat ona ka-

ma ik olan hissedarlar beyinlerinde i!;-
tima ederek adedi mezkuru bitte§kil i!;· dar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde verilmelidir. (1784) 
lerinden birini veya heyeti umumiye 
azasmdan bir zah miimessil tayin ede . 
bilirler. Dahiliye V ekaletinden: 

Meclisi idare emrile 
Katibi Umumi: P. Mahony 

Vilayetlerevi arkasmdaki 4773,670 metre mikab1 miktarmdaki 
toprak hafriyah ae<Ik ekailtmiye konulmu,tur. 

istanbul yedinci icra memurlugun • 
dan: 

Eksiltme 13 nisan 936 pazartesi giinii saat 15,30 da yap1lacaktJr. 
Eksiltme Y enitehirdeki Dahiliye Vekaleti binasmda op an co; 

Eksiltme Komisyonunca yaptlacakbr. 
Muhammen ke,if bedeli 1909 lira 47 kuruttur. 
Muvakkat teminat 143 lira 50 kuru,tur. 
Kat'i teminat 287 liradtr. 

Bir bor~tan dolayt haczedilen !;ifte 
ve sair eslihanm a~Jk arthrma suretile 
paraya !;evrilmesine karar verilmi~tir 

ve sab§ 15 nisan 1936 !;8l'~amba giinii 
saat 12 den 13 e kadar Marpu~~ularda 

Liileci ham dahilinde 6 numarah odada 
satllacagmdan talib olanlarm muayyen 
saatte memuruna miiracaat etmeleri ri· 

lstekliler bu ite aid mali ve fenni tartnameleri ve krokisini gor -
mek iizere Dahiliye Vekaleti Vilayetler ldaresi Levaz1m Biirosuna 
miincaat ederler. 

lsteklilerin 13 nisan 936 pazartesi giinii saat 15 te teminat mak • 

ca olunur. (21950) 
buzlarile birlikte Komisyona miiracaat etmeleri lazimdu. 

«630l> 

i s t a n b u I G a y r ·i m u b a d i II e r K o m i s y o n u n d a n: 
D. No Semti ve Sokagt 

Mahallesi 
Yenikoy 

Mahmudpa§a 

Ferikoy 

Kadrkoy 
Osmanaga 

) 

·Eminonii 
Ahi~telebi 

Tophane 
Ekmekciba91 
Pa~abahfie 

7888 Ferikoy 

• 

• 
Arnavudkoy 

Yenikoy 

Kadlkoy 
Osmanaga 

Koyba91 cad. 
ye JMalakof 

~fedrese 

.:;!i~linin E Kasrmpa~a 
cad. yeni Bozkurd 
cad. 
E. Yogurthane 
Y. Muhiirdarfuad 

) 

Halita~a 

Limoncular ead. 

Kadiriler yoku~u 

E. Kuyba~1 

Y. Fenerli~trkmazr 
E. Korenti 
Y. kuyu 

lt 

E. Sabunfa brikas1 
Y. Sagd1c; 
Birinci cad. 

Malakof ve 
Eczac1 
E. Halitaga 
y. Re~id Ef. 
ve Talimhane 

Emlak No. 

E. 84 Y. 78·2 
maklii.b No. lu 
yeni 74·2 
mahallen 76·2 

6 

E. 67 

63 
harita 19 
65 
harita 18 
E, 17·17 mii. 

. 
E. 37 
Y. 34 

E. 73 mii, 
Y. 91·1 
E. 79 
Y. 2 
E. 27 mii. 
mahallen 6 
harita 2 
E. 27 mii. 

• harita 3 
mahallen 4 
E. 6 
Y. 18 
E. 25 Y. 31 

9·( 
mahallen 4-7 
E. 25 mu. 

Cinsi ve Hisseye gore 
hissesi muhammen k1ymt! 
44 metre arsanm 84 I 60 Ac;1k 
84 Xo. lusunun 9·14 arthrma 
ve 78 "O.lu arsanm 
5-14 his. ve 2 
no. lu arsa 
41 metre arsanm 

40·60his. 
158 metre arsa 

I 18 metre arsa· 
mn 4-6 his. 

I I8,25 metre arsanm 
4·6 his. 
Bostankuyusu \e 
tapusunda yazrh suyu 
olan 882 metre 
arsanm 2·9 his. 
Ustimde odalan olan 
kargir diik~anm 
1485·4800 hH; 
105.64 metre arsa 

Ah!?ab bane . ve 
bah!;e 
Bahr;eli ah~ab ha
nenin 60· tOO his. 

Bah('Pli ah~ah 
hanenin 60-100 
his. 

860 

475 

320 

3200 

120 

900 

792 

290 

270 

145 

Bahc;Pli ah;;ab 70 
hanenin 1-10 his. 
U stiinde odalar1 olan 280 
Urgir diikkanm 
30·240 his. 
38 metre arsanm 102 
2·3 his. 
479 metre arsanm 1300 
4-6 his. 

kapah 
zarf 

• 

kapah 
zarf 

Yukanda evsafi yazil1 gayrimenkuller on gO.n miiddetle satr§a ctlkanlmJ~br, 
Ihaleleri 22/4,/936 tarihine tesadiif eden Qar§amba giinii saat on dorttedir, 
Satr§ mfinhas•ran Gayrimftbadil bonosiledir. 
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I Devlet Demiryollart ve limanlar11~ietme Umumldaresi il&nlar1 

· · d h'l' d bulunan ve halen Haydarpa~a merkez am-
id e arazxsl a I m e . . k 1 h ar d I nizami miiddetlerma dolduran 308 a em mu -

barmda mevcu 0 up d H d d b · 
. S/4/936 perfembe giinii saat on a ay arP.ata a gar 1 • 

tehf et;ya · f d k tt 
d h 'l' d k' Birinci l,Ietme Komasyonu tara m an a~J ar 1rma 

nasa a 1 10 e 1 • 

ile satJlacakt1r. 
Muhammen bedeli 126 lira 50 kurut;tur. • 
tsteklilerin 9 lira 50 kurut; muvakkat teminatla kanunun taym et • 

tigi vesikalarla Komisyona miiraca~~leri. l~za~d1r. , . 1 

Bu i'e aid §artname ~aydarpa,ada JJmqca l,letme Koma&yonq ta· 
raf1ndan paras1z olarak veribnektedir. {1552) 

••• 
M h m\llen bedeli 5158 lira 92 kuruf olan 116,173 M3 !<AID dilme 

. 3~ 5~0 M3 ~am tahta 20/4/936 pazartesi giinii saat 15 te Haydar-
11e d' b' dahilindeki Birinci lt;1etme Komisyonu tarafmdan 
Pasa a gar mast · · k • · l · 386 1' ' f1 'h 1 · yap1lacakbr. Bu 1t;e gume xstayen erm 1· 
kapah zar a J a est . ·~· 'k 1 

kk t t minat ile kanunun taym ethg1 vest a an ve 
ra 90 kurus muva a e . ~ ~ .. k A b 

• .. .. ddesi mucibince it;e g~rmege mann anum u -
kar,unun 4 unc~ rna meleri laz1md1r. 

d ~ d r beyanname ver 
1unma tgmP. aa I H d rpa,ada Birinci t,letme Komisyonu 

Bu ite aid ,artname er ay. a ktir (1748) 
tarafmdan parasJZ olarak ven1ece • 

T .. k H Kurumu Biiyiik Piyangosu ur ava . 1 • 1• Simdiye kadar binlerce ki,iyi xeng•n e m•• •r 
' 6 k "de 11 nisan 936 dadir 

DCI e~l • 

BU ··k ikramiye 200.000 hradir 
yu d • go bilet numaralarma havi eel-

Bazx kimseler tarafm an pt~~? b"t"n numaralarda ittiraki ta
veller tertib edilerek ihtiva etbg~d ~ u ve alakadarlara bilet ve • 
zammun etmek iizere satlf yap!1d!~.

1 
'sitilmektedir. 

'I · ·l b etveller verx 1g1 I, .. .. A 

ri mey1p ya mz u c d Direktorliigiimuzun alakast ol . 
Bu suretle yap1lan sabtla~ ~ • . 

madtgtm saym halktmtza btldtrmz. I 

Akay isletmesi Direktorliigiinden: 

K d k
.. ' Y 1 Adalar ve Anadolu hatlarma if· 

a J oy - Haydarpafa • a ova • . 'h' 
. "ltezimligi 1 haz1ran 936 tart m • 

ltyen vapurlarm kahve ocaklarJ mu 'I 'h 1 d'l kf 
den itibaren bir sene miiddetle a~Jk arttJrntac:t eflt aEe e .. I ec~ dtr. 

A 
.. .. Akay 'ie er ncumenm e aa • 

rttJrma 15 tnayts 936 cuma gunu d · t kl'l · t 
at 15 te ba,hyarak 16 da ihalesi yapllacagm an ttste I e~t~ tdar n~ • 

• .. k .. 1 c: f}igine ve ar Irma 1~m e yuz-
meYI gorme uzere hergiin Is etme 'ie I I . (1691) . b k · .1 E iimene ge me era. 
de yedJ u~u giivenme paralart e nc 

I Harb 'Akademisi Satmalma Komisyonu iianlarl I 
• Ele~trik~i . Ar~~~~~~armda ilan olu-

Cumhurtyet gazetesmin 4 ve 5 nasan tar . . 3 1. • 
Harb Akademisine almacak elektrik memu~~ J!t~nd Ira yevhml~

nan k . t t kl'I . N f V k~letinin bmnct erecede e l-
ye verilece ttr. s e • erm a Ja e a h' t' k b I t . · h · 1 'k' ene 1zme 1 a u e meat 
Yetnamesini aJz o mall aynca en az I I s hl' t 'k b . f .. dant e 1ye vest as1, za 1 -

laztmdlr. lOknliSanh~umiih'a gliikn~ ~ndii'lusbc.u;ikte YJldJzda Harb Akade -
tadan alaca an usn.. a agt. t e ar (1828) 
misi lkinci ~ubeye muracaatlera. 

U.. ·· kdar Tahsil Direktorliigiinden: su 1 k" d .. h • • k' r'ft havuz ar mev nn e 
Kadakoy Ziihtupa'a rna allesmm es I "Y1 e 5 .. 1.. . b 

w d 5 1 b' h'bi Kara u un verga or-
HacJmehmed sokagm a sayx 1 ma sa I d'l . t' 

0 L k .. . d "zayedeye vaze 1 mts tr. 
cundan do1ayt 200 . aymet uzerm en mu l'k . :h 

d . b k 1 '1 bir 1 te yevma 1 a· 
Talib olanlartn yiizde ye t u~uk pey a ~e ert e K ld . . k d K dakoy azas1 are 
Ie olan 14/4/936 tar1~mde saat 17 ye a ar a (17l2) 
Heyetine miiracaatlera. · 

VENUS RiMELi 
ile tuvalet goren kirpikler kalblere ok 
gibi saplamr. 

VENUS 
Gayet cazib renklerile kullananlan 

hayretlere du§iiriir. 24 saat dudakta 
sabit kahr, bozulmae ve yakmaz. 

VENUS lllUDRASI 

HAFTALARCA 
SOREN MOTHiS , 
s1rt agrdar1 kii~iik 

bir tedavi sayesinde 

teskin ediliyor 

Bay E. C. bize yaZiyor: cArasira s1rt 
agnlarma tutuldugum vard1r. Lakin bu 
seferki kriz o kadar ~iddetli olmu~tur 

ki i~imi terketmemek i~in muthi~ eza -
lar <;ektim. Bir~ok devalan tecriibe et
tikten sonra gazetede reklamm1 oku • 
dugum ALLKOKS yak1lanm da tee -
rube etmege karar verdim ve oyle yap
tim. Elde ettigim netice cidden §ayani 
hayrettir. Pek az zaman zarfmda agn
lanm teskin edilmi§ ve tamamen zail 

Terkibe Venus Gold kremi kan1,1 - olmu§tur. 
tlnlmak sayesinde narin ve nazik cild-
leri teshir eden her tene uygun renlder- ALLKOKS yakilan adelatm agnla -
de yiiksek evsafli e§siz bir pudradtr. rma kar§l <;ok milessir bir ila<;tlr. Bu 

VENUS KREMi yak1 adeta otomatik bir masaj gibi j~ 

Terkibindeki husus1 maddei hayatiye 
dolay1sile insam §ayani hayret bir su -
rette gencle§tirir, giizelle§tirir ve ismi 
gibi bir Venus yapar ve hayretlere du-

ICASADA 
SAKLAOI~INI7 

DAllA 
KURU 
Bl~ 

C~SM~ 
VAZi Y £TiNO~OiQ 

ONU rAiZL.£ 
OAN k'A YA • VE:~I N.lz 

'-lUSUsi SARTLARfMIZI 
SO~UNUZ 

l-10LANTS[ 
QAN~ ONiN. 
tAQAK6Y I>ALA~-ALAL~Mci HAN 

goriir. Sar;hgt s1cakhk sayesinde agn
yan yeri hemen teskin ve agny1 ' bus -
biitiin defcder. Y aki iki saniyc i<;erisin
de aciSlZ ve kokusuz derhal <;1kanhr. 
Siz i§inize bakarken yak1 da kendi i~ini 

§iiriir. goriir. ALLKOKS mcsameli yakllar ec- I I 
Evliya Zade Nureddin Eren zanelerde ve ecza depolarmda 40 kuru- istanbul Belediyesi ilanlar! 
Eczai kimyeviye alat ve itriyat depo- §a sat1hr. K1rm1Z1 bir claire i~erisinde ._ ______________ ..;. ___________ .__..1 

su, istanbul. klrmizl bir kartah gostcren febrika Dii,kiinlerevi ic;:in niimune&ine gore basbnlacak evrakl matbua 
markasma dikkat ediniz. ve defter a~1k eksiltmeye konulmu,tur. Bunlar 59 par~adan ibaret 

Kartal Tapu dairesinden: 
Dolayoba koyiinde 4287/23 numarah 

ve ayni yerde 4290/16 numarah iki k1t'a 
tarla ile bir ev biliisened Mehmed ~a
kir Aganm uhdesinde bulundugundan 
bahisle veresesi tarafmdan tapuya tes
~ili talcb edilmekte oldugundan bu yer
le iddiay1 tasarruf edenler varsa vesa • 
iki resmiyelerile birlikte 15 giin zar • 
fmda tapu idaresine miiracaat etmcleri 
ve yahud tahkikat giinu olan 22/4/936 
tarihine tesadiif eden sph giinii saat 14 
ten 16 ya kadar mahallinde bulunma · 
lart ilan olunur. 3/4/936 

~IK HAYANLARA 
Mevsimlik kiirklerin 

Zengin ~e§idler vardtr 

EPREM 
Halefi: Zare Horasancayan 

Rekabet kabul etmez fiyatlar 
Miisaid lJeraitle kiirkler muhafaza 

edilir 

Ovomolti.ne 
mideyi yormadan 

uzvtyeti kuvvetlendirir. 
Her ya~da ve bilhassa ihti
yarhkda, mukavvi ve teksif 

edilmi~ bir unsuru 
.:=:=::::::. gtdai olan Ovomal
~~ tine, uzviyetin kuv· 

vetlerini idame eder. 

I 'in nefis bir lezzeti vardtr. I 
Eksiltmc pazarhk ilam 

Jstanbul Rasathanesi 
Direktorl iigiinden : 

15 nisan 936 tarih ~ar§amba giinii sa
at 15 te istanbul vilayet muhasebesin -
de ek&iltme komisyonu odasmda 973.43 
lira ke§if bedeli Kandilli Rasathanesi 
diirbiin dairesi kubbesile sa~aklanna te
kuta ve bakU' kaplamas1 in§aah pazarhk 
usulile eksiltmeye konulmu§tur. Muka
vcle, eksiltme naf1a i§leri umumi, hususi 
ve fenni §3rtnameleri, proje, ke§if hu -
lasasiyle buna miitcfcrri digcr evrak 
Kandilli Rasathanesinde paras1z verile
cektir. Muvakkat teminat 73 liradtr. is
teklilerin teklif mektublan ve en az 
500 lirahk bu i§e benzer i~ yaphgma 
dair idarelerinden alml§ oldugu vesi • 
kalara istinaden istanbul Naf1a miidiir· 
liigiine eksiltme giinUnden en son be§ 
giin evvcl miiracaatle fenni chliyet ve-
sikast almalar~ laz1mdtr. cl832» 

Tabif meyva usarelerile hazl.l' · 
lanrnl§ yegane meyva tuzudur. 

Mide, barsak, kara ciger, bobrek 
hastaliklarmda fevkalade faydall · 
dlr. Hazmi kolayla§tlrll', ink1bt1ZJ 
izale eder. 

tNG!LtZ KANZUK ECZANESl 
Beyoglu · istanbul 

FE MiL 
Kad1nlar1n Adet bezl rl 
Kadm ve k1zlarm seve seve kulla 
naca~1 g:ayet s1hhi, temiz, yumu~jak, 
ekonom1k ayba~1 bezleridir Her 
eczane ve parfiimeri magazaiann
da kutusu 60 kurul?tur. 

istanbul Levaz1m Amirligi 
Sahnalma Komisyonu 

iLANLARI 

fdare1eri Istanbul Levaztm a
mirligine bagh miiessese1er i~in 
<<24000» kilo taze bakla, «26500» 

aded enginar, cc22000» kilo se • 
mizotu, cc15000» kilo bezelye, 

<<5000» demet dereotu, «33500» 
aded marul,«9000» demet mayda

noz, cc32000» aded yetil salata, 

<< 17000» demet taze so ian 27 
nisan 936 pazartesi gunii saat 

15,30 da Tophanede Sahna1ma 

Komisyonunda kapah zarfla ek • 

siltmesi yapalacaktxr. Hepsinin 

tahmin bedeli 6287 lira 50 kuruf· 
tur. Ilk teminah 471 lira 56 ku

ruttur. Sartnamesi Komisyonda 

roriilebilir. lsteklilerin kanuni' 
vesikalarile beraber teklif mek

tublanm ihale saatinden bir saat 
evvel Komiayona vermeleri. 

«479» (1810) 

olup 370 lira bedel tahmin olunmu,tur. ~artname ve niimuneleri 
Levaz1m Miidiirliigiinde goriiliir. Ek&iltl!,liye girmek i&tiyenler 2490. 
numarah arttJrma ve eksiltme kanununda yaz1h vesika ve 27 lira· 
75 kuru,luk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 28/ 
4/936 aah giinii aaat 15 te Daimi Enciimende bulunmahdirlar. (1850) 

~ 

~ehir hududu haricine ~1karalacak kasaphk hayvanlarm takib ede
cekleri yollar hakkmda 30 numarah ve 6/1/936 tarihli karara gore 
Hukuk l,leri Miidiirliigiince tanzim edilen, bir aureti ataiada yazah 
tembihi beledi miisveddesinin kabuliine Daimi Enciimenin 19/3/ 
936 tarihli ic;:timamda karar verildi. 

T embihi Beledi: 

Madde 1 - ~ehir hududu haricine ~1kanlacak kaaaphk hayvan
larm ge~ecegi yollar Istanbul Daimi Endimenince atai1da roateril
digi iizere kararlatbrllmattlr. 

2 - Hayvan Borsa&mdan ~akarahp Kagxdhane, Ayazaia, Bah • 
~ekoy ve civarma gotiiriilecek hayvanlar Fi,ekhane caddesi, Kaitd
hane koyii ve oradan da tehir hududundaki aafalta s:•karxlmak&tztn 
Ayazaga koyii istikametini ve daha ileriye gotiiriilecek olanlar bu 
istikametten aonra Milli Emlik Miidiirliigiiniin malumab altxnda 
Hadtmkorusu ge~ilerek Bah~ekoy ve civarandaki koyler istikame • 
tini takiben sevkedileceklerdir. 

3 - Kemerburgaz ve civarma gotiiriilecek hayvanlar, Fi,ekhane 

caddesinde Siinnet kopriisii, Kemerburraz fOSeai iatikametini takib 

~deceklerdir. 

4- Alibey koyii, Kii~Ukkoyle Fatih ve Bak1rkoy kazalarxna ti.

bi diger koylere gotiiriilecek hayvanlar, Fitekhane caddesinde Sun

net kopriisile Fil kopriisu ge~ilerek dai yollar1 istikametini takiben 

sevkedilecektir. 
5- Kadxkoy, Uskudar, Beykoz kazalal'ma baih koylere rotiirii· 

lecek hayvanlar da deniz yolile Jelip mezbahaya rotiiriilen hayvan

larm re~mesine miisaade edilen yolu yani Okmeydant, Kulakatz, 
Nabnc1yoku,u Dortkuyu, Bahariye caddeai, Divanhaneyokufu, ~it

bane ve Kuledibini takiben Liilecihendek, Bogazke&en, T ophane 
sahili veya tramvay yolile Fmd1kh veya Kabatat iskeleleri i&tika • 

metini takib edeceklerdir. 
6 - Hayvan Borsaamdan ~akar1hp Alibeykoyii, Kalitarya koy • 

lerile civarlarma ve Uskiidar mmtakaamdaki koylere aevkedilecek 
olan hayvanlar i~in Bona idare&i tarafmdan verilen veaikalar aza -
mi 24 aaat miiddet ' i~in muteber olacak, yani bu miiddet zarfmda 

hayvanlar fehir ~emberi haricine ~1km1f bulunacakhr. 
7 - Bu talimata murayir hareket edeceklere, Belediye evamir ve 

talimatma muhalif hareket edenler hakkmdaki cezalar tatbik olu· 

nacakhr. 
8 - Bu tembihi beledi giinliik Jazetelerle ilan edildiii tarihten 

itibaren mer'i olacakbr. «B.:t (1851) 

Senelik 
muhammen Muvakkat 

kirux teminah 
Floryada Siilaryom p1ajt 936 aeneai birincitetrin 
sonunn kadar kiraya. 1500 112,50 
Floryada Kii~iik plaj 936 senesi birincitetrin 
aonuna kadar. 300 22,50 

Floryada Havuzlu bah~e ve kazino ve biifeai 937 
senesi fUbat sonuna kadar. 300 22,50 

Yukartda aemti, aenelik muhammen kiraaa ve muvakkat teminat

larile kira miiddetleri yazxh olan mahaller kiraya verilmek iizere 

ayr1 ayr1 a~ak artbrm1ya konulmuttur. ~artnameleri Levazam Mii -
diir1iigiinde goriiliir. Arthrmtya girmek i&tiyenler hizalarmda ros • 

terilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 27/4/ 

936 pazartesi giinii saat 15 te Daimi Enciimende bulunmahdar. 
«B.» (1849) 

r Dr. lhsan Sami • .---------------------•11111 
Oksiiriik ~urubu 

Oksiiriik ve nefes darll~. bog 
maca ve ktzamtk iiksuriikleri ic;in 
pek tesirli ilacd1r Her eczanede ve 
ecza deoolarmda bulunur. 

SATILIK KERESTE FABRiKASI 
45 beygir kuvvetinde 1 adet lokomobil, 2 adet 55 ve 1.15 aantimlik hizar 

~akinas1, dinamo, transmisyonlar, destere vesaire, fabrikaya liizum olan 
bilumum teferruatile beraber ambalajh olarak ve derhal montaj1 yap1bb 
i11letme~e haz1r bir vaziyrtte sabhkt r. Miiracaat: A. H Galata P K 1533 ______ , 
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Ne beybude ye<e i,t,ab ••kiyo<. Bi< tek kaoe G R i P I N bu tahammOII 
edilmez aj!ny1 dindirmege kifi idi. 

• GRiPiN : En §i ddetli ba§ ve 
di§ agnlarJDI keser. 

• GRiPiN : Gripe, ba§ nezlesine 
ve diger nezlelere kar§l ~ok 

miiessirdir. 
• GRiPiN: Soguk algmhgm

dan miitevellid biitiin agn, SIZI 
ve sancilarJ siir'atle get;irir. 

• GRiPiN: Bel, sinir, romatizma 
agr1larmda hararetle tavsiye 
edilmektedir. 

•• • I I 
Mideyi bozmaz, kalbi ve bHbrekleri yormaz. 

( 
G R i P i N, Radyolin Di~ Macunu fabrikasmm mUtehassts 

kimyagerleri tarafmdan imal edilmektedir. 

Her eczanede bulunur. Fiyat1 7,5 kuruttur. 

• r- Bi~Ki ve DiKi$ YURDU 
Tesis MiidUrU ELENi ~ORBACIOGLU 

En son metodla ve ~ok kolay bir usulle diki§ bilenle· 
re 3 ay, bilmiyenlere 6 ayda ogretilir. FranSIZ liiks 
metodla tayyor, tuvalet, roplar, reklam, beyaz ~ama§Jr, 
erkek kostiim dersleri kadmlara verir. 
Yiiksek Kiiltiir Direktorliigiinden musaddak §ahadet· 
name verilir. Yurddan ~1kan talebe atolye ve yurd a~a
bilir. 3 iincii devreye kayid nisan (15) e kadar a~1khr. 

•·---·- Adres - Kumkapa Kadarga caddesi No. 93 

A~Jkta duran ve mikroblar i~in en elveri~li b!r melee olan 

I 

F u~antza Dikkat Ediniz! 

•• oldiiren Yiizde Mikroblart yuz 

ADYOL. 
Di~leri temizleyip beyazlatmadan evvel f1r~amz1 

temizliyerek sizi bu tehlikeden kurtanr 

Akay i~Ietmesi 
Yalova kaphcalarmda Ocrkarde,Ier kazinosu bir mevsim icrin acrtk 

arlhrma ile kiraya verilecektir. lhalesi 13 nisan 936 pazartesi giinii 
saat on be,te ~efler Enciimeninde yaptlacakhr. Setba'I lokantasile 
tuhafiye diikkamna bir mevsim i!rin verilen fiatlar haddi laytkmda 
goriilmediginden bunlarm da ihaleleri yukartda yaztlt giin ve saate 
uzablmt,ttr. lsteklilerin ,artnameleri gormek icrin hergiin Levaztm 
~efligine, arttumtya i'tirak icrin de yaz1h giin ve saatte yUzde yedi 
bu!ruk muvakkat pey ak!releril• ~efler Enciimenine gelmeleri. (1825) 

CUMHURlYET 

TEKBiRVAZO 
A'IK BEYAZveYUt1USAK 

BiR CiLD 
I 

TEMIN 
~ I 

ETMELIDIR 
, # 

AKSI TAKDIRDE 

BU ~AYANI 
HAYER£T TEU· 
LiFOEN HEMEN . . . 
8UC.UNDEN lS· 
TiFAOE E~iNit 

Yiiziiniizdeki siyah benlerden, a~tk 
mesamelerden ve sair gayrisaf m~dde -
lerden kurtulmak isterseniz; cildinize 
yeni ve esas bir giizellik veriniz. Hemen 
bugi.inden itibaren bir vazo beyaz renk
teki (yagstz) Tokalon kremi satm almtz. Terkibinde taze kaymak ve musaffa 
zeytinyagt ile cidden mukavvi ve beyazlabc1 sair bir~ok cevherler mevcuddur 
Bunlar, siyah benleri eritirler. A~tk mesameleri kapatlrlar ve en sert ve sol
ffiU§ cildleri yumu§abp gencle§tirirler. Yalmz bir veya iki gi.in zarfmda yap -
ttg-t §ayani hayret tesir ve gosterdigi biiyiik farka §3§acaksmlz. Bir hafta 
sonra, teniniz a~tk, nermin ve yumu§ak olacak ve biitiin dostlanmzm gtpta -,e 
takdir nazarlanm celbedecektir. Her vazo garantilidir. Memnun kalmadtW. -
mz takdirde, ald1gmtz vazoyu istanbul 622 numarah posta kutusu adresine 
ademi memnuniyetinizin sebebini de zikrederek iade ediniz. Verdiginiz para
mn iki misli geri verilecektir. 

Hami§: Vaki kiilliyetli talep kar§lSmda mevcud niimunelikler bitmi§tir . 
Yenileri hazrrlanmakta oldugundan heniiz niimuneliklerini almarnl§ olanlarm 
birka~ gi.in daha sabretmeleri rica olunur. 

col,( 
E TLI OLUR 

istanbul Milli Emlak 
CINS VE MEVKU 

PASTil ANTiSEPTiK 
KANZUK 

Teneffiis yollarile ge~en hastahk
lara kar§l koruyucu, tesiri kat'i 
pastillerdir. Nezle, Bronllit, Grip 
ve Bogaz rahatsiZhklarmda, ses 
k1s1khgmda pek faydahdtr. 
iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 

Beyoglu - Istanbul 

Miidiirliigiinden: 
Muhammen b"edeli 

Lira 
Kadtkoyiinde Caferaga mahallesiniri Moda ca.ddesinde 99 
numarah diikkamn yar1 payi. 1000 

1205 
1300 

Ayni yerde 101 numarah diikkan1n yart payt. 
Ayni yerde 103 numarah diikkamn yart payt. 
Beyoglunda Hiiseyinaga mahallesinin Akarca sokagtnda 
dort katta yedi oda, iicr sofa, U!r hala, mutfak, sarnt!r ve elek-
trik, terkos tesisatJm havi be' numarah evin yart payt, 1250 

Yukartda cins ve mevkileri gosterilen emlakin acr1k arttJrma usu. 
lile hizalarmdaki bedeller iizerinden ayn ayr1 satlfi on giin uzabl • 
miftlr. lsteklilerin ve ,eraitini ogrenmek istiyenlerin 16/4/936 per
'embe giinii saat on iki bu!rukta yiizde yedi bucruk pey akcrelerile mii· 
racaatleri. «R. » ( 1841 )" 

Istanbul Tapu Ba~memurlugundan: 
Silivrikaptsi haricinde Merkezefendi mahallesinin Seyidnizam 

nam mahalde 11 numarah Seyidnizam karakolhane binasmm se -
nede rapti Emvali Milliye tarafmdan taleb olunmuf oldugundan bu 
yere ba,kacra tasarruf eden varsa vesaiki tasarrufiyesile birlikte Is· 
tanbul Tapu Ba,memurluguna on giin zarfmda mUracaat eylemesi 
ilan olunur. (1827) 

S Nisan 1936 

Evlerinizi Sineklerin ve Boceklerin 
istilasma kar,I muhafaza ediniz. 

Yiizde yiiz oldiiriir. 

Taklitlerinden sak1n1n1z. 

FAY A 
T ahtakurusu, sinek, sivrisinek, giive, art, karmca, oriim
cek ve biitiin ha,aratJ kokiinden keser, yuvalarma ve 
e,yalarm iizerine ve odalarm havasma ve tahtalarm, 
duvarlarm kenarlarma, aralarma bolca FA YDA ser • 
piniz ve tahtakuru yuvalan FA YDA ile tahrib edi • 
niz. Biit.iin yaz bu muztr ha,arattan kurtulacak ve 
rahat edeceksiniz. Bilhassa apartJmanlarda, mutfak· 
larda yemeklerinizi, erzaklartmzt telvis eden hamam 
hoceklerini, aptesanelerde, hamamlarda bulunan kii • 
~iik bocekleri, tirtJllart, kiimes hayvanatmda, kopek • 
Jerde bulunan pireleri, hayvanlarda buh;nan keneleri, 
bitleri, nebatat ve agacrlar iizerindeki ttrttllart behe • 
mehal FA YDA ile imha ediniz. Niimunelik 20, ufak 
30, hiiyiik 50, yanm kilo 50, bir kilo 80, hef kilo 350 
kuru,tur. F AZLA PARA VERMEYiNtZ. T esiri a a 
az oldugu halde ecnebi malt diye fazla para kopar • 
mak istiyenlerden sakmmtz. FA YDA imaline nazaran 
daha kuvvetli ve daha ucuzdur. HASAN markasma 
dikkat. 
Hasan 

Karacabey Merinos 
Ciftligi 

BEYOGLU 

Yetistirme 
' 

Miidiirliigiinden: 
1 - A • Merinos Y eti,tirme ~iftligi sun'i tohumlama laboratuar• 

Ian i~in 1690 lira 35 kuru' muhammen bedelli mikroskop ve mikro• 
fotograf makina ve teferriiab. 

B - V e gene tohumlama laboratuarlart icrin 3024 lira 80 kurus 
alat ve edevat ile eczay1 bbbiye, a!r1k eksiltmiye konmu,tur. • 

2 - Eksiltme giinii 24 nisan 936 tarihine musadif cuma giinii sa .. 
at on be~tir. 

3 - Eksiltme istanbulda Baytar Miidiirliigiinde te,ekkiil edecek 
Merinos f;iftligi Satmalma Komisyonunca yaptlacakbr. 
4- istekliler mikroskop ve mikro fotograf i!rin 128 lirahk ve alat, 

ecyazt ttbbiye icrin de 227 lirahk muvakkat teminat verdiklerine dair 
Malsandtgi makbuzu ibraz etmeleri. 
5- isteklilerin bu i,Iere aid mali, fenni ,artnameleri istanbul Bay• 

tar Miidiirliigiinden veyahud Karacabey Merinos Y etittirme f;ift .. 
ligi Miidiirliigiinden istemeleri ilan olunur. (1853)' 

--------------------------------------------------------------------------Zayi - Liman kaptan §ehadetna -
memle niifus ve kazanc vergisi kag1d • 
larmn zayi ettim. Yenisini alacagrmdan 
eskisinin hiikmii yoktur. 

i:nebolunun Darsu kariyesinden Os • 
man og.tllarmdan Mehmed oglu 

Abdullah tevelliidii 1324 

Fatib sulh ikinci hukuk hakimligin • 
den: 

Ay§e ve klZI Re§ide Hatice tarafm • 
dan ismail ve Beyoglunda Venedik so· 
Itagmda Adilin kira hanelerinde 41 nu· 
marah hanede mukim Miinevver aley· 
hine ikame olunan Fatihte Mimar§iica • 
ettin yeni Hatibmuslihittin mahallesin
de Cabi Aliefendi sokagmda eski 1 ve 
yeni 3 ve 1 numarah hanenin izalei §U· 

yu davasmdan dolay1 miiddeaaleyhe 
gonderilen davetiye mezbure Miinevve· 
rin ikametga.Iu me~hul oldugu §arhile 
iade kthndtgmdan 15 giin miiddetle ila· 
nen tebligat icrasma karar verildigin • 
den yevmi muhakeme olan 24/4/936 
saat 14 te mahkemeye gelmedigi veya 
vekil gondermedigi takdirde g1yaben 
muhakemeye devam edilecegi ilan olu· 
nur. 

Sa.htb ve Btl§muharrtrt Yunw Nadi 

Umuml nefrlvatz tdare eden Y CLZI i§lert 

Miidilril: Hikmet Miinil 

Matbaactltk ve Ne§rtyat Tilrk Anontm 

Qtrkett • Istanbul Oksiirenlere: .KA TRAN HAKKI EKREIVI 


