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Musolini Habeş harbini kazanmakla kaimıyor 

Italya, Balkan1ara el attı, Orta 
A vrupada müttefikler edindi ! 

Bir Yugoslav gazetesi yazıyor : 

Müstemleke olan 
Arnavutluk 

ltalyanların Balkanlara girmesi 
hazırlanan bir kapıdır • 

ıçın 

Ankara da 
yakalanan 

Casusun açlık 
grevi dün nihayete 

ermiş 
Dünkü Cumhuriyet gazetesi An

karada casusluğundan şüphe edi
len Letonyalı bir doktorun -yaka
landığını; bu adamın hiç bir şey 
söylememek için açlık grevi yaptı
ğını ve kendisine şırınga ile gıda 
verildiğini yazmıştı. 

Bu haberin tahkikini dün sabah 
Ankara muhabirimize söyledik. 
Muhabirimiz resmi makamlarla 
tema& ettiğini ve böyle bir casus
luk hadisesinin mevcut olmadığı-
nı, hatta resmi makamlarm bunu 
tekzip edeceklerini bildirmişti. Bu 
sabahki Cumhuriyet gazetesi. şüp
heli adamın dün açlık grevinden 
vazgeçerek yemek yemeye başla
dığını, bu adamın şüpheli vaziyeti 
etrafında tahkikata ehemmiyetle 
devam edildiğini yazmaktadır. 

Bu mesele hakkında resmi ma
kamların verecekleri haber işin 

hakikatini meydana çıkaracaktır. 

l 

Arnavutlukta bir pazar manzarası 
(Yazılan 4 ve 14 üncü sayfada) 

Almanya gibi emrivaki yaprnak istemeyiz, fakat 

Boğazları tahkim hakkı-
mızdır; bunu lstiyoruz ! 
Londra 25 (A.A.) - D. N. B. bildiriyor: 
öğrenildiğine göre, Türkiye Dişişleri Bakanı Dr. Tev

fik Rüştü Aras, Milletler Cemiyeti Konseyinin diğer aza• 
lanm, Lokarno devletlerinin teklifleri mevkii file kondu• 
ğu takdirde bükfimetinin Boğazları tahkim hususundaki 
taleplerini muhafaza edeceğinden haberdar etmiştir. 

* * * 
HABER: Almanyamn çıkardığı Ren hadisesinden 

Son Dakika: 

sonra Türkiyenin Boğazları serbestçe tahkimi hakkındaki 
iddiası çok kuvvetlenmiştir. Ren sahilindeki topraklarda 
Alman hakimiyetinin iadesini bilhassa İngilizler tasvip 
ediyorlar. Böyle bir zamanda Boğazlar gibi Türk toprak· 
larmda ve sularında eski hususi vaziyetin devamı cidden 
pek manasız olur. Ancak, Türkiyenin istediği: Bu hakkı· 
nm, emrivaki neticesinde değil, karşılıklı konuşmalarla 

teslim edilmesi ve kendisine iadesidir. 

Rus - Japon askerleri 
birkaç kere çarpıştı 

C'lüler ve yaralı lar var 

Feci bir 
-----------------------...------cinayet 
Zeylin 
lbat.~ 

burnunda 
H©ılfn~ 

Babası Abdullahtan kıskandığı 
karısını kesimiş ! 

Bu sabah Zeytin burnunda feci ı kestikten sonra kanh bıçağını ölü 
ve tüyler ürpertici bir cinayet iş- VÜÇ11dun birkaç yerine .daha sa~ 
lenmiştir. Tafsilatı §udur: lamış, sonra kaçmıştır. 

Zeytinburnu, Demirhane cad- Dolaşan rivayetlere göre, Hafız 
desinde kahvecilik ve aşçıhk ya- karısını Abdullah ismindeki ba .. 
pan Rizeli Hafız adında 25 yaş- basından kıskanmaktaymıı. · ·Ve 
larında bir adam, 22 yaşındaki ka- cinayeti sırf altmış yaşında,· b~ 
rısım bıçakla öldürmüştür. yaz saçlı ve sakallı olan babaıiyle 

Cinayet evde ve merdiven ha- karısı arasında bir münasebetin 
şmda işlenımiştir. Katil kansını (Deuamı 2 incide) 

BarslHondan gelen manifatura 
sandıkları açılınca 

ispanyanın kaldırım 
taşları ort a ya çıktı 
Denklerin içinde .muz . kökleri ve 

çürümüş halatlar da var 

Bu hırsızhğın ispanyada rılltımda 
yaplldığı tahmin edili·yor 

lspany·a ile yapılan son anlaş -
ma üzerine manifatura ticareti 
ile uğraşan büyük firmalar İspan
yaya birkaç partide gelmek üzere 
külliyetli miktarda mal sipariş et
mişlerdir. 

Bu mallardan ilk parti 17 Mart 
tarihinde limanımıza gelen bir İs
panyol gemisi ile gelmiş, bir gür. 
sonra da gümrük memurları tara 
fından sandıkların muayenelerine 
başlanmıştır. 

Sandıklar tartılıp ta üzerlerin
de yazılı kilolardan noksan oldu
ğu görülünce memurlar sandıklar
daki mallardan şüphe etmişler ve 
hemen alakadar şefleri ve mal sa 
hiplerini haberdar etmişlerdir. 

Seçilen bir eksper heyetinin ö
nünde tandık1ar açılmış, patiska 
basma gibi eşyalar yerine taş 

kum, kömür tozu, muz kökü. Barse
lonanın büyük kaldırım taşları 
talaş ve daha huna benzer birçok 
şeyler çıkmıştır. Heyet sandıklar 
açmış, içinde çıkan maJların kilo
sunu tesbit etmiş, huna·an sonr 
malları ~ümrük ambarına nakle+ 
tirmiştir. 

ffitlerln 
Fransa ya tek lift 

Barsölon şehrı 

Bir a_dam ve 
köpeÇ11 

Ha,"ag·azile boğuldu 

Moskova, 26 (A.A.) -Tassa
jansı bildiriyor: 

mıntakasında Sovyet Rusya arazi
sine geçmiş ve hududun 250 metre 

Londrad-a dönen bir şayiayı 

bakılırsa, Hitler, garp komşusu 
yet arazisinde bir zabit ve bit as nun endi~elerini gidermek icir 
ker ölü bırakmışlardır. 'Fransaya rla•mi ve kati bir ade 

Taksimde, Şehjt Muhtar cad • 
desinde T atarcı oğlu dükkanında 

Karn ik adında biri, bir kurt kö • 
peğiyle birlikte dün gece dükkan-

Dün Kabarovski saatiyle saat 
10 da yedi kişiden mürekkep bir 

Japon kıtası Sovyet Rusya -

Mançuri ve Kora hud\,ltlarının ilti
sak noktasının yakınında Kunçun 

berisinde beş kitiden mürekkep 
bir Sovyet müfrezesine ateş aç -

mıştır. Yarım saat süren bir çar :. 

pışmadan sonra, Japonlar kaç -

maya mecbur edilmişler ve Sov -

Ayni gün saat on beşi elli ge mi tecavüz ve emniyet misak 
çe, makineli tüfekleı!e mücehhez -ı.kdetmeği teJdif edecektir. 

elli, altmış kişilik bir Japon kı- (Ren ihtilafına dair diğer ya· 1 
tası yeniden ayni mıntakada 81 zdar 4 üncüde) 

• iiıı .... _.._ .................... .-. .......... 1 . (Devamı 2 ıncide) , 

da yatmış. Fakat bu saba.h her iki· 

si de delinen havagazı borusun
dan intişar eden gazla zehirlen • 
mit olarak ölü bulunmuşlardır, . 

i50) 1575 
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18parta - Bozanönü ve Afyon 
Karakuyu hatlarının açılışında 

ismet Inönünün 
mühim nutku 

Dün Afyon - Kara kuyu ve Bozanö·ı 
nü İsparta hatlarının açılışı büyiik 
merasimle kutlulanmıştır. 

ilk tren Afyondan hareket ettiği za 
man blitün halk tarafından merasimle 
uğurlanmış ve ikinci trenle de İsmet 
İnönü, nafia, iktisat ve maliye vekillerile 
Meclfs reisi, Parti umumi katibi ve di.I 
ğcr davetliler hareket etmişlerdir. ı 

Afyondan Karakuyuya kadar bütün 
hat boyu halk yığınlarile dolmuş ve bü
yük şenlikler yapılmıştır. 

Tren Karakuyuya vardığı zaman da 
merasim yapılmış, izmirden gelen vali. 
belediye reisi, gazeteciler ve daha bir 
çok kimseler açılış esnasında hazır bu· 
lunmu§lardrr. 

Karaku)'Udaki merasimden sonra 
İspartaya gidilmiş ve bütUn 1sparta hal 
kr tarafından bllyük sevinçle karşılan
mışlardır. 

Buradaki merasim saat 17 ,30 da is
tiklal marşile başlamış, isparta valisile 
İsparta mebuslarından Mükerrem ve Ke
mal n bunlardan ııonra Başvekilimiz 

ikind büyük nutkunu söylemi~tir. Bu 
nutuktan en dikkate şayan parçaları a~ 
Jıyonız: 

Başvekllimlzln 
nutku 

"Arkadaşlar. ispartanm sevindiği 

bugi.ine iştirak etmek için hep beraber 
burada bulunuyoruz. Ankaradan ben ve 
arkadaşlarım çok sevdiğimiz İspartaya 
bugünü kutlulamak için geldik BUyük 
Miltet Meclisi muhterem reislerini ve 
muhterem azasını bu merasime iştirak 
etmek için bilhassa tavzif ettim. 

Arkadaşlar, eserler parça parça mü
talea edildiği zaman hepsinin hususi kıy 
metleri vardır. Burada ilerliyen, yapan 
ve hergün yeni eserler vUcude getiren 
Türkiyenin ufalC bir modelini canlandır 
mış oluyoruz. Maden, fabrika, demiryo
lu bu sahalarda cumhuriyetin hergUn 
kazandığı zaferler için iki gündenberi 
açtığımız yeni müesseseler sevinilecek. 
öyünülecek eserlerdir. Bu eserler kadar 
bunlardan daha fazla ehemmiyetli olan 
yedi sekiz vilftyet halkının canlı inkılap 
fikirlerile beslenmiş, inkilap fikirleri et
rafında toplanmıf, AtatürkUn kuvvetli 
ve feyizli bir eliyle açılan yolda bütün 
Türkiyenin bir vücut gibi ilerliyen bir 
manzara göstermesidir. Asıl memleketin 
memnun olacağı, içeride ve dışarıda her 
kese göstereceği mana bu noktadadır. 

Arkada§lar, yeni Türkiyeyi canlı, 
limitli, kendine güvenir, çalışkan ve a· 
ziml~ blitUn manasile ve şeklite ııiz bu
rada temsil ediyorsunuz. Yeni Türkiye 
cumhuriyeti çocuktan, Atatürk çocuk· 
lan, yUreklerinde kuvvetli, bileklerinde 
kunetli, antayııtarında kuvvetli ve da· 
ima ileri giden bir kudret kaynağıdır. 

Memlekette bir çok eserler yapılmıştır 

ve daha bir çok eserler yapılacaktır. 
Burada küçük çocuklarımızdan en 

yaşlımıza kadar hepimizin yüzünde bü 
yük mücadeleleri başarmak, memleketi 
yiikseltmek iradt:si tecessüm ediyor. 

lımet lnönü rculyod~ 
konuıurken .•• 

'fen i açı lan 
demiryollarımız 

Afyon Karakuyu 
Hattı üzerinde 
nakil yat başladı 
Ba,bakanımız ismet lnöııü ta

rafından dün büyük meraıimle a· 
çılan ve kütat resmine giden he
yetlerin 'u dakikada üzerinde bu
lundukları Afyon - Karakuyu 
hattiyle hp.arta ıube hattı bugün
den itibaren de filen işletmeye a· 
~ılmış bulunmaktadır. 

Artık bu yeni hattımızın yeni 
istasyonları olan Tınaztepe, Ko -
catepe, Çiğkeltepe, Sandıklı, Ba
lıklı, Kazan,pınar iıtaıyonlarına 

ve tube hattının Bozanönü ve Is
parta iıtasyonlanna yolcu ve eua 
naklecılmektedir. 

Yalnız etya ve yolcu kabuliyle 
beraber ilk muhtelit katar Pazar 
günü Afyon.dan hareket edecek-
tir. Haydarpa9adan Cumarteai gü-
nü hareket eden muhtelit katar 
bu ilk trenle teli.ki edecektir. 

Devlet Demiryolları timdilik 
Afyondan Pazar, Çarşamba ve 
lspartadan Pazartesi, Cuma gün
leri haftada ikişer muhtelit kata
rın hareketini muvafık bul mut • 
tur. 

gelen ispanyadan 
manifatura sandık
larında neler çıktı 

(Baı f..ıralı 1 incide) ı 
Bay Hacı Recebin 85 top pa

tisinin içinden bir çoğu alınmış, 
yerine halat kırıkları, kömür tozu 
konmuftur. 

Avunduk zadelerin 12 sandık 
içi,nde gelen 100 küsur toptan 90 
topu alınmış, ancak beşer topu bı
rakılmııtır. 

Bunların yerine muz kökü. 
kaldınm taşı, çıkmıttır. 

Bozaltonun ve diğer birkaç fır
manrn mallarından da ayni ıekil · 
de manifatura eıyası çalınmıştır. 

Uk parti hakkındaki tahkikat 
devam ederken dün Avunduk za
delerin 38 topluk ikinci parti m~l 
lan se1mfştir. Sandıklar gene açı
lınca 38 toptan 36 sının alınarak 

ancak dört topun bırakrldtğı ıö
rülmüştür. Alınan 36 topun yerine 
84 kilo üstübü, 30 kilo muz kökü, 
68 kilo halat, 3 parça ·ve seksen 
kilo ağırlığında Barselona şehri -
nin büyük kaldırım taıları çık-
mıştır. 

Bu parti mallarla gelen diğer 
üç tüccarın mfllında da böyle taş 
ve toprak çıktığı anlaşılmıştır. · 

Vaziyetten lspanyRdaki fabri
kalar ve sigorta kumpanyaları ve 
diğer alaka-larlar haberdar edil • 
mişlerdir. Ti!ccarlar mallarının 

bedellerini sigorta kumpanytlla -
rından alacaklardır. Yalnız bu 
hadise ispanya i?e daha yeni ba~
lryan ticari mifoasebat noktasın · 
dan pek de iyi karıılanmamııtır. 

HABER - AICfam poı(aıi 

Rus • Japon Çift beygirli bir arabanın 200 kiloda 

askerleri birkaç fazla taşımaması icap ederken .. 

kere çarpıştı 
(Ba§ taralı 1 incide) 

numaralı hudut taşının yanından 
hududu geçmit ve 250 metre ka
dar ilerleyip bir tepe üzerinde va
ziyet aldıktan sonra, Sovyet hu
dut m'uhafızlariyle yakınlarda bu
lunan bir hudut karakoluna alet 
açm19tır. Sovyet hudut muhafız-

Bir hamal 380 
kiloluk bir yük 

altında ezilip öldü 
. larmın enerjik tedbirleri netice

sinde Japonlar geri püskürtülmüt
lerdir. iki tarafta da ölü ve yara
lı vardır. 

T aaa Ajansının alakadar ma • 
hafilden edindiği malumata gö
re, bu haberin alınmaıı üzerine 
hükumet, Tokyodaki Sovyet bü -
yük elçiıine Japon hükUmeti nez
dinde protesto etmek ve Japon as
keri makamlarmın hareketlerinin 
sıkı bir tetkikine tabi tutulup 
mücrimlerin cezalandırılmasım 

talep eylemet üzere talimat ver -
mi,tir. Sovyet hükumeti, ölenler 
için ayrıca mütemmim taleplerde 
bulunmak hakkını muh.f aza et -
mektedir. 

Japonlar,& gllre 
bldlse nasıl oldu 
Tokyo, 26 (A.A.) - Harbiye 

bakanhiı tebliğ ediyor: 
Mançuryada Vladiviıtok'un ce

nubu ıarbiıinde kain Honçun teh
ri civannda topoirafi itleriyle 
metıul bulunan ve Japon ve Man
çu zabit Ye aıkerlerinclen te9ekkül 
eden bir müfreze adeden faik bir 

Dün akşama doğru Usküdarda bir 
hamal ekmek parası yüzünden canım fe
da etmiıtir. 

Fatihte oturan Sıvash HaJJaç oğulla
rından Halil o~lu Hüseyin ile arkadaıla· 
rmdan Şükril ve Adil iskeleye yanaıan 
bir motörden büyük kalaslan taıımak 

üzere bir odun deposu aahibi tarafından 
yevmiye ile tutulmuşlardır. Evvell kil 
çük kalaslar taşınmış, sıra büyük ve t:n 
afır kalaslara gelmiıtir. 1 

Şükrü ile Adil 380 kilo ağırlrfındaki I 
büyük bir kalası beraber taşımak istemiş 
!erse de Hüseyin bu kalası güzel bir su
rette sırtına yerleıtiriline pekali taşıya. 
cağını söylemiştir. Bunun U.z:erine ŞUk
rü ile Adil üç hamalın taşıyabileceği bu 
ağır kalası Hüseyinin sırtına koymuı• 

lana da Hüseyin bu kadar ağır yükil 
kaldıramamış, yere yuvarlanmış, arka· 
üıtü düttüğü için 380 kiloluk kalas 
göfıüne isabet ederek Hilıeyinin göğüs 
kemikleri tamamen parçalanmııtır. Za
vallı hamal hemen bir otomobille Zey
nep Klmil doğum evine bldmlmış, 

hayatının kurtanlmaaı için çok çalı1ılmış 
11 da biraz ıonra ölmilttür. Zabıta vaka 
hakkında tahkikat yapmıı, bunun bir 
kaza olduğunu teıbit etmiıtir. 

HABER ·: Birkaç kuruı futa almak 
için hayatını feda eden hamal HUseyinin 
ölllmUnde kendisinin diltUnceaizliği 
yoktur diyemeyiz. Bir hamalın 380 ki· 
toluk bir yük taıımaarna mUıaade eden 
ler de herhalde suçauz defiJdir. Birkaç 
ay evvel Bahçekapıda 11rtında pek aiır 

Sovyet müfrezeıinin aletine ma -

ruz ke.•.nıttır. Feci bir cinayet 
Müfrezemiz, her türlü ihtilafa· (Btlf taralı ı incide) 

bn önüne ıeçmek üzere yalnız bir dtwet nd~ tittM.helen ... 9'C'.;.f .. 
·k· 1 1 k bel · • mevcu J 'r_,.. ı ı e atet e mu a e etmıttır. 1 • t• 4 

. . emıt ır. 
Bırkaç zabıt ve 10 kadar asker Tahkikat devam etmektedir. 

ya~al.andıi~~dan ~akvi~~ kuvvet • Katilin yakalandıiına da.ir aon da
lerının ıetırılmeaıne luzum hatıl kikaya kadar bir mal6mat alına
olmuttur. Bu hadiseler, prk hu -
dudunun cenup mıntakuında c~ 
reyan etmittir. • · 

• • 
4 üncü aayıf ada Çin - Sovyet 

askeri anlatmaıına dair bir r.azı 
vardır. 

--~~---------------------------~ 

Bayan Afet 
Btıkreşte de 

konferans verecek 
Bükreş, 25 (A.A.) - Huıuai 

muhabirimiz bildiriyor: 
Prof elÖr Bayan Af et· bazı tet

kiklerde bulunmak üzere yarın 

Peıteden buraya ıelecektir. 
Kıymetli Türk ilim ve arkeo

loi profesör Af etin münevver 
Türkiye üzerine nazarı dikkati çe
ken son konferanaı bu seyahat ve
silesiyle Bükrette tekrar edeceği 
tahmin edilmektedir, Esasen Bük
ret üniveraiteıinin, profesör A
feti bir iki konferans vermeğe da
vet ettiği veya etmek istediği söy
leniyor. 

~------------~---------------------

Kudilste Musevtlerln 
nUmaylşlerl 

Berlin, 26 - Radyo ile - Kudüs· 
ten gelen haberlere göre; Museviler Fi· 
listindeki İngiliz fevkalade komiserine 
karşı nümayi,ler yapmıglardır. Bu yü.z
den bir çok museviler yakalanmııtır. 

Dlamltler 20 klşlyln 
Uldilrdtt 

mamııtır. 

Hidiae yerinde tahkikat yapan 
muharririmizin ıon dakikada ver· 
diii mütemmim haberleTe göre, 
katil birkaç defa tımarhaneye gi
rip çıkmıı bir gençtir ve çok sinir
lidir. Son zamanlarda gene bir 
ıinir buhranına kapılmıı, saatlerce 
odaımda kapalı kalmağa batla
mıttır. Karısını babaımdan kıı
kandıiı için bu cinayeti itlediği 
yolundaki rivayetlerin, bir buhran 
anında ıöylemit olmaaı muhtemel 
bir ,özden çıkmıt olması akla ıe
lebilir. Çünkü hidiseyi ilk duydu
jumuz zaman mevzuu bahıedil· 

mit olan bu rivayetin doğnı olma
dığı anlqılmıttır. 

Katil cinayeti müteakip elinde 
bıçağiyle kaçmıttır, elin buluna· 
mamıttır. 

DnglJlz 

-

Böyle manzaralar, garplılara pe 
garip görünüyor 

bir yük olan bir hamal otomobilin ön 
den kaçamayarak yere diltmUJ, yük. 
nün altında ezilmişti. 

O zaman hamalların 100 kilodan f 
la aiırlıkta yük taıımalanna müıud 

edilmiyeceği haberi ortaya çıktı. Faka 
aylar var ki buna dair hiç bir müıbet 
rar verilmedi. Çift beygirli bir arabanr 
200 kilodan fazla yük taıryamıyaca 

hakkında verilmiı bir karar vardır. H 
mallar hakkında neden böyle bir kara 
hitA verilmemekte ve tatbik edilmeme 
tepir. Hadise kar!jısrnda bunu alakada 
lardan soruyoruz? 

lstanbul lima
nında ıslahat 

yapılacak . 

Hükümetle temaslarda bul 
duldan aonra ıehrimize dönen li 
man umum müdürü Raufi Man 
ya.alı bugünlerde tekrar Ankaray 
giderek temaslarına devam ede 
cektir . 

Raufi Manyaıh Ankarada 1i "' 
manın Maliye V ekiletinden a 
larak iktisat Vekaletine bajlan 
maıı üzerinde temaslar yapmıt v 
bundan sonra limanın almuı mü 
karrer tekil için liman idareıini 
lktııat Vekileti bat mütaviri Va 
der Porten ile birlikte hazırlad 
proje üzerinde izahat venniıtir. 

Ôğrendiiimize göre liman ida 
resinin Maliye vekaletinden ayn 
larak lktiaat vekaletine devri i 
yeni bütçe ıeneıi baımdan itiha 
ren yani Hazirandan sonra ola 
caktır. O vakte kadar aradan ge
çecek iki ay zarfınd• limanın i& 
kiıafı için tatbik edilecek proje 
tekemmül etmit olacaktır. 

--,· Meksiko, 26 - Maden itlerinde kul· 
tanıtmak üzere vagona yUklenmiı olan 
dinamitlerin bir kaza neticesinde patla· 
ması yüzünden yirmi kişi ölmüf, elli 
kiti yaralanmııtır. 

İngiliz - Zecri tedbirler tesirini göıtermeğe baılıyor. Biraz beklemek lb 
Habe§li - Evet ama. vaziyetimiz beklemeğe milıait değil 1 

ttalyanca (Guerin Meeehino)dl' 
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Bulgarlar 
Almanlardan mı 
örnek alıyorlar 

Fakat Almanlar, hiç değilse. komşuları 
Fransızların toprağında gözleri olma
dığını söyleyip duruyor 

Bir bulgar gazetesi ise bakın 
ne yazıyor 

Bulgari.standa çıkan Okçestvo 
gazetesınin 21 Mart tarihli nüsha
&11 Akdeniz mahrecinin Bulgar 
hıilleti için rolü batlıklı bir ma
kale neşretmiştir. 

Bu makaleden bazı parç~lar a
lıyoruz: 

"Tarihi, coğrafi, iktisadi ba
kımdan en doğru §ey, Trak}anın 

8ulgcuistana ait olmaın.dır H albu
ki ahtedilen muahedeler bunun 
qkıi neticeyi verdi. Trakya. Bul
garlardan alınıp Türkler, ve Yu
nanlılara verildi. 

Burulan dolayı Bulgaristanın 

Akdeniz mahreci meselesi bugün 
artık beynelmilel bir mesele ol
l'7tııştur. 

18'18 de aktedilen Berlin mua

hedesi, Ayastelanosu Bulgarlara, 
fakat Bulgar halkı ile dolu olan 
Nis Pirut, Levkoviç gibi fehfrler; 
Sırblara verdi. 1913 Biikreş mua
hedesi de Makedonyayı Sırblara 

ve Yunanlılar-:ı Dobricayı da Ro
menlere ver..#i. Ayni sene ı~tan
bul~ tedilen mualıeJe Je Trak
\layı e Tar Iürblere verdi. 

ı!if~Nöyyi muaheJesi Bulgar· 
lara bir sürü rtğır ikt:sadi yükler 
yiikledi Ve Tra~ya için de mua
hedenin 48 ine= maddP11tne: 'cMiit
telih Jev'~tler Rulgar:stana Ak
denizde :kt:sarii mahre"ler tem; 
nirti tekellüf ~derler. Bu te'•efli7· 
liin seraiti sonra tavin ed!luek· 
fir .•. Jive hir kavıt konuldu. 

Aslen Bulsrarlnrın olan bu top 
1'akPartlahi zeng;n1ih1eri unı1tar 

heT Brırgar. vatanına har~r en bü
yük cürmii işlemi~ olac-aktır.,, 

Almnnlsırd~n Xrnek 
mi alıyorlar? 

Bu gösteriyor ki Bulgar dostl.ı 
ız hala ayni hiilyadan vazgeç 

em~,lerdir. Türk Trakyası Yu-

leyh Bulgariatan bu bakımdan Al
manyaya nisbetJe çok ileri git
miıtir. 

BulJ{erlar ve 
Almanlar 

Üstelik Almanya mütemadiyen 
ve sistematik olarak ne Fransa, ne 
de Belçika topraklannda gÖ'ZÜ ol
madığını söylemekte ve dünyaya 
ıs senelik daimi hir aulh muahe
desi teklif etmektedir. 

Halbuki Bulgar dostlarımız beş 
asırdanberi Türklerin malı olan 
ve her taşın altında bir Türk şe: 
hidi yatan Trakyaya, ve şimdi Yu
goslavya, Yunanistan ve Roman
vanın malı olan diğer topraklara 
göz dikmiı bulunmaktadır. Ve ıa· 
cıılacak bir cür'etle bunu yazma
ğa, istemeğe, aaf ve masum Bulgar 
efkarı urmımiyesini bu zehirle ze· 
hirlemeğe çalışıyorlar. 

Trakyayı bizden istemek, bizce 
karımızın, çoluk ~ocuğumuzun na
musunu istemekten farksızdrr. 
Bundandır ki buna malik olmak 
ne kadar biiyük bir gaflet. hayal 
;e imkansızsa bunu mütemadiven 
ıstemek, bu yaveleri tekrarlamak 
ve saytklamak da bize o derece 
dokunur, vüreğİmİzi incitir. 

İtte Bulsrar•arın bu met'numtne 
hayalleri bundan dolayı bize do
kunuyor. 

Rdfrnentn "ul<utu 
yıldUnUmU 

Bugün, yani 26 Mart bi7 im için 
kara bir günün YIHöniimiidür. 
Bundan 23 sene evvel hugün Edir
ne sukut etmişti. 

Biliyoruz ki bugün ınünasebeti
le Bulgar dostlarının gene frenle

ri gevşetecekler, bir takım mera 
simler, toplantılar yapacaklar, nu
tuklar söyliyecekler. 

Bundan bir müddet evvel Mü· 
zeler umum müdürü Azizin riya
seti altmd·aki bir heyet Maarif ve
kalefnin emriyle hazinei evrak 
ve kütüphane~eı·im!zde tetkikat 
yaparak mevcut kıymetli asarın 

ne şekilde muhafaza edilmekte 
olduğunu tesbit etmişti. Heyet 
mevcut asarın mühim bir kısmı
nın bilhassa el yazması eserlerin 
güveler tarafından yenildiğ; ve 
yenilmek tehlikesi karşısında bu. 
lunduğunu görerek bu eserlerin 
muhafazası için acil bazı tedbirler 
alınması lüzumunu göstermiştir. 

Bunun için en kıymetli eserleri 
reami evrakı ve saireyi ihtiva 
eden şehrimizde vilayet konağı 

arkasında bulunan Başvekalet 
hazinei evrakında yeni evrak mu
hafaza depolan ve yeni bazı tesi· 
sat yapılması tekarrür etmiş, ala -
kadarlara da emir verilmiştir. Bu 
yeni yapılacak dep:>lar ve tesiaata 
yakın da başlanacaktır. 

Jpekçlllk 1' ursu 
ipek yetiştirmekle uğraşan 

bütün mmtakaların istifadeıi için 
her yıl başka bir mıntakada açıl
ması mukarrer olan Burse İpekçi
lik enstitüsüne merbut ipek böce. 
ği kursu bu yıl Adapazannda a· 
çılacaktrr. 

Bu kursa ilk mektep mezunu 
olan ve münhasıran ipekçilik itle
riyle uğratanlar aevam edebile. 
cektir. 

Kooperatif bankası 
Yazma ve dokumacılar koope

ratifi, şirketin işleri için her vakit 
hariçten kredi bulmak müşkülatı
nı göz önüne alarak bir koopera· 
tif bankası kurmağa Jmrar ver
miştir. 
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oılav ve Yunan Makedonyası ve 
omen Dobricası J.ııila hayallerini 
aplamış bulunmaktadır. 

B•1 l(Yar dn•t1arımızı 'lın hayal· 
erinde kışkırtan en mühim se
eplerden hiri tie Almanvanuı son 
areketleridir. Nitekim bütün Bul
ar gazeteleri Hitleri alkı,lamak-

Biz de bugünün matemin; vü
reklerimizde acı ile anacağız Es-1 
ki devirlerdeki gaflet ve hrnın 1 

büyük Türk milletini ne dere<"ele-1 · 

r~ kad~~ düt'ürmüt olduğunu dü-1 
•unecegız. Ve bunu hiç unutmıya- ı 

.... 
·::· 4.32 12,20 115.49 18.27 10,159 4.14 
.... k. 10,03 15,152 9,22 12,00 1,32 9,415 

GEÇEN S~SE BTTGtlN NE OLDU 't 

Hltler - Con Saymen görfişmeslnde, 

~!~anya diğer devletlerle ınUsavat l.stemJ,.q.I 

a Versay muahedesini yırtması
'· Reni itgal etımesini sanki Al
anyada çıkıyorlarm1ş gibi bü

ük tezahüratla ve sevinçle akset
irnı"'lctedirler. 

cağız ! 1 
;y. :(. Ji. 

Bundan 24 sene P.vvel Edirne bugUn Bul 
garların eline geçmiştir. 

varmış 
Beynelmilel Avcılar 
Hlrllğlnln bilkt\metl

mizden istedikleri 
Beynelmilel avcılar birliği u • 

mumi katibi Kont Dödiks dün An
karaya gitmiştir. lalam dinini ta
ııyan Kont diyor ki: 

- Beynelmilel avcılar birliği 
1930 senesinde Pariste kuruldu. 
B~gün altı ya~ına basan birliği
mızde 56 hükUmetin mümessili 
vardır. Birlik 40 milyon avcının 
menafi\yle alakadardır. Bifli~in 

hamileri 36 reisi cümhur ve hüküm 
daTdan mürekep olup, cemiyetin 
halen 240 faal azası vardır. Bir
liğin maksadı teıekkülü hey mil
letin av kanunlarının tetkiki ve 
bütün memleketlerde avcıların 
menfaatlerinin korunmasıdır. Di
ğer memleketler gibi Türkiye de 
beynelmilel avcılar birH{?i konsevi
ni tanımıt ve kıymetli reisiniı 
konseyi yüksek himayes•ne almak 
lütfünde bulunmuştur. Bu kıy
metli alikadan cesaret alarak hü
kumetiniz nezdinde bazı temenni
lerde bulunaca~nn. Türkivede ağ 
usulüyle avcılık menedilmelidir. 
Bu usul av nesillerinin mahvine va. 
rrr. Bundan başka mevsimsiz av 
yapılması, yumurta toplanması. 

kıymetli hayvanların di!!ile ... inin 
avlanması da menedilme1idir Hü
kUmeHnizin yakında bunlarla da 
meşgul olacağına eminim. EsAsen 
bu hususta bir de kanun layihası 
ha2ırlandığını duydum. 

Kendlllf rasathanesi 
memleket suatferlnl 

ayar edecek 
Memleket saatlerinin intizam

sız olduğu nazarı dikkate alınarak 
lstanhul rasathanesince iki tali
matn·ame hazrrlanmış ve Vekiller 
Hevetine gönderilmittir. 

Rasathane bundan sonra her 
gün saat on birde kendi hususi a
letleriyle saati tespit edHek Os
maniye telsizine haber verecektir. 
Osmaniye telsizi de 1 saniye tees· 
hürle saatin on bir olduğunu An
kara telgyaf merkezine hHdirecek
tir. Ankara telgraf meı-kezindeki 
modern saatler bu ihbara göre a
yar edilecekler ve Ankara merke
zi de saat tam 12 de hat ve nokte 
sistemiyle vilayet merkezlt"rİne 

haber vererek her vilavetin saatini 
ayarlamasım temin edecektir. 

Vilayet merkezleri de saat 12. 
30 da telorafla kaza ve nahive mel' 
kezlerini haberdar etleceklPTdir. 
Bu suretle bütiin memlekette bir 
tek resmi saat kullanılması temin 
edilmiş olacaktır. 

Fakat dikkat edilecek olursa 
ulgar dostlarımızın cür'eti had
i .zatında Almanyaya nisbet edi- Kaymakanıa şikayet edin 

ecek olursa kat kat ve mukayese 
dilemiyecek kadar bilvüktür. ~alata Yağ~~panı kahvesinde İnebolulu ş. c. T.'ye demki siz kendi yol paranızı verdiniz Artık bı"r ·ı· . ... . k ı •· ı ıştgınız 
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Edebiyat 
münakaşaları 

Edebiyat Anka kuıu kesildi mü&. 
rek: Lakırdısı var, kendisi ortada yold 

Her gazete, her mecmua, ıiir dedi· 
~odulann:ı sütunlanm ayırıyor. Biz de, 
ıbreti alem için, yazılanJan arada sırada 
naklebnekten kendimizi alamıyoruz. 

* 
şnnır~ce 

<dl ddış<eşçn on B< 
Peyami Safa "Cep takvilni ıairleri 

nin i.ham darJığ.nı maziye de teınııt c.: 
derek, münhasıran ilham periıinin lutfu
na istinaden gıir yazanJaTm halini an· 
!atmaktadır. : 

Türk şiiri bugüne kadar yalnız 

mazmun, ahenk ve ruh haleti aradı. Tam 
sembolik merhaleden bir türlü geçeme
diği için lirik bir terennüm halinde kal
dı ~e y:r~tmanm hakiki sancısını istiyen 
halıs şıırm cehdine yanaşmadı. 

l\J.uhayyel bir dıksıyonerin sayafao 
larını zihinde karıştırmaktan başka bir 
şey olmıyan bu araştmş, manzumenin 
veya mısram tamamlanması için her 
zaman bir "düşeş., beklemiştir. Kısırlr' 
ğmın mazereti olarak bir şiir üstünde on 
sene çalıştığını söyliyen §air, hakikatte, 
hem ilham adı verilen bu düşeşin peşin
dedirve zihni rehavetini gizlemeğe ça• 
hşır. 

Şairlerimizin, mevsimleri bir takvim 
yaprağındaki kadar bile muayyen olmı
yan muhayyileden rüzgar bekliyerek, 
her tt1rlü endüstriden rahrum bir yel· 
kenti halindeki mısralarını o rüzgar er 
tikçe yürütebilmeleri bundandır. 

Tesadüf ilahının inayetini bekliyen 
bu şiir, çok adi olmaya razı değilse pek 
seyrek olmaya mecburdur. Sürrealizm 
istisna edifüse muasrr şiirde. bunun için 
mes'ut bir yarın hiç kıymeti kalma. 
mıştır. : Düşe!f bekliyenler nafile ürni~ 
lenmcsinler. 

* ~elfil~ şaınıru~ıre 
©I©ırt ©ğO!t 

Kurun gazetesinde Gezgin yeni • 
dip!ere şunlan tavsiye ediyor: 

1 - Hiç bir sebeple, hiç bir vakit 
inkara sapmamak. 

2 - Memleket edebiyatını ve sanat 
tarihini iyi bilmek ve paylan sahiplerine 
dağıtmak. 

3 - Hakka saygı beslemek. Kendi
lerinden önce yürüyenlerin izlerine bas 
mamak. 

4 - Olgun eser vermeden adına 

alkış istememek. 

* Dahnnın 
şao=neserl 

Kurun refikimiz ((Gençlerle başt.. 
şa) diye bir edebiyat anketi yapıyor. 

Sual~er arasında bir de (en fazla beğen
diğiniz şiiriniz hangisidir?) sorgusu var. 
Antolojiye alınan ve kendini yeni devrin 
aultanuşşuarası ilan eden ve cep takvimi 
şairlerinin iftiharla kanşrk takdirini ka· 
zanan Ahmet Muhibin şaheserini de bu 
frrsatla öğreniyoruz. "Her şeyin uzaklq 
tığı sr.t.t., isimli bu nefis eser şöyledir: 

Almanyanın yaptığı eey sade
e silahlanmak, ve kendi arazisi 
lan fakat asker bulundurmadıi'rı 
ir r.-mtakayı tahkim etmekten i
arettir. 

ol parası ıçın kendinize ait makbuzu g·· t d' w • • os er ıgınız 
h~lde bu makbuzu zapteden ve size ''kardeşini bul da se
nın .m~kburunu vereyim,. diyen polis memuru haksızlık 
ctmı§tır. Kardeşintzi bulmak sizin vazifeniz değildir. Ma· 

a ma~ış demektir. O memura söyleyip son bir defa mak-
buzu ısteyin· G k yf" b" 1 ız. ene e ı ır muamele yapar da vermez 

Kam çekiliyor evlerin 
Eriyip dökülüyor damlar. 
Şimdi rüya görür damlada, 
Soluk, uzun yüzlü adamlar. 
Bir kanat yumuşakhğile, 
Göklerden indi mi akşamlar. 
Sonsuzlasan yollara dalmıı 
Tasalı ~özler olur camlar. 
Bek1er camların arka,.ında 
Soluk, uzun yilz)ü adamlar, 

Halbuki Bnlear ı:lostlf\rımı7 hu

u çoktan yapmışlar, imzalad1k
rı Nayy:i muahedesinin e •kerHL-

ahislerine temas eden hi;kümle
i ~oktan bozmuslardır. Binaena-1 

Sert yatakta 
. Bay Hadi Sayıl'a: Mektubunuza doktorumuzun ver

diğı cevap !fUdur: 

"Ba~s:ttiğiniz şey sıha) tiniz için de zararlıdtr. önüne 
F.eçmt'k ır.ın tıaıihir ~lmanı,; tAnmchr. Sf'rt vııtııktıı vııttm7 : 

se o zaman ·d· d d" · • • gı ıp er mızı Beyoğlu kaymakamına anla· 
tın herhalde derdiniz ve yapılan haksızlık halledilecektir. 

yatınız Ve •••• 
yat"2azdan önce (mevzu) soğuk duş yapınız. Uvkıtva da· 

la..:~g~nız. ~ırada da rahatsızlığınıZT mucip olacak düşüncc-J 
~~:ı -~hnınızd.en siliniz. Yatağ-a yattrğmrz zaman düsit ... dü
~ıınıı7 .... vlf'ntı hııh<1ettiirlni7 :ır1711 ilı- enk ııl~kıı~t vıırıirr. 

Nefü. de~1 m1? .• Fek"t h;r ''°' it'• 
raz vük<ıe!~~lir. (D11.m ü~tünde aakt1l!'t 

hn) i<ıimli diP.et' bir ~l\ı.e,ı-rf l\llhr'lab .. 

vor. Sakın oradan intihal edilmit olma. 
ım •• 

~nvle11e .. ,.lf t ... 1 ,. söz kalmıyor: in. 
nallahe maaasabirin.. 
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ltalyanlar ilerliyor 

yardım 
• z ye 

ere 
e ·yor 
Habeşler 

levazım 
cebhane ve 
verm·şıer 

Roma, 25 (A.A.) - 194 numa- 1 talyan tayyareleri ast kuvvetler 
rah resmi harp tebliği: :z::mnlle t\nbeş aek.er-larlne 

Eritı-e cephesintle Garp ova- cephane ve mıtralylb: 
, ' . v2r.yorlarmış 

sında rı·areket eden hır kolumuz L d, 25 (AA) _ lt ı 
h. b' k k 1 on ıa., . • ayan 
ıç u mu avemete maruz a ma- l . · 'dd l' f ı· · · 

d 
~ · f . 

1 
. h Jk tayyare erının şı et ı aa ıyetı ıs-

an ha tayı ısga etmış ve a · t ' d'l' h 1 d h 'k' 
~. 

1 
ısna e ı ırıe, cep e er e er ı ı 

tarafmo:lan sevmcle karşı anmış - f d h' b' h · ti' h · 
tır. Bu mmtakad~ si."kin hircok ktar" bal ıç ır e emmıye ı are-

. . l ~ etle u unmamıstır. 
Habeş muharıplerı, talyan çete - T h . I .. • l 1 l 
l · d h"l l 1 • • •. a mm ere gore, ta yan ar ye-
erıne a 1 o ma,;;: ıçın muracaat- . . . .1 I . . . h 1 k 

ı d b ı 1 d nı c;r ı er eyış ıçın a:ıır anma ta, 
er e u unmuş ar rr. . Habeşler de buhmduklan mevk\-

ltalyan tayyare kuvvetlen bü - 1 . hk' ~ ı kt d 
t
.. h d t b k ti . erı ta ım etmege ça ışına a ır-un cep e e aarruz are e erın .. 

!ar. 
de bulunmuş ve düşman kuvvetle-
rine sistematik bir tarzda hücum
lar yapmıştır. 

Dün s-abah, Somali filosundan 
30 tayyare yeniden Cicigayı bom. 
hardmıan etmiş ve ilk hücumun 
tahripkar netice!erini tanıamla -
mıştır. 

~ıağıt-laki noktalar tahrip edil
mi\tir: Birçok otomobillerin bu -
lunduğu askeri otomobil deposu, 
Ras Nasibunun gene birçok oto -
mobil ve harp levazımı ile dolu 
müstahkem ikametgahı, gümrük 
binaları, Ras Nasibu ordusunun 
bir çok muhtellf depo ve mağaza
ları ve müteaddit sivil ve askeri 
binalar bu hücumlar esnasında 
hedefler üzerine takriben 12 ton 
bomba atılmıştır. 

Düşmanın ~iddetli ve canlı a -
Le§ine rağmen tarafımızdan hiç
bir zayiat verilmemiştir. 

Habe-p kadmları gaz maskelerl 
('lsv ın. ;j yapıyorlar 

Adisababa, 25 ( A.A.) - Harp 
işleri ile meşgul olan Habeş ka . 
dınları birliği şimeli gaz maskesi 
imaline çalışmaktadır. Maamafih 
faniladan rnamiil olan bu maske
ler, çok iptidaidir ve büyük harp 
ba~lanıgıcında kullanılan maıke -
)ere benzemektedir. 

Diğer tarafta n Habeşler, bu 
maskelerden İstifadeyi temin ede
CC'k kimyevi maddelerden de mah-j 
n~m bulunmaktadırlar . 

Adisababada söylendiğini'! gö -
re, Gojjam vilayetindek! kabilele
rin ihtilali bastırılmıştır. Buna 
mukabil, İtalyan tayyarelerinin 
de Bramaros şimalindeki ihtilalci
leri iaşe etmek teşebbüsünde hu -
lunmaları ihtil~lin devam ettiğine 
bir c!elil teşkil etmektedir. 

Reuter ajansının Adisababa 
aylarının teyit ettiğine göre, 1ta1· 
yan tayyareleri ihtilalcilere para
şütler vasıtasiyle 4 mitralyöz, bir
çok ti!fenk ve tabanca atmışlar -
dır. 

Fakat ltalyan tayyarecilerinin 
ihtilalci sandıkları bu kuvvetler, 
hakikatte Habeş askeri kuvvetle
ri idi. Ve paraşütle atı'an silah ve 
malzemeden bunlar istifade etmiş 
bulunuyordu.. 

Clclga bir kere daha 
bombardıman edlldl 

Roma, 25 (A.A.) - Mareşal 

Badoglio 164 numaralı resmi teb
liğinde bildiriyor: 

Eritre cephesindeki ltalyan 
kıt'aları, garp ovasında Kafta kö
yünü işgal etmitlerdir. 

Tayyarelerimiz, bütün cephede 
taarruzi keıifler yapmış ve düt -
man kuvvetlerine sistematik bir 
şekilde hücum etmiştir. 

Di.~n ~abah Somali cephesinde 
30 tayyare yeniden Cicigayı bom
bardıman ederek. otomobil parkı 
i le depoları ve bil'çok $İvil ve as
keri binaları tahrip etmi~tir. 

Macaristan , 
İtalya 

Avusturya 
arasında 

ve 

MAD 
r eri en karar ar 

Deyli Herald gaı.<e 1 . ... e okunduğu 1 
na göre Macaristan ve Avusturya, İ· 

talyanlar üzerinden zecri tedbirler kal
dırılıncaya kadar Küçük antant devlet
lerile zecrt tedbirlere İ§tirak etml~ di 
ğer devletlerle ne iktisadi, ne de siyasi 
hiç bir mlizakereye gidşmiyecektir. Ro
ma<la yapdan anla~manın ruhu bu mer· 
kezde imif. 

Gizli tutulan cihet şudur: 

Bu toplantıda, Avusturya ve Maca· 
ristanın silahlanma planlarını itmam et
mek hususundaki haklan teyit edilmiş
tir. 

A vuı;turya kuvvetlerinin yeniden 
teşkil i~i, geçen sene İtalyan erkanı har 
biyesinin teftişi altında epey terakki gös 
termi§tİr. Macar ordusu da oldukça kuv 
vetlenmİ!jtir. 

HABER - Ak~am postası 26 MART - 193 ... 

Ren meselesi ________ llllC _______ :v. :=" 

Almanya cevabını salı 
günü verecek· 

Mukabil ekliflerde de bulunacağİ 
tahnıin olunuyor 

Almanyanın kat'i cevabını ö
nümüzdeki sah günü veı e<:eği an

·.ıo.<ıphf 
Şimdi Londrada bulunan Al

man başmurahhası Fon Ribentrop 
salı gününe kadar Londrada bek
liy~ektir. 

MUzakerelar d•ha bir ay 
sonra ba,ııyacak 

Bir diğer habere iÖre, Alman 
ve Fransız seçimi ve Musolini'nin 
vaziyeti dolay1siyle Almanyadan 
gelecek mukabil tekliflerin umu· 
mi müzakeresi mayıs ortasından 
evvel yapdacaktır. 
Almanya mukabil tekltflerlnl 

hazlrhyor 
Fon Ribentrop dün de yazdı

ğmuz gibi İngiliz hariciye nazın· 
na cevabi mahiyette bir vesika 
tevdi etmiştir. Bu vesikanın en 
mühim noktası Almanyanın mu
kabil teklifler yapmak üzere oldu
ğunu ihsas etmesidir. Yoksa ge
lek telgraflar, Almanyanın Lokar
no tekliflerini kamilen reddettiği
ni bildirmektedir. 

Cngllterenln ihtiyatı 

Bununla beraber, İngiltere ye
ni Lokarno anlaşması dolayısiyle 
F ranaa ve Belçika ya yardım vadi
ni henüz vermemiştir. 

lngiltere bu vadi vermek için, 
Lokarno anlaşmasının ltalya ta .. 
rafından tasdikini bekliyo'I'. 
Fransızlar lnglllzlere çaflyor 

Fransız elçisi Korbin, Edeni 
ziyaret ederek Lokarno anlaşma
sının neşri tarzını ve bu anlaşma 
hakkında M. Edenin yaptığı tef
siri M. Flanden namına proteşto 

elmittir. 
Fransa Atman tekllflerlnl 

mUzakere etmemek 
nlyetlndeyml• 

Niyuz Kronikl açıktan açığa 
§Unu yazıyor: 

"Franaa anlamalıdır ki, Alman
ya ile müzakereden imtina ettiği 
takdirde, lngiltere taralından mü
tezait bir muhalefet görecektir.,, 

Heryonun lngllizlere hıtabı 

§İden mürekkep olan bir millete ıercfi 

ihlal edici tekliflerde bulunmak neye 
yarar? 1918 denberi tatbik edilmekte o· 
lan zoraki diplomasinin bundan sonr.ı 
devamına imkan yoktur. Bütün Alman 
milletinin Fransa ile barış içinde geçin· 
mek istediğini temin ederim. Ben her" 
hangi gizli bir ittifak yapmadım ve ya• 
hancı erkanı harbiyelerile askeri ittifak" 

Eski Fransız Ba,vekili Heryo, lar akdine Alman erkanı harbiyesine as· 
Enformasyon isimli gazetede. "in- la müsaade ctmiyeceğim. Ben, gizli si· 
giliz dostlarıma,, hitabiyle yazdı- yasctin düşmanıyım. Bundan dolayı bü
ğı çok heyecanlı bir makalede ez- ~Un tekliflerimi alenen yapıyorum. 
cümle demektedir ki: Bütün milletlerin muhtaç oldukları 

" . emniyetin kuruluşuna yardım etmek iste 
Muahedeler hır daha bozula- diğimi bir defa daha tekrar ediyorum.,, 

cak ve bu hareket cezasız kala-
k ·ıı tl · . . b' lngmz gazetelerjnln mUtallaları ca sa mı e er cemıyetını ır pa-

çavra fabrikası sayacağım.,, 
Heryci bu yazısında lngiliz ki

yasetinden ve bilhassa genç nes
li temsil eden yeni Jngiliz Drşba
kanına olan minnettarlıktan da 
bahsettikten sonra, her f eye rağ
men İ!in henüz bitmemiş olduğun
dan ve Almanyada Hitlerin "ya 
mesele bizim istediğimiz gibi hal
ledilir, yahut Almanya yolunda 
yalnız başına gidecektir,, gibi bir 
söz söylemiş olduğundan bahsedi
yor ve diyor ki: "Eğer Hitler böy
le bir söz söylemi~se, bir mü:rake
re karşısında değil, hir ültimatom 
karşısında bulunuyoruz,, demek
tir, diyor. 

Hltlerln dUn geceki nutlc. u 

Berlin, 26 - Dün gece Ludvigsha
fende bir nutuk söyliyen Hitler ezcüm
le şunları söylemiştir: 

Londra, 26 - Bu sabahki İngiliı 

gazetelerinin mütalealan şu şekilde 

hülasa edilebilir: 
İngiltere ne Fransız düşmanı ne de 

·Alman dostudur. İngiltere yalnız Cemi" 
yeti Akvamla ko!lektif emniyet tarafta• 
ndır. 

Fransız ve lngmz er~anı 
harb"yel rJ arasında 

müzakereler 
Londra, 26 - Fransız heyeti murah 

basasından t:öz söylemeğe salahiyetli bir 
şahsiyet halihazırda Londrada bulunan 
Fransız erkamharbiyei umumiye reısı 
muavini general Şvaysgut vasıtasile 

Fransız erkanr harbiyesile İngiliz harbi
ye nezareti erkanı arasında konuşmalar 
yapıldığını söylemiştir. 

Pauı Boncour Par: se döndü 
Paris, 26 (Radyo) - Dün gece 

Londradan dönen Bay Paul ]~pli!h;ur Lon 
drada yaptığı son temasların neticesi 

. c. 
hakkında Bö.şvekıl Bay Alber Saroya 
uzun izahat vermi§tir. 

Fransız parl3m ntosunda 
Flftnden·n rz hata 

Londra, 26-Eay Eden Avam 

Fransız elçisi Korbin, Franıa· ~ 
nm mukabil Alman tekliflerini 
müzakere etmemek hususundaki 
kat'i kararın da dün Dıtbakanı 
Flanden namına Edene bildirmit

kamarasının bugünk ~i toplantısın

cla harici siyaset hakkında yapı • 
lacak olan münakr.1·ayı açarak, 
hali hazırda cereyan etnıekte olan 
müzakeratın neticesi hakkmdi'. 
mühim beyan.atta bulunacaktır. 

Parlamento mehaf ilinde temin 
edildiğine göre, muhalifler hüku
mete şiddetli hücumlar yaparak 

::1ı!~"!l'lml;~-" , lngilterenin Avrupa işlerine karı~ 
tir. 

lnglltere de Fransızlara 
muhalll 

Dün lngiliz Lordlar Kamara-
sında yapılan müzakerelerde ln
gilterenin Fransa ile bir askeri it
tifak yapmağa doğru gittiğinden 
endi9e eseri gösterilmİ§tİr. 

Azadan Lord Lotyan şunu söy
lemiştir: 

- Bayanlar, baylar! uRenin 1 

işgali,, numaralarımızdan sonra 
size gene heyecanlı birkaç numa
ra daha yapacağız. Bunlar arasın
da "müstemleke isteriz!,, ve "A
vusturya bize aittir!,, numaralan 
da vardır. 

(Felemenk karikatürü) 

ması ve Lokarnocular tarafın

dan yapılan tekliflerle Fransa, 
İngiltere ve Belçika erk~nı harbi .. 
yeleri arasında ya~ılan konuşma" 
lar hakkında vazıh izahat istiye. 
ceklerdir. -

Muhalifler ayni zamanda ltal• 
yaya karşı zecri tedbirlerin hafif .. 
leştirilmesine de karşı geldiklerini 
söyJiyeceklerdir. 

"- lokarno ıiyaaası ölmü§tÜr ------------------------------..... 
ve bunun önüne geçmek imkansız
dır. Fransa, bugün Sovyet Rusya 

.Japonlara karşı 

ile askeri bir ittifak akcletmiştir. s ti ı ç • ı • ı 
5000 harp tayyaresine malik.~l~n ovye· er e 10 1 er 
askeri devletlerinden biridir. 

Böylelikle Jmrulacak olan karar.· 
ti-c kampına Almanyayı ıla ithal et· 
mek yolundaki İtalyan teklif~Macaris · 
tanın itirazı üzerine geri alınmıştır. 

Sovyet Ruıya dünyanın en buy
8
uku eı·r asker-I I 

HABER: - Bu münasebetle ittifak ıayeıinde Franıa müthiı 
hundan üç gün evvel Havas ajan- bir kuvvete sahiptir. Yeni bira ... Anlaşma yapmışlar 
sının Roma ::lan verdiği bir haber- kert ittilak meselesi çok büyük bir Bu kararın hayati tesirlerinden biri, 

son zamanlarda Cekoslovak Başvekili· 

nin bir tarafta Kü~ük antant devletleri I 
diğer tarafta da Avusturya n Macar!!:· 
tan olduğu halde bir iktisadi irtibat 
vücude getirebilmek hususundaki planı 
muvakkaten darbelemek oluyor. 

Verilen karar. Avusturya Mııcari ;.

tan ve İtalya devlet adamlarının son de 1 

fa Rendeki vaziyeti görüşmek iizere 
fevkalade olarak toplandıkları sırada 

ahnmı§tır .. 
ftalya, Avusturya. M::ı,..,- : ~ ·;. ..., Mi1· ı 

]etler eemtyeti k~rsı :ım!h tık i ;" rrJc-el~· 

leri siyasada da müşterek hareket etme" j 
ği kararlaştırmışlardır. 

de Roma to>;>}antısı hakkında neş- dikkat ve teyakkuzla nazarı itiba· 
redilecek teh'i ~in ifac1esi drafın- ra alınmadığı tahdirde fngiltere, Neues Wierer Journ•al gazete· 
da ihtilH çıktığı ya:!ılıyd r. yeni bir harbe doğru sürüklenebi- sinin Tokyo muhabiri yazıyor: 

Ve ci~mle aynen şöyle idi: lir.,, "Moskovadaki Habeş sefareti 
"Çünkü Macari&tan Almanya MUdafaa plAnı kabul edlldl ataşemiliteri acele Nankine dön -

ile b ir yakınlık tesisin~ taraft.:ır Lordlar Kamarası 8 reye kartı miiştür. Salahiyettar Japon meha-
bulunmo ·~~a, Avusturya iıe Kü . 109 reyle hükumetin yeni müda - filinde temin edildiğine göre, Sov-
cük itiEf devletLri ara::mcla ha~· faa planını kabul etmiştir. yetlerle Çin arasında bir müddet-
lryan miizakerelerin devamını i::;- nglllz gazeteleri Almanya tenberi Moskovada cereyan eden 
temeldedir.,. lehlnda müzakereler muvaffakiyetle neti-

Bu ifade il,. "Deyli Herald . ın Bazı İngiliz gazetelerinde Al- . celenrniş ve iki hükfü11r.t arasında 
yukarıki hztberi arasında bir D..,li~ - manya lehindeki neşriyat devam gizli a 0.keri bir ittifak imzalan--
naıebet mevcuttur. • etmektedir. mı§tır. 

Japonya aleyhine müteveccih 
bulunduğu söylenen bu ittifakla 
Sovyetler Japonyaya karşı Çine 
askeri yardım vaadetmiş]erdir. 
Bu anlaşma ile Mongolistan me -
selesinin de kati surette halledil .. 
diği temin edilmektedir. 

Moskovadaki Çin ataşemiliteri 
anlaşma hakkında şilahi hahat 
vermek ve anlaJman.ın derhal tas· 
dikini temin etmek için Nankine 

itmi tir. 
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Kaybolan 
para 

HABER - Aktam poıtaar 

Habralarını anlatan : EFDAL TALAT 
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-28- Yazan: IHSAN ARiF' Hilrni, maıanın üıtün: paraları 
koydu, karısına: 

- Sevim, dedi, itle ha va gazı· 
nın, elektrik ve suyun parası ... lş-

te bunlar da bir aylık ev n:aerafı .. 

Şu terziye verilecek para... Yarın 
sabah da bankaya gidip borcumu· 

Bir koltuğa kendini bıraktı hıç
kıra hıçkıra ağlamağa başladı. 

Hilmi de telif!andı: 
- Ne dü§ürdün? 

Hıçkırıkları arasında cevap ver

di: 
- Zarfı! Bankanın elli lirası

nı! 

Şimdi de Miralaq Ballar'ın 
daktilosile ahbap olmak lllzım ! 

zun taksitini bırak1raın. Bu para· 
·•ı itte ayn bir zarfa koyuyorum. 

Sevim: 

- Bankadan kiiıt ıeldi, dedi, 
takıit zamanı geçti galiba? 

- Nuıl olur canım ! Vedeıi ya· 
rındı. Sen yarın ıötürüp verirsen 
meaele kalmaz. 

Sarı ıaçlı, çocuk yüzlü kadın 

sordu: 
- Ya benim istediğim tilki 

kürküm ne olacak? 

Hilminin kafları çatıldı: 
- Yavrucuğum, kabil delil! 

Bütçemiz bu sıralard~ iyi değil! 
Evin borcunu ödüyoruz. Üstelik 
kardeıinin düğünü de var; ona da 
bir hediye vermeğe mecburuz, çok 
ayıp olur. Kalan para ayın ıonunu 
:zaten güç bulur. 

Hilmi doğru söylüyordu, Sevim 
vaziyeti gayet iyi anlamaktaydı, 

bUM rağmen iırar etti: 

- Bir yerden para bulamaz mı
sın? Düğüne yeni kürkümle git
mek istiyordum. 

-Alamam yavrum. Hem kürk 
pek de lüzumlu bir §ey değil. ln-
ıall ge ecek ay alırız. 

Sevım cevap verm~Bi i~ni Çfılt

ti. P.araları alaTnk ayrı ayrı zarfla
ra koydu, dolaba kapadı. 

- Ne? Parayı mı dii~ürdün? 
O da bir koltuğa çöktü, aüylen-

meie ba~ladı: 

- Felaket! 

Sonra sordu: 
- Nasıl dütilrdün? 
- Bilmem? F arkmdn değilim! 

Şimdi ne yapacağız? 

Hilmi kend'sine hakim oldu 
Bir kere olan olmuştu, karısının 

teeasürünü görüyordu O da lf'es
ıürünü acığa vursa kadmcnğız ke 
derden haıta olacalct1. Teselli et
ti: 

- Üzülme yavrucuğum! Ne yn
pe.lım? Bir kere olm ı§ .• Elbet bir 
çaresine bakarız. Bir larafa ayır

dtğım bira:z param var, malum ya 
hayatta daima ihtiyatlı olmah Ya
rın gider o parayı alır, bankaya 
veririm. 

Haydi artık ağlama, yaılarını 
sil bakayım ! 

Sevim sevinçle kocasının kolla
rına atıldı. 

,,. .. 
Ertesi gün kocası gittikten yn

nm saat !onra Sevim kaybolan pa

a-ayı l»uldu. Sarı zarf dolabın altı
na düşmüştü. 

Polis müdürüne gittim ve ku· 
mandanın arzusunu olduğu gibi 
söyledim. (Peki) dedi. Ben bu 
(peki) yi bir nevi atlatma telak
ki etmİf, o gün, Rikataon Hat'a bi· 
le gözükmemiıtim. 

- Ne olur, ne olmaz.,, Diyor
dum. Herife polis müdürü (peki) 
dedi derim. Sonra da istediği ot. 
maz. O <la bunun farknıa varır, 
ba~ımıza bir gaile çıkar. iyisi mi 
İ§i ona unutturmağa çalıımah •.•• 

Halbuki, ne yanlıt düıünmü -
tüm meğerse... Ertesi günü ku
mandanlıktan içeri girince komi . 
ıer muavini Salih ile kartılaıtun 
ve hayretimden olduğum yerde 
dona kaldım. Komiser muavini 
bir nazikane ıetimın yüzüıuyu 
hürmetiııe serkomiıer olmUf, yeni 
üniformasını da giyip kupnmııtı. 

Demek oluyor ki, poliı müdi
ri Tahsin, bizim Rikataon Halın 
arzununu hemen yerine getirmit, 
adamcağr.ı bir değil, iki rütbe 
birden terfi ettirmİflİ. 

Bu hale benim kadar komiser 
Salih de şaşırml§, hatta bu vakit
siz ve sebepsiz terfiden utanmış 
gibi idi. Çünkü o sabo.h beni gö • 
rünce mahcup bir temenna vere
rek odasına girivennitti. 

KRUKER OTELiNDE 

Buraya geldikten kısa bir müd-J 
det sonra, Krdcerde küçük bir leş. J 
kilat vücude getirdim. 

Kruker otelinde de Kırmızı 

konakta olduğu gibi bir irtibat ko
miserliği vardır. Buradaki komi -
ser de Hulusi isminde dürüst gö

rünen, samimi, ~alı§kan biriıi idi 
Ser komiser Hulusi ile bu gizli iş
te teşriki mesai edip etmemeyi 
çok düşündüm, bazı tecrübeler de 
yaptım. Fakat sonunda kendisine 
açılmamaya karar verdim. Çünkü 
bu zat, kendisine verilmit olan 
resmi vazifeyi dürüst • bir §ekilde 
ifa ediyor, onun haricinde bir 
şeyle meıgul olmak istemiyordu. 
Ser komiserin maiyetinde bulu -

nan muavin ve polislere de - ka
rakterleri hakkında esaslı bir ka -
naat edinmeden - itimat etmek 
doğru olamazdı. 

Bu polisleri mahremiyetimize 
sokmağa, son günlerde daha faz
la temaslarda bulunmağa baıladı
ğım Esat (Pa§a) ile it arkadatım 
Razi katiyyen muarız bulunuyor· 
lardı. 

Bu sebeple, bir gün Esat (Pa • 
şa) yı ziyaretimde kendisinden, 
Kırmızı konakta milli teıekkül ile 
aramda irtibatı temin etmit olan 
ve kendisine çok itimadım bulu -
nan polis Ali Saip ile kendiıinin 

tavsiye edeceği emniyetli, düriisf 
bir di{ter memurun Krukerdeki 
irtibat komiserliği emrine tayin e
dilmelerini istedim. Bu memurlar, 
zahiren irtibat komiserliği emrin
de bulunacaklar, fakat, hakikatte 
benim emrim altında çalı,acak
lardı. Bu vaziyeti Esat (Paıa), 

ben ve onlardan baıka kimıe bil· 
miyecekti. 

Bu isteğim derhal yerine ıeti
rildi. Çünkü onlar da böyle bir Ud 
emin vasıtaya ihtiyaç ıörüyorlu
dı. Polis Ali Saip iJe gene adı Sa
ip olan Üsküdarlı mert bir ark.
dat Krukerdeki komiserlik kad -
rosuna nakledilditer. Bu iki Saip 
her gün beni görerek talimat 
alıyor, benim kendilerine gwic.e 
verdiiim raporları diier tarafa 
taşıyorlardı. 

Hariçle irtibatım bu suretle 
temin edildikten sonra, içerdeld 
vaziyeti de bir yoluna koymak 
icap ediyordu. Dahilde henüz 
kimse ile samimi bir muarefe 

peyda etmemiftim. Çünkü bura• 
daki polislerin, tercümar.lann, 
memurlann çoğu yabancı kimse • 
lerdi. içlerinden tanıdıklarım da 
kendilerine emniyet caiz olmıyan 
kimselerdi. 

(Deva:nı var) 

Hilmi: 
- Aferin karıcığım, dedi, İtte 

böyle uslu, akıllı ol! 

- Eğer kabil o1sayd1 hahrımt 
kırmıyacağım, kürkü alacaiını bi· 
liyordum. 

Sevim sevincinden deli gibi ol
muftu. Kocasına telefon edip bu 

müjdeyi vermek iizere kalktı Hil
mi ne de kibar davranmıştı. onu 

nasıl teselli etmişti. Zavallı adam
cağız bir tarafa koyduğu ihtiyat 
para ile borcunu ödiyec~kti. 

lngilizler hu eski Otelde bazı 
teşkilat vüc11de getirmitlerdi. En 
üst kat zabitan ve efradın yatak· 
hanelerine tahsis edilmiş, orta kat 
yazıhanelere ayrılmı§lı. En alt 
katları da hapishane olarak kulla. 
nılmakta idi. 

Çocuk 
hediye 

haftasında 
k.azananlar 

Erteıi ıabah kocası gidince Se- Bir tarafa ayırdığı ihtiyat pa-

Birçok münevver, vatanperver 
insanların, politika. ~damlarının 
yakalanıp hapsedilmiı olduğu bu 

vim giyindi, para zarflarını çanta- ra? Dernek kocasının ondan gizli 
aına koydu. Bu sırada kapı çalın- parası vardı. Demek isteseydi ona 
dı. Hava gazının tahıildarı ıelmit tilki kürkü atabilirrli. Halbt1ki al-
ti. Senm parayı verdi, sokaia çık- mamıf, parasızlığından bahsetmİf. mahut binanın hapishane yapılan 
tı. Evveli postaya uğradı, kutuya bin dereden su getirmişti. alt katı enteresan bir yerdi. Vak-

' tiyle burası otel olarak kullanıldı· 
bir iki mektup attı. Sonra kendisi· Ofkey!e silkindi. 

ğı iç.in bodrum katı mühmel bıra-
ne iki çorap, !:!-;:- çift eldiven aldı. Demek kocası ondan gizli isler k 1 1 

ı mı§lı. ngilizler birçok paralar 
Daha sonra kürkçüye gitti, al- yapxyordu. Öyleyse onun da bir &arfederek bu bodrumda tadilat 

mak istediği kürke haar•t1e baktı. gün kocasından gizli işleri olabi- yapmışlar, bir çok höcreler vü
Bankaya gitmeden evvel terziye lirdi. Evveli sarı :zarfı bulduğu- cuda getirmiılercli. Yakalananlar, 
uğradı. Elbisesinin provaaını yap· nu ıöylemiyecekti. Onun da bir suçlarının derece ve mahiyetine 
tırdı. Para da verecekti, çantası· köşede parası bulunacaktı. göre boy boy, 11nıf ımıf olan bu 

9 3-936 tarihli bilmccemizin halli 
KAZMA'dır. 

Bir lira kazanan 
Birinci: Hüsniye Güner Cumhuriyet 

kız orta okulu 2i5, 

Bir şişe kolonya 
kazanan 

İkinci: Cemal Karagilmrük 50, 

x: 9 cildi kazanan 
üçüncü: Melahat Utgu 64 üncü o

kul 137, 

BlskUvl k•zananıar =ı 
1 - Cemal Kabataı lisesi 779, 2 -

Armağan İhsan Beyoğlu 29 uncu oku1 

547, 3 - Feyzan Beyoflu 5 inci oku· , 
4 - Mahmut Sirkeci Büyük istiklll ote
li altında, 5 - Rabia Karagümrllk, nı açtı. Sarardı. - Bundan ıonra istediğim bir höcrelere taksim ediliyorlardı. 

Terzinin yirmi lirası bulunan şey olursa alması için israr edece- Bu höcre!erden a!!ır suçlular ı 
- Şekerleme kazananlar 

zarf duruyordu. Bankanın elli li· ğim, diye söylendi, mademki çare- için ayrılanları, tarihte ismi g~çen '-------------
ruı yok olmuştu. Üzerin .. fenalık sini buluyor! meşhur Engizisyon odalarım an - 6 - Saaime İnönü kıs orta okulu 6, 
ıeldi, baygınlıklar geçirdi Nakleden: Fahire Mualla dırıyordu. 7 - Şakir Turgul Galata sahil arhhi· c 

:,. .Y. .y. memuru Raif oğlu, 8 - M. Ali Taksım 
Elli liranın bulundt P.u zarfı Utarıt sokak ıs, 9 - Haıı·me Edirnek · 

Biz Kruker oteline tasındı~ı • 
dolaptan aldığına emindi. Acaba ~ u pı Gülgeçmez mahallesi. 10 _ Muiz 
düşürmüş müydü? mız zaman, burada hukuki işlere Gener Kasım pasa merkez cczancıi, 

bakan Kapiten (Defreytas) ismin. 
Hemen ıokağa fırladı. O gün H A B E R 1 de bir yüzbaşı ve burada ça!ışan pekli mendil kazananl•r 

uiradığı yerleri birer birer dolaf-
A t< s A M P o 5 T A s ı bir komisyonun cezai itlerine ha -

tı. Titriyen bir sesle soruyordu: tDARE EVi kan Çapman isminde bir mülazmı 11 - Nikola Papadopulos Senben<> 
lstanbul Ankara Caddesi. va liıeıi t34, 12 - Sallhaddin İstanb-Jl 

- Sarı bı·r zarf gördünüz mü? vardı Kru1·er otel1"n1· b l ·· 
Posta kutusu: l!.lanbul 214 • y, n oru arı o- liscıi 692, 13 - Acar Bele Şitli Terakki 

Hayır, görmemi~lerdi. Teıgraı acıresı. ıstanouı HABER ten bu iki siyasi arasına kapiten liseıi 371, 14 _ Oıman Şemııi Falay B~· 
Geç vakit eve döndü Kocası Vazı ışıerı teıoıonu 2 :ı~ 72 Rikatşon Hat da karı•ıyordu. O kırköy Zeytinlik 100, 15 - Fahreddin 

ıcı~ıe ve ııan . :'!-lSio ır 

sofra başında duruyordu. Sevi - da siyasi itlerle iıtigal edecekti. Alpay Beıiktaı Kılıçali posta caddesi 7 5, 

min tela•h halini görünce endi • ABONE ŞARTLARI ilk günler hadisesiz ve sakin, 16 - Cahit Olcay Pertevniyal lisesi 
::' Tu•••ıı• f:,n,bı 

.,.e He sordu: seneıık "oo Kr 2700 K• . geçti. Aşağı yukarı Kırmızı ko • 195. 17 Gülseren Yedikule Narlı çeş 
e flYlık 7~o .. 1450 •• 18 t G'" K d kö ç k - Ne var? Ne oldu? 3 aylık 000 .. 000 .. nakta};:i hayatımız devam ediyor· me, - smet unr.er a 1 Y ana 
' ayıık 150 .. 300 .. kale sokak 17. 19 - Naciye Cağaloğlu 

- Dur, dur! 1 LAN TAR 1 FESİ du. Tasvir sokak 8, 20 - Siikran Esenci 
Tela•la ko•tu; dol~bı çıçh Ka- Tıearet llAnlarının satırı 12.~0 Ben bütün gayret ve enerJ"im ttst..lld·- 22 lncf e'-·t 5S, :r ır A••-• 11anıt1rın 10 kuru•tur. 11;u .. KU 

nıtırdı: le, maiyetinde r ı lrştığım İngiliz ' - 1 
Sulrıbı ı•e Ne~nvul Müdürü: 81 kit k 1 - Yok ... Yok ... Yanırm aldı- zabitinin beni Entcllicens Servise rer ap ezanan ar_ 

Hasan Rasim Us 
ğuna emindim. Muhakkak dütür· 0 _ " ıu ,.K1.,.1 ı. olan temaslarında kullanması için 21 _ Tarık Onur 45 1·ncı· okul 365, 

~I ıjı 11er r r ft ı, matuoa11 

L_~nıüf~~o~la~c~a~i~mı.~~-------~~~=-:==-=~~-:;:;:;··;·;•;• ;;;•;•;;....,;; .... ~~ l___!_~u~g~wr~a~§~ıy~o~r~d~um~:_· --------~2~2~~Y~a~§a~r~Aybct Kadır a 21, 23 -

Yusuf Tengirgan, 24 - Feride Serap 
Beyoğlu 35 inci okul 348, 25 - Ayten 
O'skUdar Bağlarbaıı 60, 26 - Burhan 
Beşiktaş 18 inci okul 599, 27 - Güler 
Feneryolu Selami çeşme 238, 28 - Hrir 
to Kurtuluş Bozkurt caddesi 223, 29 -
İsm8t Serim Galatasaray, 30 - Musaf. 
fer Bahçekapı Taıhan yanında berber. 
31 - Nihat özcan Cağaloilu Nuf\109' 
maniye caddesi 4, 32 - Refika Ayupr 
şa MUnirpa§a apartımanı, 33 - Semiha 
Erenköy 4 üncü okul 50, 34 - Leman 
Beyoğlu 16 ıncı okul 41, 35 - Suat 01-
tay Balat 55 inci okul 71, 

, , Defter kazananlar =t 
36 - Şevki Galatasaray Ortaköy 

ihzari 1157, 37 - Turgut östürk Zile 
ıw.ıklal okulu 20, 58 - 'Olkü Erıcnckon 
Beşikta§ Kıhçali müvezzi aokak 57, 39 
- Burhan Uğur İstanbul lisesi 587, 40 
- Ahmet Sirkeci Küçük kc:.radeniz oteli. 
41 - Aydoğan Beşiktaş Meddah sokak 
15, 42 - Berç Çağlr Samatya Milli 
MUd;;ıfaa caddesi 52, 43 - Bülend Varol 
Bovacıköy 115. 44 - Jan Bıçakçı Bey
oğlu Rum k tolik mektebi 107, 45 -
Kirkor Mutaf Kurtuluş caddesi t 9/S 
47 l"cn::ın Bevlcrbeyi, 48 - M Ali 
Puma 54 üncü okul 239, 49 - Nejat 
Beyoğlu 2 inci okul 213, 50 - Pantazi 
Kurtuluş kuvuhr başı 25, 51 - Selie 
mettin 27 inci okul 44 52 - SUT.an Bi• 
ru Beyoğl 29 uncu nkııl 214. !li3 - Eı

demir Ak :ır::-y Tevekldil Yekta efendi 
sokak 29 1, 54 YıMı B"yoğlu 54 ün
cü okul 338, 55 - Ali Nusret Fcrik8y 
Bo .. ku .. t c11r n .. şi 7 'n e artrmıuır. 

56 - Ilülent Gürsoy Bcvoğlu 11 inci °" 
kul 31 7, 5 7 - N ecll Kansu BakrrklSy 
birinci okul 180, 58 - N. Tfirkln Edlr 
nekapı 20 inci okul 167, 59 - Sabahat 
~:tü" ~ -tan~ü~ ~ l!o~' ~O~, tlO - Ba.
haneddin tstanbul lisesi 108, 61 - Bed
rfi.,.,isa Sım:ıtv<ı S'!ncaktar Hayreddin 
mahallesi inekçi sokak 9, 62 - Bil~e 
B B .. ·· 
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~ ı~= lftANBn: . SEYOGLU 
18: n.n. mUlikW (pWc). 19: Haberler., •llJ:l.EK : Kaııkell balo 

19,U: Hafit mUllld " mlolar. 20: 8dlJı1 kOD- (Suvarede): Beklenllml • 
fenm: Dr. HO•ytn Kenan Tunakan tarL"la. yen §&hlt 

dan 20,a&: 8t0dyo orkatraıan. 21,30: Son tPU Brodvay melodi 1936 
haberler. Saat 22 den .cmra Anadolu aJaiwı •SARAY KUçük Albay 
nm gazetelere maUu8 han.dla ııervlal venle. lSuvarede): S&maon 

kUr. TtnlK Venedik prkw . cBarka. 
r\NKARA: <111 D.) - cllll m.)' rol) ve Saadet 

19,30: Hukuk llml 71l)'llDJ. 19,46: Hatif tSUM&n Dokunma kalbime 
mllaik. (plü yayımı). 20: Karpiç ,eblr lolran (Suvarede) : A§k uğıunda 
taamdan nakil. 20,30: Ajam haberleri. IO,fO: nLDIZ Madam DUbarry ve Parll 
Karptç ,.ııır lokantumdan nakil ( orkeıltra) . b&71ltı 

UUIUct.:ı:h 11113 IUl.t - ılM,6 m.t TAN Bırakın aevl.§ellm 

18: SOel bando kouerl. lt,115: Radyo or·ı' KLILUIR \ Sevmek yuak mı ve Son 
...... konaerL 20,15: Komerln dnaım. 21, hstıra. 

16: BUknt 1UarmOD1k orkutruı tıarafından ~IK KonUnantaı 
(Rumen Atbeneemaden nakli). Verdlnln ''Rel "LKAZ.ı\K Konanlar defmem 
ulem,.I A~RI Savq prkıaı ve Bitmlyen 

ul l),\~E!Şl'l:ı (148 IUa.ı - 1.).IU.6 m.} ıatırap 

l8,IO: Slpa orkeetruı. ıt,!IO: Duetto, lfARK llıloakova geceleri ve Gtl· 
.1,30: IQmaa eolo. 22,ISO: Dana mualktal. zel Fatma 

ASTOR'f A fl'rankeqtayn'm nipnlım !!S,43: Orkutra. Çtk Baron 
:\IOıt .. U\ı\ 1, 1114 Kh.J _ ıa.1* m.) ve os ea 

18,ao: xo,, fU'kıaı <koro>. 21,1s: Operet.. 1 S T A N B U L 
ıer (80li8tler" koro). 20: 'Bayram ıec-1,. *A.l&llDAR Kadınlar gölll ve Kalene 
Vı\.SJl)\ı\ı ftl4 Ala.> - Cl.aA aı qk. 

ıa.u: "llaaıtm en ,.a.ı aaaatlan,. " nı:a.uı Ama& karenin ve Çelik ada 
rlDdea lrouer. 11: Soprano (J>l1UO refaka. AZAR CJUZeUer remnl geçidi ve 
Ule). 21: °"'9lka baftf lllUDd. 22: Ku.. Mumyalar mllzesl. 
aOd de plya 22.M: (lu'lalar. 21.10: Jacku.. HiLAL Mumyaların aerveU ve 
Tldbaud kemaa Nllltall (Piyanoda K. Ya ôlllnı ve Zafer 
...,ula.). 21,IO: Du.-mQIUdsl. lllLLI Pergtbıd ve Söz aUAhmdır. 
vtYANA: (191 IUa.J - CIM.I m.J lllCMALllEY Karyoka ve Ate§ Y&tmuru 

20,ll: Vl1Uaa oda mUllJdlıL 22: ''Geceye 
1D,. 21,11): Koro tapmdal. 2&.21: Cu. 
U&LIN: (IHI a.., - c-.1 a) 8CUYYA 

lT: 8oprUO ~ moduı Ceçmlf BA.LIC 
p.rlalar. 18: 8t1e1 bado tanımdan IDU'flar. 
lt: Alman romana operalardan. JO: L. v. ,.,, .•• 
~ hatJrUI tGldlltl tarih • mart 
1PT) 21,10: KuaJdll pa,.. -..: OrbıltrL 
(!fO'l'ı Prosnmm ... -- lılr ........ 
We 1 ' n tuafmdaD v"&Gıteblr.) lllLTtYAnt 

~\':, .. &la.) - (111.1 .. , 

17,tO: HlUerd PDGJel' taratmdan halk 
..,talan. 18: 'Oat&t mupmdler. 19: 28 bah 
...,. maqlan. 23,10: n.u lllQllJdll. 

KOLONYA& cua ~· - cw.t •. , 
17: Şarlalı baUc Jccımed. U: Şarkılı ha. 

ru kon.r ve dau mUIDdaL 21,10: 1"1198 ve 
"'1f konaer. 23.20: ~ ve pt,ao. 24: 

!:e:ilndeD ll&kD ork..tra. 
Mt tli: ,, .. llll.) - , ... , &) 

KADIKOY 
Ali baba (Tllrkçe a&sU) 

.Aflam lleDIDc:Hr 

B.\LAT 
· ı Telefoncu kız ( rumce a6z.. 

lU) ve Vabfllerc blleum 

BAKIRKOY 
Prenaeafn emrtne 

1ı,,1ıe1aı 

~e aaat 20 de 

FAUST 

rtlrkçeye çeviren: 
Seniha Bedri rnsJmD 

18: Şarlul1 ırı.... ıt: 8opnao. ve ork•·' p~..,.~ .. 
i'' aANSIZ TIY ATROSO 

/IMWr~l~ ra. ıa.-: 8kec. Hı a.oe 1ı....a 
HU13VKü: iNi Kll.ı - (111.1 m.) 

20.•s· Alnwı balll fU'lalan. n.ıo: ao. 
llstler ılUla Ye akeg. M: ".ı\leYn 14..0: Kemu 
lcomert. ı: RollWltlk beatelrAıtar (•bltn). ,,rl ... IO..\KT: (114 ~> - ( .... &) 

J7. Senfonııc ork..tra. ll,IO: Balk mual 
ki& !l,10: V A. MaurtlD "Dem Olotaaad. 
....... operam. 21,10: BerllDdm DÜIL ı: ... 
a.ııc kouer. 
&0MUll"Ktı;K4iı UMI a.,) - (tll •J 

..,.. apeNt 

Do9t YUDaDIBtalaid Ja7. 
netu artt8tlerl. Zom Dal 
naa Ye Konftnyotlaln it 
tlrakDe.) 

• • • 
c •)' .uuıııaa ıwan& llaln•an llbaem8lum 0'1 
"*-ic1a oldatu ft71l OJD&71MlalJ ftlmlere 
... lafılllAtı llAalanma ......... ltaSanaa. 

21,10: &ık fUlalan. n.a: "DJde ... , .. __ Bu akeam --•ı 

tü.. 21,IO: s.tlDdla uldL Ş f G 1 •'"= en• D.• - , ..... , ere a ası 
18,ıa: 8opnno Kark. ea-nm lfUrakOe o 1 arak koaler. 21.as: Opera ''llaDall lMcaut.. 

PA&lll 1 Poet Parlslı•)ı (19 a.:J (111.tm). 

21,'I: 'MtMQdU ..,.te. 22,lS: VodYU .'/" ~~ 
......... a Pulıl.. 21,0B: ..._ U A 
ftl.trA «"'->• Clll 1111.1 - (au aJ 

D,21: Orbııtn. U,40: OrlrMra ft ~ 

lJuln tanrmdaa IUfa. 21,10: llbUl llOl J'OI ft.... JJ 
-. ll: Operet 'L Bo•ebew tc.40: DaD8 " .. ~,~· ... t l ~-\ ~ ........ ı: Operet fU'lalan. l,lJS: Orke*& .... -» 
1.40: rom mllllCl 2,1: llaftf ..od. UO: 

:::::;._ (111 ............. ... ~ .. ~ 
n.. ıa..:.:-a.o.-ıa <lcmat .. r.) ... u: G~':l"\l~. 
ULUNDBOllOı cm ... , - n.111 .. , Wf\V ~ 

-..: DlıM mtbql: 

IC.ISA DA LG AL A R 
fA>NDMı ,._ ............. _....., ._ 

........................ k •• ,. ..... , 
11: KerYaa1ua1 opereti. 17: Bando. ıa. 

10: Dana mbltS. 18,30: Dua ma.att. ıt,11: 
e.aı .u.tra. 20.ao: 0rt.ma <ıacms e
aerıert>. 21,15: Trio,. 21.M: Hem7 llaDuD. 
mepur cur. 22,IO: Keman eololarL 22..0: 
'Bu DUd lf?,. N.a 21,U: KlanMıt ft JJı17uo. 
'4: ''BaD"Cl,,lar. 2'.20: 8tOdyo cırk..trur. l: 
Pl7UO ftllltall, 11,10: Dam mlbdlf. .... ,~,. 
nı- anldılufı9. a ıs ..., •••" •hı,.. 

,...._ iller ...... mate•u~ ~.) 

11,IO: VUJWte. 17,18: Kuartet kouerl. 
ıs.ta: SUel buado lrouerl. U,IO: •umıDDm 
''Davld8bUDdlertaue,. ı.teat. 20: Bet 'BeL. 
laınto,,1ar tlguml ed!Jw. 20.115: 8Qel 1tudo. 
n.ao: ._. fU'lalar. 22.ao: Hant kouer. 
at.ıs: BanclD. ı: fu'lalar. 2,30: Bando. 
llOlllUWA: (&- ..._.,: Cll ft il"'" 

~enenın en buyuk tuır.ı 

.....:.:·~~=.. m.> Ubeten: PARAMOUNT JURNAL 
ıı du 11,ao ıa kadar: ~ " f&l'kı biletler evvelden abnabilir. 

ıııı.-t. 18,IO: KqıoJDa duetl. mono1ot. f&l'· ,~~~~~T~el~e~fon~: ~4~US~5~6 ~~~~ 
lalar " llaftdlller. 1 ~ 1 

YARIN SABAH 1 mtızfll. 

HABER- ' 26 MART- 1936 

lnQiıiZier Frans,ız rekorunu klrdı 

Dünyanın en büyük 
gemisi suya indi 

Queen Mary bir kaç kere kuma oturduktan 
sonra, ancak güçlükle açık denize çıkarıldı 

Qaun •417'nin tlemir zinciri .•. 

Londra (A.A.) - Queen Mary 
tranaatlantiii bu aabah Cilaagovda Clyde 
havuzundan çıktılı zaman han fevkali· 
de gilzel ve rtızcir gayet müsaitti. Ge
m~ kıyılan dolduran bir milyon seyir 
cinin alJaılan anımda Greenocka doğ
ru on bq millik ilk seyahatine çıkmııtır . 

Gemi ıllvarlllli Clyde kılavuzlan 

tefi bptan Dunean Camerona tevdi e- DiJJtlen itibaren dünyanın en 
dilmiıti. Clyde ceçidinin bazı yerleri büyük gemi•i olmalı ıer-elini lıaykJen Frmuulann Normamli tran,,. 
çok dar oldup için lala'YUZ' gemileri c- Nllantifi Neo70rlı limanında ·-
pey zahmet çekmitlerdir. Kuvvetli yediı---------------------------~
romörkör kılavuz gemilerine yardım et 
ıniftir. Queen Mary transatlantiği arka· 1 
amda Atlantlğe vapurunun faciab enka-

1 
anı bırakmaktadır. Bu geminin yanık 

teknesi Cllıkov limanında parçalanacak 
tir. 

Dtln geceki radyoda ititildifine na· 
zaran, Queen Mary vapuru. açık denize 
çıbnlmadan evvel bir kaç kere kuma l 
oturmuı. gUçlUkle kurtanlmııtır. 

Galalasarayın 
kongresi 

Glılat.uarar spor ka!iilliaden: 

HEYECAN? •• VE B'OTtJN HEYECANLAR ... 
AŞK HEYECANI ... G'UZELLtK HEYECANI •. MACERA HEYECANI 

Beklenilmigen Şahid 
Fransızca sözlü Metro Goldvin Mayer ıtlperfilmi. Bat rollerde: Sinema 

mn en pk çifti: 

VIL YAM POVEL - MIRNA LOY 

Buakşam MELEK Sinemasında 
Aynca: PARAMOUNT JURNAL 

Numaralı biletler bucünden aatılmalctadır. Telefon: 40868 

14 Mart cumartcai cUnUn toplanan ku-

ltlbümliztln senelik kongresinin devamı ····••••••••••••••••••••••••••• .. 
28 Mart cumartesi güntlne bırakılmıttı· I B u g un den iti bar en 
Me.rk<lr tarihte aaat tam 15 de klUp lo- ALEMDAD s·ıNEMASINDA blinde toplanacak olan kongrede ni· 'l 
zamnamede yapılacak tadiıtt g&ilşUle· Mevaiınin en büyük filmi ve (SiY AH GöZLER)in aevimli yıldızı 
ceğinden uanm huıt bulunması bildi- S I M O N E S 1 M O N' u n 
rilir. Şimdiye kadar yarattığı eserlerin en kudretliai 

Klrahk ve satılık == 
AranutldSy mqbur Akmtıbumu 
pdaolU kinhk ve aatrbktır. G 
rütmek için 22319 No. Yll telefonla 

K ADINLAR GCLC 
OeDsUk - N• - Glzel prkılar ve nefia mllzik. 

Ayrıca KAFESDE AŞK 
.. ............ İlllSanpılllİİllİAİJfNİllYllOIBIDIRA .. •1m1n1t1em11ıilli .............. ı 

~ı · ZZl:IJl&N: 1 
1,18: tuta NllltaU. l,tS: Bando. 11: Or. ' 11: Pl,yano komerL 13: KOzlk. H.16:J····· il 1 

U1ıtra. U,'15: Harp kcıam1. 1',IO: Dem KOlılk. 

müracaat. 
• •n•n 

• 
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Türkiye iş Bankası onil<inci iş senesi içinde neler yaptı? 
Dünyanın ekonomi vaziyeti ~ ülkemizın ekonomi vaziyeti Dış .:icaretimız 

Mahsullerimiz - Bankanın işleri ve iktısadi hayatımızdaki iştirak hissesi 
Sayın Bayanlar ve Baylar: l 
Bankamızın on ikinci çalışma 

yılına ait muamelat raporu ile 
birlikte bilanço ve kir ve zarar 
hesaplannı, yük~ek heyetinize su
nuyoruz. 

Banka işlerimizin inkişafını, 

piyasalarda fazlal~n hareketle -
ri, arzedebilmek için; menıleket 

dışında ve içindeki ekonomi vazi
yetini hülasa etmemize, müsaade 
n;zi dileriz. 

O ONY ANIN EKONOMi 
VA?'.IYETI: 

ÜLKEMiZiN EKONOMi 
VAZiYETi: 

Dı.şardaki karşıklık ve müsait 
olmıyan şartlara rağmen, ülke • 
mizdeki ekonomik faaliyet; 1935 
senesinde de, Jyi bir yolda gitmiş
tir. En büyük Türkün (ATATÜR
KÜN) kuvvetli isteği ve nurlu ışı
ğı altında ve muhterem Başkam · 
m~ tsmet lnönü'nün müste:sn•. 
itinası ile verimli bir şekildP yu 
rüyen Türk ekonomisinde, bugüıı 
üzerinde durulan en mühim ve 
en canlı mesele, belirmiş olan ga-
ye ve hedefe bir an evvel erişmek-

Geçen 1935 yılı, si~rasal bir çok tir. Memleketin bütün istihsal kuv 
gfü;lükler ve emniyets"zlikle geçti· vetlerinden ve kaynaklanndan is
ği halde dünyanın el·onomi vazi· tifade ederek fertlerin yaşama 
yeti; eski senelere göre, iyiliğ(' standarlarmı arttırmak v.e ayni 
dorrru bir gidiş göstermiı;;tjr. Fa • zamanda Türk vatanının maddi 
kat hu iyilik; dünvarla, karı;ıla~ıl· ve manevi varlığını yükseltmek 
makta bulunan srkmtı ve giiçlük· esaslarına <lavanan kalkınma ha· 
ler: yenecek şekilde, ekonomik reketi; bugün bütün Türk milleti
çevre ,.e bünyelerde, esaslı bir de- nin canla, başla sanldığı ve has-
fişiklik yapamamıştır sasiyetle takip ettiği milli bir sr 

Esasen dünya ticaretinin hacim vaş olmuştur. Halkımızın tama 
ve miktar itibarile artmasına kah men beniınsectıiği ve büyük ehem
şı, kıymet bakımından yükselme miyetini kavradıfı bu millt dava
ıöatermemesi, ticaret ve serbest nrti ert krsa zamanda halli için hü 
ahi verişi güçleştiren engellerin ktlmetimiz, devamlı tedbirler aJ. 
devamı, bazı memleketlerin döviz maktadır. 
vı para aiyaaetleri arumdaki ka- Heııüz tatbik devrelinin yan -
ramzhk; umumi ekonomik gidi· ama pldlğimiz, birinci bet eene
fin sür'atle düzeleceği hakkmda lik sanayi pl&nmm, bir an evvel 
milapet bir fikir vermemektedir. bitirilmesi için matt ve teknik prt 

Son senelerde bazı memleket- lar tamamlanmqıtır. Ayni r.aman
lerin ekonomik bünyelerinde gö- da ikinci beş aenelik pllnm, şim
llU•n ilerlemenin, milletler arasın· diden tesbit edilerek hazırlrk ve 
ı:1 mıint ~·u.·~ .. IAMl~NL:::i.14ıl~~·l. .. i"ieLt.thaıil<~in~e~ ..a~ilmeai için balbsan 
<l "'1\ da iddia edilemez. teşebb&ler tte Dertemittb'. 

lJ ·giin, dünyanın içinden çılC- 1985 te, bir çok fabrikalanmız 
rr.a~a uğraştığı kriz sebeplerinin faaliyete geçmek suretile ilk beş 
Pn miih"mlerfni, sanayici memle- senelik sanayi programmm mad
k ~ 1 r'n, kendıilerinin yaratmış ol- di eserlerini gösterdiler. Banka 
duğu açık bir hakikattir. Bu sa- mızm kurduiıı lstanbulda P8§8 
nayici memleketlerdeki yükaek bahçede ş~ ve Cam ve Zongul 
hayPt seviyesinin münasip ve mu· dakta Türk Antrasit Fabrikaları 
vaf-k bir tarzda bütün milletler çahşmağa ve mal çıkarmağa ba~· 
arMında dağıtılmamış bulunma laddar. Bu suretle Bankamız bi . 
sı da, krizin mühim amillerinden- rinci beş senelik sanayi planmdan 
dir. ii?Jerine almllJ olduğu vazifeleri 

Sanayici memeleketleriten çı .. tamamen başamıış bulunma~ı.a . 
kan mamul eşyanm pahalılığı ile dır. 

ziraat ve iptidai maddelerin ucuz- Fabrikaların kurulması ve işle· 
lufu arasrndaki mühim fark, ma- ınesi kadar. iı:fhq:ıll"r:nin ı1c11z1 • 
mul eşyayı hazırhyan fabrikala - tılması ve halkımızın bu mamu 
nn memlekete bıraktığı geniş fay. ıatı mümkün olduğu kadar ucuz< 
da, ham maddeci memleketleri : satın alması; hükumetimizin ge · 
sanayfteşmeğe sevketmi~ir. çen sene de en fazla meşgul oldu 

tş piyualarmm ihtiyaçlarını ğu işlerden biri olmuştur. Bu ba 
karştlamak gayesile teşkilatlanan 1<ımdan hükUmetin müflterek fc
ve sanayileşen memleketler; ye · rlakarhğile şeker fiyatları ehem 
tiştirdikleri mallan işleyip kıy • miyetli bir surette indirilmi~ir 
metlendinnek ve bu suretle elde Bu indirme, halkın şeker kullan 
edilen yüksek verimden istifade mumı fazla arttırmı!\bl'. Ve bö, . 
etmek imkanmı bulmuşlardır. 

Mamul eşyalarının tabii mah . 
reçlerini kaybedenler ıse, gitgide 
aalan faaliyetlerinin boşluğunu 
doldunnak için yeni teşebbüslere 
giri§mişler ve devam etmekte bu
lunmuşlardır. 

'1t1fvelrll ve icra Velrllleri Heyeti on yıl eovel Bapnkü Merlıez Banlıa.ı. 
lı Bankanmn egıl.,.nda Urmımi MiitliJr ı müteessir olmuş ve yüksek mllc .. 

ll111tmıd Cfllll Be,le. tarda mahsul beklenirken tahmin-
lece istenilen gaye elde edilmiş m da temin etmek ve bazı vergi - lerln ancak yansım geçen, fakat 
tir. leri hafifleştirmek imkaru hasıl 1934 senesinden yine fazla bulu -
DIŞ nCARE"nMtz: olmaktadır. nan bir rekolte elde edilmiştir. Tü-

tç piyasarım bu iyi vaziyeti, tün fiyatlannm do]gunluğu, kıy • 
Evvelki Benelerde olduğu gibi Cumuriyet hükumetimizi, ihracat met bakımından, bu noksanın bü

karştlıklı: anlaşmağa dayanan Kli- emtaamızm hayati meseleleri üze- yük bir kısmını telifi etmiştir. 
ring mukavelelerile bağlanmı:ş o- rinde durmaktan h,iç bir suretle Tütün ve buğdaydaki eksikli"• 
lan dış ticaretimi~, 1985 $enesin- alıkoymamaktadır. ğe muknhil diğer ihracat mallan-
de yeniden bir fazlalık göstennİ§ Şimdiye kadar normal bir şeoo mızın bir krsmmm rekoltesi tazJa 
ve yüz yetmiş sekiz milyon lira . kilde istihsal etmekte olduğumuz olmuştur. Bilhassa üzümlerimiz 
dan yüz seksen dört milyon liraya ihracat mallamnım; dünya piya. uzun senelerdertberi goriilıııt rııış 
çılanıştır. lhi'acatmuz dolman iki salarmda; en müsait fiyat,ye §ali bir mikt:ılj! V~fl.emen hemen nor
milyondan d9ksan &ltı milyon&; lar elde e..d~iJ.tir. M~ mal mahsulün bir IDl~e Jif~f M' 
ithalAtnmz ise seksen yedi milyon- iyi fiyatla aatmak kadar ehemmi- ınıştrr. Rekoltenin böyle yükseldıği 
dan ~ksen dokuz milyona yük . yetli olan diler bir mesele de, mevs1m başlangıcında sat~ eı ıdi
selmiştir. DevamJı bir kurakhim bunlarm, miktar itibarile arttın) şelerinin baş gösternı~ıne Vt: fi -
bazı mahstillerimiz üzerine fena maımhr. Giriştiğimiz büyük sana- yatların inmesine sebep olnı~tur. 
tesir yapmasına ve fiyatlarda da yi ve cihazlanma savaşında, lü Vaziyeti yakmdan gôren hüküme
ehemmiyetli bir yükselme kayde· zumlü olan birçok makina ve mal timiz, fili müdahaleye lüzum gör
dilmemesine rağmen, 1985 sene .. zemeyi, daha uzun seneler, nor · müş, Zir.aat Bankası ve Bankamı
sinde harici ticaretimizin bu du . mal ithalitımıza iliveten, ecnebi zm iştirakile bir üzüm kurumu VÜ· 
rumu sevinilecek ve övünülecek memleketlerden getirtmek zanı cuda getirerek derhal faaliyete 
bir neticedir. Mamafih Türk eko. retindle bulundukumuz Aşikardır sevkedilmiştir. Uzun kurumunu • 
noml bünyesinde en kuvvetli iler- Bunlan ödemek için, yegane tedi zun çalışması piyasada müsbet te
leme, iç pazar için çalışan istihsal ye vasıtamız olan ihracat mallan· sirini göstenniş, fiyatlar yüksel • 
ftlbelerinin faaliyetinin artışıdır. mızın; miktannı arttırmak isterkeıı meğe başlamış ve nazımlık rolünü 

. . . . .. . • . istihlaki zarw1 olmıyan ve yannı yapmıştır. Bu suretle büyük üzütn 
. Dl§ ticaretı~l~~ yu~lışı, .ıs-- lüks addedileceklerden ziyadt rekoltesinin mühim bir kısmı ge
tı~I f'11vvetle~ız~n rı geç~.ık· kolaylikla satabilecekleri fazla . çen seneve yakın fiyatlarla satıl
çe . az a ~ ~en~ı, ~v .et .~ut - laştmnaklığımız, şüphesiz en doğ- masına ve elde pek az stok kal • 
ç~nde fe~ıdzl~ nehtıceıeı:ını göst

1
. ~kr- ru bir harekettir, masına, muvaffakiyet elvermiştir. 

mış, ve van a ı e emmıyet ı mı - Eh . ı· b" k' 1 Fındık rekoltesi de fazla olmuş 
tarda arttırmıştır. Filhakika sağ .. emmıyet ı ır mev ı a ma .. . . . . . ~· , 
1 1 ğı ..ıı:~rüst· l" · h k ğa namzet olan (pamuk) mesele mustahsıl ıçın venmlı ve yuksek 
am ı ve "'"1u uğü er esçe f' ti l t l b'l · t• tasdik dil f · · · si ile de hükiimetiınizin meşgul ıya ar a sa ı a ı mış ır. 

1 ke ~ ~ans ~~zıyetımız, olması tabiidir Büyük bir sulama Pamuk istihsalfıtmın mühim 
~?;11 e e~~e \t~om~ k~~la~n ve hazırlama i~ine ihtiyaç göste . bir kısmı içerdıeki fabrikaların 
ıyı kteşmd~sı Be "tçgı ~ çe ın ışak e . ren pamuk istihsalatmın artma ihtiyacına sarf olunmuştur. Geri 
me e ır. u eyı arttınna sure- d"" · 
·ı 1 k t' ti'.. ·h · 1 sından memleket geniş istifade kalan kısmı, esasen unya pıya • 

ti e mem e e ın ıger ı tıyaç an· ler te~in eC.ecektlr. Sulama işine sasının üstünde olan geçen seneki 
ayrılacak vüksek paralar, fazla fiyatlara yakın bedelle, yavaş ya
istihsal kıYmetile 5denebileceğin - vaş ih~aç edilm::ın~.dir.. . . 
dıen, hükdmetimizin, pamuk isini lncır ınahsulumuz ıyı fiyatla 
yalan bir zamanda, halle karar satılmıştır. Diğer ihr~~t ~allan· 
vereceği şüphesizdir. mız da normal ve ıyı fıyatlarla 

elden çıkarılmış ve hugün memle
ket içinrle mch~ullerimizden pek 
az stok kalmıştır. 

MAHSULLERiMiZ: 

Geçen sene zirai mmtakalan 
mızda ehemmiyetli bir kurakhl 
olduğu maltimunuzdur. Bu kurak 
lıktan en ziyade buğday mahsulü· 
müz müteeasir olmuştur. Memle 
ket ihtlyacına yetiRecek kads 
butday bulunmıyacağı endişes; 
fiyatlann fazla yükselmesine se 
hep olmU§ ise dte ; Ziraıı.t Banka· 
sının, elindeki stoklarla yaptı~ı 
müdahale neticesinde bu vükseli 
şin kISmen önüne geçilmiştir 

BANKAMIZIN iŞLERi: 

Memleketjmizin ekonomik va
ziyetin ·n iyiliği ve ilerleyişi, Ban· 
kamızın işlerinin <le mü~ait bir su
rette inki~afım kolaylaştırmıştır. 

Türkiyenin en esaslı pi ·asala
rın da yerleşmiş olan Bankamız,. 
hemen hemen, bütün mühim tica
ret ve sanayi firmalarmı kendi 
mfr:~terileri ara..c:;mda görmekle 
bahtivardrr. Memleketimizdeki 

Qöken veya istikamet eleği~ · 

ren ekonomik varlıkları diriltmr 
ve düzeltmek için, hemen her \'C 

de ekonomi hayatına, devleHeriı 
müdahalesi lazım gelmi~tir. Heı 
memlekette ba~ka tarzda tatbik 

1 edilmekte olan devlet faaliyetiniıı 
ekonomik hayatta; ferdin teşeb · I 
büs ve faali~1etini baltalamıyacak 
ve koruyacak surette hakiki ve 
ciddi nlzmıhk vM:if esini yapma-
1111dakt isabet: artık münaka~:> 
bbal etmes bir hakikat olmU§ .. .... Anluırtlia Yiinlt labrllıaının i11tan ıöriinlfii. Tütün mahsulü de kuraklıktan (Lutfen aayfoyı çeviriniı) 
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Türkiye iş bankası onikinci iş senesi içinde neler yaptı? 
ticaret ve mübadele işlerine ait 
banka muamelelerinin en geniş 
ve ehemmiyetli kısımlan, Banka· 
mız kanalından geçmektedir. Bu 
vaziyet piyasada Bankamızın mü
him bir nazımlık vazifesi yapma
sına da sebep olmaktadır. Nite • 
kim geçen senenin ihracat mevsi
minde, bazı mühim ihracat mer · 
kezlerimizde, ecnebi bankalarınrn 
siaysi sebepler dolayısile, kr0 i 
dlağrtılmasmda çekingen da vr: ·ı • 
malan yüzünden, işlerini çevi· e -
memek tehlikesine maruz kalan 
tüccara, Bankamız; en geniş yar
dnnlarda bulunarak kendilerinin 
bir kere daha memnuniyetlerini 
kazanmıştır. 

tstihsalat ve faaliyeti fazla o
lan merkezlerdeki şubelerimiz, 
geçen sene, memnuniyetli netice
ler vermişlerdir. Bu meyanda Ka
radenizdeki şubelerimiz de verim· 
li bir tarzda iş senelerini tamam
lamışlardır. 

Yalnız Orta Anadoluda, ku . 
raklık mmtakasmda bulunan şu. lı Bankaaının Kilimli kömür madenleri Türk Anonim Şirketinin 
belerimiz, muhitlerinin vaziyetin- kömür yıkama taüatı. 
den, verimli bir surette çalışama- bir ayla 12 ay arasında olan se- darumızda, yukarda kaydettiği
mışlardır. Fakat umumiyetle 1935 netlerden müteşekkildir. miz artış, memleketteki istihsal 
senesinde, bankacılık sahasında Milli sanayie iştirak cüzdanı- ve ticaret hacminin hayırlı bir in
aldığımız neticelerin, geçen sene- mız, 12.049.062 liraya baliğ ol- kişafmm ifadesidir. 
leredn daha verimli olduğunu ve muştur. sanayi programında yer Ekseriyeti, doğrudan doğruya 
memnuniyetinizi mucip olacak alan ve başanlması kısmen veya alakadar olduğumuz şirketlere 
bir şekilde bulwıduğunu söyliye • tamamen Bankamıza bırakılmış açılan kredilerden müteşekkil O· 

biliriz. olan, sanayi teşebbüslerindeki iş- lan açık kredilerimizdeki tenez. 
Bankamıza olan teveccüh ve tirakimizi temsil eden eshamı ih- zülden dolayı, borçlu ~ri hesa~ 

rağbet, halk arasında ve ticari tiva etmektedir. lanmızda ehemmiyetli bir düşük. 
muhitlerde sağlam bir şekilde yer Senetler cüzdannnız; 7.173.820 lük vardır. Geçen seneki miktara 
ieşıniş ve kökleşmiştir. Bankamız, liradır .. Ticari senetler mevcudu- nazaran azalış 2. 750.836 liradır. 
senelerdenberi devamlı bir şekil muz geçen sene sonundaki miktar Sair muhtelif borçlular hesa
rle, piyasalarda en fazla faaliyet dan 3.397.338 lira daha fazladır. bmda, 350.000 lira kadar fazlalık 
ve muvman gösteren banka sıfa - Esham ve tahvilat cüzdanımız; vardır. Bu fasıl, Bankamn urrı11mi 
•mı muhafaza etmektedir. Esa - 5.646.589 liradır. Bu fasıldaki işletmesinin doğurduğu tekn ·1 za
)en aşağıda arzedeceğimiz gibi, kıymetler, planlı sanayi haricinde ruretlerden dolayı a~an, akı e. 
,,~ 'iŞtiraklerimizde ve şirketle · kalan ve Bankamızın iştiraki o- diflere, reeskontlara, sigorta • • • 
·im:zm geçen seneye göre eksik lan mensucat, sigortalar, banka - gibi muamelelere müteallik tran-
'~ar oluşuna rağmen aldığımız ne- lar ve diğer sanayi şubelerine iş· situar hesaplarla muhtelif kambi· 
ticelerin bu sene daha iyi bulunu tirakimiı;i temsil eden esham ile ; yo işlerine müteallik tanzim he
şu, umumi vaziyetimizin memnu Devlet istikrazlan ve Devletin ke- saplan, stoklar, depozitolar, mu. 
niyet verici bir safhada olduğunu faletini havi lzmir Belediyesi ts. vakkat hesaplar, ve nihayet muh
gösterir. Tahsil edileceğinde ufak tikraz Tahvillerinden müteşekkil- telif borçlu hesaplardan teşekkül 
bir tereddüdümüz bulunan bütün dir. etınektedi. 
alacaklanmıza karşılık ayırdıktan tpotek mukabili avanslarda, 
maada, bilançomuzda gördügu" ·· • Esham ve tahvilat mukabili a-

l d 304 450 80 bir milyon liraya yakın bir el~l-
nüz yu··ksek rezervelere de sahip vans.anm .. ız a . . · · . t uk b me vardır ki, bu sene bu fasıl 
bulunuyoruz. Mevduatnnızm gün . Saır mutenevvı temına m a ı. 4.183.516.41 liralık . bir aktif kay-
..-....;k,.e ehemmiyetli nisbetlerde . 1ı avanslanmızda 1.296.333.49 
ıs~~ ,. detmektedir. 
aıtmaktadır. Bu vaziyette bulu - Menkullerimiz için evvelce ay-
nan ve büyük dünya krizinin sar- olmak üzere cem'an 1.600.784.49 nlnuc: olan itfa bedellerine ilive-

t 1 ....... k bu kri lirahk azalma mevcuttur. ..~ 
sın 1 anna gogus gerere , • ten bu sene aynlan 88.009 lira ile 

· ~-ğı · 1 · da Buna mukabil emtaa ve vesaik zın yapw tesir en, zamanın ı'tfa tahsısa· tı yekCtnu 571.428 Ji. 
.. 1 dikte b .... tr.. "te di b' mukabili avanslanmızda 
on e n ~ mu ma ır raya çılomştır. Bu miktann tenzi-
inkişaf gösteren Bankamızm; e - Lira • • 1.750.836.43 linden sonra kalan bakiye 312.106 
konomik vaziyeti gittikçe yükse - liradır. 
len memleketimizde, ileriye daha Senedat mukabili 
fazla emniyetle bakabilmesindlen avanslanmız da 104.041.27 Gayrimenkullerimi'z için, hu se-
t.abu b' l lira olmak üzere ne ayırdığımız 101.401 lira karşı-

ır şey 0 amaz. Irkla itfa tahsisatı 521.489 liraya 
BANKAMIZIN 1935 SENESi Liralık bir fazlalık • 

mevcuttur. 1.854.877.70 baliğ olmuş ve bu faslın bakiyesı 
BiLANÇOSU: Emtaa ve vesaik mukabili a- 1.869.704 liraya düşmüştür. 

vans hesaplarımızın gösterdiği bu tık tesis masraflarına, bu sene 
yük~lme: ve ticar! senetler cüz. 23.920 lira ayırmak suretile, kar· 

.. · şıhklar 193.471 liraya çıkmıştır. 
Bu faslın itfa edilecek bakiyesi 
44.559 liradır. 

Muhabir bankalar hesabı bu 
sene 2.307 .078 lira fazlalaşmış

tır. 

Mutat seyrini takip ederek bu 
sene de artmış olan mevduat he
saplan 89.701.013 liraya yüksel-
miştir. . 

Tasarruf hesaplan da, tasarruf 
fikrinin kökleşmesi nisbetinde 
artmaktadır. Bu sene 20.190.444 
liraya çıkmıştır. 

Tediye emirleri ; gecen sene 
1.108.884 lira idi. Bu facııMaki 
pasifimiz, bu sene 716.743 lira
dır. 

Şubelerimizdeki muhtelif ala. 
cakhlan, bloke ve muhtelif tran. 
situar hesaplan; reesknrıt ve ta
hakkuk etmemiş ma~rstfla"TTl kar 
5ıılık1an crlhi muhtelif rPzervlpr1 
ihtiva enen ı:ıı:ıir muhtt>1;1 ~ ,.,,. ... 1,. 

hlar yek\mu hu sene 267.000 Ji. 
ra f'l7.la1a~mıstrr. 

Türkive t~ Banka~r ~ emn,.;n 
Tekaüt Sanihih hesabı. hu ~nP 
art:\rak 1.104.102 liraya baliğ ol· 
mu.cıtur. 

iŞTiRAKLERiMiZ: 

1935 senesinde, gerek ec:ldrlPn 
mevcut iştiraklerimiz dolayısile 
gerekSe yeniden kurduğumuz ve 
alakadar olcluifumuz şirketler ve 
teşebbüsler itibarile portföyü. 

bulunmalamu istemiş ve ş 
şirketimiz 1935 senesinde, 
% 5 gibi ufak bir kar da ... 
miştir. Yapılan aranjman ve 
mucibince, önümüzdeki senele 
de, şeker şirketinden, bu mi 
ehemmiyetli bir surette aşa 

cek karlar beklememekliğimi 

cap edecektir. 
Bankamız için hüviik bir ye 

teşkil eden bu şirketteki his.c:e 
ze; girilen sanayi teşebbüs ri 
ne ve memleketimiz sermaye 
vasalarmrlaki faiz şartlanna f! 

aşağı hir kar elcfo eclilmekterli 
MiJli ve umumi menfaatleri 

c;;evin ü~tün<le tut~n Banka 
hiikılmetimizin. fiyatJan in 
mek suretile ei.itmekte bulun 
ğu ıreni~ ve viikc:ek rluvgulu ~; 
"etine mü-:~::ı hPret it>in kenrH~ı 

:ığır olan hu marl<li ferlrıkarlı 

tehalükle rröze 1tlm1!=br. Ayni 
vasetin tatbiki neti<'P"i olarak 
c;en senP kömlir fiv~t•an fi'l eh 
mivetli hir hi~hpttp inmiı::tir. 

Kömiir mnlivet fi,·~t1ann1 a' 
l'\İshette innirmek h~-.l<ttm ol::ı 

'':1t>~N-rmı <TÖ .. P ~r::ırl!ıld fark 
-tar, kfrrri;r c:irkpıln·;nin. nnk~ 

'<~r Prle<'rklPn t;lhijr1ir. Zon!"'l 
rl!:lk haw:::ıc:m~a. rn11htelH k<'m 
c:irkPfl"rinrleki hi;,riik atak:ı '" 
mız rlolayısiJe. Bankamıza d 

Kömür laavzCUP.nda Türkİf Şirk elinin yaptır:lığı ifçi sinemaaı 

müzde, esaslı bazı değişiklikler böylece yeni baı;ı fedakarlıkl 
olmuştur. Bunlann en mühimmi, daha yüklenmiş hulunmaktad 
dört şeker fabrikasının birleşme. Zongulrfak havzns nın tek eld 
sile meydana gelen ve üç milli idaresi suretile en rasyonel h 
bankanın; Ziraat, Sümer Banka- tarzda çalışarak kömürü daha 
larile Bankamızın, müsavi şartlar cuz bir fiyatla mal etmek pre 
ciahilinde hissedar bu1umluğ'u siplerinin tatbikini kolayl~tır 
22.000.000 lira sermayeli (Tür. <'ak hareketlere: hilkumetimizi 
kive şeker f!' hrik:\ l~n Anonim rlileği veçhile, kömür şirketler 
Sirketi) ndeki büyük alakamrz:. mizi iştirak ettireceğimiz U\ hiirli 
dır. Buna mukahil, Bankamızrn zar 

Cumuriyet HükUmetimiz. şeker 
fiyatlanm indirirken. hütc:eden 
yaptığı büyük feda karlığa karşı, 
yeni şirketin sahihi bulunan han
kalann da, maddi f edakirlıkta 

Bilançomuzun tetkikinden de 
anlaşılacaği üzere, bu sene sonun 
daki mevcudumuz ( disponi bilite) 
geçen seneye nazaran 1.676.844 
lira fazlasile 16.458.579 liradır. 

Bundan başka, Mevduatı Koru
ma Kanununun bahşettiği salahi· 
yete binaen, sene içinde mevcu· 
dumuzdan 3.271.380 lira~ · nı. faiz 

Kefaletten dolayı borçlu he· 
saplarımız, kefalet işlerimizdeki 
fazlalık dolayısile bu sene niha- _. 
vetinde 1.696.421 lira bir fazlalık 

görmemesini temin erlecek hak 
karşılıkları, hükilmetimizin biz 
verecei'!'ine de emin bulunmakt 
yız. 1935 te çah~ma~a haşlam 
olan ve binaenaleyh henüz tee 
sfüı fievresinrle ht1lnnan Paşaha 
ce Şişe ve r.~m Fabrikstq1 il 
Znnrntldakta Türk A ntrruıiti Fa 
rikalanmtznan m:ı kul bir kar. eld 
etmekfüHmiz :ıncak önümüzr1e 
cıerıelerde kahil ofahqe<>ektfr. Siq 
t':ı hr1kamrz cok a~aib cfamninJt fi 
,.~tl::ı'ina istinat erlen büyük ecn 
~i rPk~heHne karşı kovmak me 
ı-11riupti11f'e huhmm:\ktarlır. F 
1<'1t r>rkarrlrğı mallann, niva.qa v 
Jft\lkım''7."a rairhete mazhar olu .. 
ve ivi bir tarzda cah~malan: ~e 
rek Si~e ve l!'erekı::e Türk Antra 
cıiti Fa brikalammzm ilerisi içi 
hize i\mit vermektedir. 

getiren hazine bonosu ve n edet 
Tahvillerine yatırdık. Bu kıymet. 

~er kasa mevcuduna ila,·eten, ta
sarruf mevduatının karşılığını tez 
yit etmekle, disponibilitemizi art
tırmaktadır. 

Hazine Bonosu cüzdanımızda; 
sene sonunda, tasarruf mevduatı 
karşılığından madut olan 3 mil· 
yon liralık bonolardan ba~ka da. 
ha 8.874.331 liralık kıymetin. 5 
k0st1r milyonluk kısmı, vadeleri! Kozlu'da Kömüriı'in tematından. 

rrnc:+~rmiştir. 
Nf1?.nn hesanlarda, tahc:;l c:Prıpt.' 

len işimiz de hu sene J!'ecen cıe

neden <laha ivi t"erevan etmiştir. 
Sene nihavetinde. tah~il P~ilmek 
üzere Bankamıza tevdi edilen se
netlerden cüzdanTmrzrbık1 nıpvcut 
1.2!17.0!14 lira daha fazla<hr 

Pasif hPc:'-lnla'"Tm11Zda: 1htivat. 
lanmr.z f ash saVTn hevetirı:.,.p :\r-
7.Pttirrim;7, hil~rı"n k:\hnl nhnı~n
rnı hı kc1;rrlP 2.~4~.000 liradan 
8.040.000 liraya çıkacaktır. T iirlıiı'~n T Oflaanlı ocafı varı eli. 

A lak::ırlar oMnil'nmnz dif'i'er şirı 

ketlerin faalivetleri normal ve t. 
'1ir ı::Pkilrle neHcelenmiı::tir. t~ Li 
nı:•orl Tlrım11ldcı rrihi tlt>::\ri tpcıek 

küllerİ'r..,;7,. hn Clt'tne f"IPM"'ltn Ol 
(Devamı 9 rıttCQJa) 



Kömiiri§'in Kozlu'daki kömür yıA.-ma 1eri . 
(8 inciden devam) olarak ro 3 tediyesi için laznn 

nacak tarzda çalışmışlar ve bize gelen meblağ da ayrıldıktan son· 
iyi karlar vermişlerdir. ra beher müessis hissesine ONAR 

İhracat mallarımızı kıymetlen- lira temettü tesviye edilebilecek 
direrek müsait fiyat ve şartlarla ve 41.000 lira da fevkalade ihti
drşan piyasalarda satmak gayesi- ı akçesine ilave olunacaktır. 
le çalışan ve muvaffak olan, bu Bu tevziattan sonra kalacak 
gibi ticari teşekküllerimizi bu nlan 6.912 lira dahi 1936 senesine 
sene birleştirmek niyetindeyiz. rlevrolunacaktrr. 

Sigorta şirketlerimiızin idaresin. 1935 senesi kanmızm, arzetti-
de bu sene esaslı değişiklikler ğimiz t:wzi şel:;li kabu1 ve ta~:· · 
yaptık. Senelerden heri '3igortacı- buyr1lduğu takdirde tan:~:;.ı Ö· I 
Irk tekniğinin bütun inceliğini df\~ımiş 10 ıiralık beher n~c:.cıe~·~ 
kavrayarak çalışmı.ç olan Türk % 9 hrR:ı hile O.'JO lira ve b{!ner 
elemanları, mütekahi1 Pmniyete müessis hissesine Üe 10 lira, 9 
dayanan beynelmilel münaseba- rıumaralı kupo~lar mukabilinde 
tı hüsnü suretle idare edehllecek ve kanuni vergileri inılirllerek J 5 
veçhile inkişaf ettikJeıi için bu Nisan 1936 terihinde~ itibaren 
şirketlerinıizin idaresini ele almış gişelerimi~tle dağrtrlmağa başla· 
bulunuyorlar. Şimdiye kadar ya. nacaktır. 

hancı elemanlara ihtiyaç göster- Kamutay Asbaşkanhğma inti
miş olan bu branş, yetişmiş Türk hap edilen İdare Meclisi Azam1z
elemanla11nm muvaffakıyetli İ· dan Bay Nuri Conkerin istifası 
daresile yüıi.imektedir. üzerine yerine, esas nizamname· 

Ekserivetine !'!.ahip bulunduğu. mizin 28 inci maddesi mucibince 
u tdare Mf'clisimi'z tnrafmdan ~

Bu senenin memnuniyet verici 
neticelerinden biri de; yeni ve 
sağlam esaslara göre organize 
ettiğimiz f pekiı:: Şirketimizin faa
liyetidir. !pekiş, şimdiye kadar 
çıkardığı malların evsaf ve kali. 
tesi balnmmdan müşterilerini 
memnun etmiş ve muvaffak ol-
muştu. Bu sene, bu şirketimiz 

kazanç bakrrnrndan <la bizi mem· 
nun edecek yola girmiş bulunu· 
yor. 

KAR: 

T etkikin;ze arzolunan kar ve 
zarar hesabımrz; 1935 senesi 
muamelelerinden memnuniyet -
bahş neticeler alındığını gösterir. 

Filhakika, her seneki gibi ih· 
tiyatlarımızm tesisinden sonra 
bakiye kalan 726. 732.61 lira kar 
geçen seneden daha farıladrr. 

Bu miktann tevziata esas tu
tulması muhterem heyetinizce 
kabul buyrulduğu 726. 732.61 
takdirde 
liradan evvelce % 20 
hesabile 150.000 
ihtiyat akçesi olarak . . • • • 
l i rn ve 5.000.000 lira sermayeye 
'1r 6 hesabile birinci temettü his-
sesi olarak 300.000 
ıi amn ayrılması icap eder. 
eunlann yekfuıu olan 450.000 

li ·~ ıımumi kardan in
dirilince, geri kalan 

276.732.61 
liradan nizamname hükümlerine 
göre 1 dare Meclisimiz azalanna 
memurlammza tediyesi ic'ap e. 
den miktarlar tefrik edilecek, his
sedarlara ikinci temettü hissesiı 

d1rne eaylavı M ustafa--.M.ecdi 
Boysan i~tihap edilmiştir. Keyfi
yetin tasdikini rica ederiz. 

Nizammımemiz hükümlerine 
<YÖ.,.P trl·wn 1'1"pcfüı.inin 1936 senesi 
7 arfmdaki huzur haklannm te"· 
111tini ve 19~!) ~enegi murakınl~ 

''TTı::t verilP<>~k üc.,.etin tRvini il" 
11)~() ~f'nP~i rr111rnkrplarmm inti. 
~abmr rica erıP,.;z_ 

tn ~ nr. Mı:'rl tc:;t 
~~~~~~~~~~~~~ 

Yeni Ese1 !er 

Genç şaiılerimiz 
ve eserleri 

Edebi: •?U;. ' : rinden MehmeL 
Behçet Yazar, geçenlerde Kadıköy 

Halk::v! : "genç ş::. : ·-ıiz ll'C eserle
ri,. mevzuJe bir konferans, vermi§ti; 
1908 den sonra F ::ecria.ti is1ınli edebi te
şekkül için · ~ güzel şiirlerile edebiyat 
hayatına g:ren, uzunca bir m:· ' 1et li· 
sel -rde edebiyat bocalı~ ederek edebi 
har · · !.... • . takip eden Mch 

' 
et Behçet Yaz.:::, bu konferansının 

müsveddeleri üzerinde çalışarak mevzu-
u biraz daha genişletmiş, örnekleri bi
raz daha çoğaltmı§ ve bu suretle vilcu
de getirdiği eseri kitap halinde bastırıp 
çıkarmıgtır. 

Mehmet rlehcet Ya.zarm eaaah bir 
tetkika liyakati olan bu eseri milli kü · 
tliphanemiz için bir kazan; sayılacak 

değerdedir. Tavsiye ederiz. 

Kitap ve kitapçılık 
Altıncı sayısında Fransız muharriri 

bayan Magrit Burguvan'ın "Atatürk 
Türkiyesi,. isimli fransızca eseri hak -
kında Asım Us'un makalesi ehemmiyet
lidir. Kitap meraklılanndan Bay Velit 
ile millakat meraklıdır, Anadolu kitap. 
hanelerinin resimleri ve haklarında ma
lOmat, türkçe, franıuzca, almanca yeni 
çıkan eserler hakkında tenkit yazılan 
ve haberler faydalıdır. Tavsiye ederiz. 

Zehirli Cazlardan Konnmm - Kim • 
yager Bay Abidin Özger tarafından ya
zılan bu eser her smrf balkırı anlaya bi
leceği bir tarzda yazılmıştır. Fiyatı 40 

kuru§ satış yeri tatanbul inkılap Ki
taphanesi. 
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Türkiye iş Bankası 31 K. Evvel 1935 

AK T t F 
KASA 

Banknot 
Altın 

Güm üt 
Ufaklık 

Çekler 

BiLANÇOSU 

13.295 218.00 
6.663.00 

143.372.00 
16.188.22 
73 291 89 

Ecnebi paraları 
DAHiLi MUHABiR BA J\'K Al /:1 R 
HARlCI MUHABiR BANKALAR 

46.778.30 13.581 .511.41 
2.600.652.99 

276 414.82 

Tasarruf te~~:atı karfrHiı 
HAZiNE BONOLARI 3.08~.500.00 
MlLLI SANAYIE lŞTlRAK CÜZDANI: 

Brosada kote olanlar 
Borsada kote olmıyanlar 

SENEDAT CÜZDANI: 
Vadesine üç ay kalanlar 
Vadesine üç aydan fazla kalanlar 

ESHAM VE TAHViLAT CÜZDANI: 
Borsada kote olanlar 
Borsada kote olmıyanlar 

A. VANSl~A.R.: 
ı:. ... nam ve ~~hvilit muk. avanslar 

a . Borsada kote olanlar 
IS Borsada kote olmıyanlaı 

Emt1:\ ve vesaik muk. av. 
Senecb.t muk. avanslar 
Sair mütenevvi tem. muk. av. 

BORÇLU CARI HESAPLAR: 
Açık kredi 
Kefalet muk. krediler 

SAiR MUHTELiF BORÇLULAR: 
Muhtelif borçlar 
Muhtelif hesaplar 

iPOTEK MUKABfLI AVANSLAR: 
MENKULLER (Hakiki kıy. üz. ıiaortahdırJ. 

Makineler 
• 1 l<..t.ıst:lar , 

MeJnqat 

348 621 00 

3.431.121.00 

138.875.10 

227.103.97 " 

GAYRI MENKUT .tER (Binalar liakikf Jay. Uz. ıfılıftl6t\r 
Banka binaları 
Diğer gayri menkuller 

iLK TESiS MASRAFI BAKtrrsı 
KEFALETTEN DOLAYI BORÇLULAR 
NAZIM HESAPLAR: . ·--

Tahsil senetleri cüzdam 
Tahsil senet. muhabirler cüzi:lanı 
Muhtelif Nazan hesaplar 

PASlfı 
SERMAYE 
iHTiYATLAR 

Fevkalade ihtiyatlar 
Kanuni ve nizami ihtiyatlar 

MUHABiR BANKALAR 
MEVDUAT 

ibrazında cari hesaplar 
Preavili cari hesaplar 
Vadeli mevduat 

TASARRUF TEVDiATI 
Vadesiz 
Bir aya kadar vadeli 
Bir aydan bir seneye kadar va deli 
Bir seneden fazla vadeli 

TEDiYE EMiRLERi 
SAiR MUHTELiF ALACAKLILAR 

Muhtelif alacaklılar 
Muhtelif hesaplar 

DONANMA TAHvtLATI SENtVI TAHSiSATI 
DONANMA TAHViL.ATI KEŞiDE KARŞILICI 
TAHSiS EDiLMiŞ KARŞILIKLAR 
TALEP OLUNMAMIŞ TEMETIÜ VE KUPONLAR 
MEMURiN TEKAÜT SANDICI 
KEFALETTEN DOLAYI ALACAKLILAR 
NAZIM HESAPLAR: 

Tahsi'l senetleri Mudileri 
Muhtelif Nazım hesaplar 

KAR 
Cirolarımız 

ı.m.m.82 
ı .686.480.37 

12.653. 190.46 

8 892.212.00 
3. 156.855.65 

6.069.614.59 
1.104.206.22 

2.290.521 .08 
3.356.068.50 

365.979.07 
41.151.581.SS 

211.224.21 
:ı.633.260.88 

10.846.533.~ 
2.828.957.19 

t.363.434.6~ 
2.285.692. 14 

U.'RM.51 
87.017.91 

ıl 75.622.41 

1.181'. t05.56 
888.598.99 

s. 178.075. 19 
1 .855.167 .33 

t.030.000.00 
1.819.000.00 

26.975.839.30 
12.47 4.585.11 

250.588.64 

18.107.759.02 
210.062.48 

1.699.717.58 
172.905.30 

1.614.311.77 
1.795.829.74 

6. 178.075.19 
1 .855.167 .33 

16 458.579 22 

6.674.331.39 

12.049.067.65 

7 ,ı 73.820.81' 

5.646.589.58 

6.362.045. 74 

13.675.490.53 

.i.649 126. 79 

4.183.516.41 

312.100 83 

1.869. 704.55 

44.559.57 
18.947.472.60 

8.033.242.52 

105.079.654.19 

5.000.000.00 

2.849.000.00 

2.520.862.51) 

39.701.013.05 

20 190 444.38 
716.743.08 

3 410 141 51 

414456.30 
32.177 50 

1 .200.000 00 
233.265 43 

1104.102 70 
18.947.472.60 

8.033.242.52 

726.732.61 

105.079 654.lS 
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Fen tatbikat okulu için 45 ka
lem istihkam den malzemesi 27-
Mart-936 Cuma rgünü aaat 15 de 
Tophanede Satınalma komisyo-

211311936 
t\KTtF 

K•s•. 
Ahın 1111 ı.:iloıı.ranı !o.9,ı0,606 I' L i3.8142.'52. !'tı 
ı•knoı ................................. .. 14715.19:; -

1 Claı.Jı" ....................................... • ı OO,i.285 95 
1 

Oahlld•kl Pt'uhablrler 

ı iır· ır ,,., ............................ l L 

------, arıçtekt Muhablrfer 

253.383.79 

Lira 

B9 ,'i32 733 .il 

253 883 79 

\ ltın. :'afi kılo~rtm 4.398.279 
Altını •ıhvıli kıhi ~erbe ı dimz 
Dı~er dövizlcı ~·c: oorçıa ltlirınR 
bu iyeleri 

Hazine Tahvlllerı : 
> erııhır edil,..,, l"Yrtk ı nıL:tıu 1 

~ l 186.531 64 
l 613 OJ 6 4tJ 

f I .'i.686.!195.82 22 485 943.92 

• t ılıtı L 158.748.563 
Kınunu• vt 8 ınc mıd 

vaziyeti 

il PASiF 

Serm•v• ...................... - .................................. . 
ihtiyat ıtıçeıl .................................................... . 

1 ecsawlUdekl Bank11otlar 

Deruhte edilen uraı. ı naı.tiyt l'- 158.748.~I\:~ -
Kınunıın rı Yt 8 tncı madde 
1 eriııt «eYfi u hazfnf' tarı 
tından o ı reıiiu • 11.832 810. -

1 >eruhu ·dit,. v•ıı na '''' 
bı l'H'• ···-···· .. ~.... ,.,.,, 

Karşılı _ "m "r , cın nlara 
ıcdniılr lheıen vuedilel'! ~L 
Ree~kon~ mukabil ııh rten 
tecia vül vazedileı 

147 . .fl5 75~ -

18.000.000 

1 -~.. .=-
1 s 00().0()ô. -

l .OH.7~· rr 

delt"rirı eyti~ ın Ha7.ln• ıatı 
ınd ın . ık • IC'diu• 

Senedat Cüzdanı 

1I.3.i2810__ Tf7 41:ı l5J _ TUrk Lirası ,_.evduatı ·-----
Döviz TaahhUdatı 

t7.6122t965 

Altına tahvili kabil dövizler _ u,04o9 .. 5~ t 1 ızın,. horıolar• ......... · ........ , I.. l 728.700 

~':·~a:"ı:~ ;·:~~;~-~~· cu·~~:::~10.i8 I 
Diğer dövizler ve ılacalclı 1 

12 299.37
o.

7 8 kliring bakiyclf'ri . •• , f 8.783.811.5."i :tO 8!4 2Pt n7 

Muhtelll - .......................................... __ 1 53 919 .füJ i 6 

'ı 1 tıy(ntn ~:nŞllıf!ı -,hım •r ~4 293 447 56 
I '>cruht• t"dilen nakı n•k· 1 
1 ı ahv•l.ır ıı, ar ı.ı •merlt 

K "•ı hc rfo" ,hın ""1ahYllAı ~ •.4~5.12066 .~8.72856822 

2.'l.874.:-3 '.Itır · ~e dövu iizcrınt nan• 
r ı lı v iltı üurinr nı ıı• :l.180.420 .52 5 206 295 O.i 
Hissedar ar ................................................... · ... 500 oou "";' 

:l 4lJtl !l 26 08 muhte~lt 

YekGn 7.~.8.!8374 15 Yek On 27.j.828. i74 ı;; 
2 Mart 1933 tarihinden ıtibaren : 

lı lıonto haddi yl:zde 5 1·2 - Altın uzerınıtı il"il "• \&Zde 4 •· • 

Al.GM
1 

EYVATUZU ' 

. De.vlet Demiryo llrl:~~~ji:~' .·· .· · ,- ları . . .. .. . . ·• . . . 

işletme Umum .Idaresi'1 ~~·Hanları. .. 

nunda açık eksiltme ile alınacak- =====:==:=:=========:=:===== 
tır. Tahmin bedeli cem'an yekun taze bakla on bin -adet enginar, 

Yapılması biten Afyon - Karakuyu yolu üzerindekı 1 ınaztepe, 
Kocatepe, Çiğiltepe, Sandıklı Ballık, Kazanpmar i~tasyonları ıle 
Bozanönü, Isparta. fuhesini teşkil eden Bozan ünü ve f sparta istasyon· 
farının 26 - 3 - 936 \arifün en itiliaren }olcu ve eşya nakliyRhna 
açılacağı ve ilk muhtelit katar an Af yon dan 29 - 3 - 936 pazar gü
nü hareket edeceği ve Afyondan İspartaya pazar, çar§amba günleri 
hpartadan, Afyona pazartesi cuma günleri birer muhtelit katarın 
muntazam i9liyeceği sRvın h"lk11 h;ttt;r;ı;,. f f;40) (1542) 

1202 liradır. llk teminatı 90 lira bin demet dereotu 10- Nisan-
15 kuruştur. Şartne.meai kom is- 936 Cuma günü saat 14,30 da 
yonda görülebilir. isteklilerin bel- Tophanede Satınalma komisyo-

Alını1 Muhammen bedeli ::S~t.bV\J . ıra oıan -.OOOO ton yerli maden 
•: ıaatte komisyona gelmeleri. nunda açık eksiltme ile alınacak-

#.\. A B 1 Z L 1 G 1 kömürü 10 - 4 - 936 cuma günü saat 15 de kapalı zarf uıulü ile 
( 412) (777) tır. Hepsinin tahmin bedeli 835 

Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

İstanbul ve Trakyada bulunan 
krt'at için 4470 ton 600 kilo buğ
dayın kırdırılması 6 - 4 - 936 
Pazartesi günü ıaat 15,30 da ls
tanbmda Tophanede Satınalma 
Komisyvnunda kapalı zarfla ek
ıiltmesi yapılacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 39548 
lira 42 kuruştur. Jlk teminatı 2966 
lira 13 kuruştur. Şartnamesi 198 
kuruş mukabilinde komisyondan 
alınır. 

İstanbul ve Trakya için ayrı ay
rı fiat verilecektir. isteklilerin ka
m.mda yazılı vesikalariyle beraber 
tekli! mektuplarını ihale saatin
den bir ıaat evvel komisyona ver-
meleri. (459) (1489) 

Harbiye okulu için 4000 kilo 

liradır. Muvakkat teminatı 62 lira 
62 kuruttur. Şartnamesi komiı
yonda görülebilir. isteklilerin bel
li saatte komisyona gelmeleri. 

(471) (1609) 

def eder. Yemeklerden birer saat cıon· 
ra alınırsa Hazımsızltğı, 

mide ekşılik 
ve yanmalarını giderir. Ağızdakı tat. 
~ızhğı ve kokuyu iıale eder. Şi-;e..c;i 

75 ve ı20 K. H O R O S 

Bu işe girmek •stiyenlerin 19,414 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün ~aat 14 e ka
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler t9 50 Hra 
mukabilinde Ankara ve HCtydarp<'-Ş" ve:rnelerinc'*"r alı ,,. ·ı·, \ 1608) 

·-----
Tophanede iki No.lı Dikime Markasına dikkat Tu·· rk 1-la va v u.r ku .. •'' 

vinde mevcut 20000 kilo kada, f\ a ~ 
kösele kırpıntısı 30 - Mart - 8 •• •• k P • 

çarıafı ve 1000 yaıtık yüzüne ve- uyu l y an J! osu 936 Pazartesi günü saat 15 d" • 
rilen fiat pahalı görüldüğünden 

TophanedeSatınalma komisyo tekrarpazarlığı 27 _Mart- 936 Şimdiye kadar btnl~rc•e kişiyi z~nJlİO etlf I 
nunda pazarlıkla satılacaktır 6 k 17 N, 93 d 

Cuma günü saat 15,30 da Topha- • ncı eşide ISOn 6 da 11. Hepsinin tahmin bedeli 1000 lira 

dır. ;:~:r1r~7~ı:~:~m~omisyonunda Büyük ikramiye ; 200.000 Liradır 
Son teminatı 150 liradır. Kö 

sele kırpıntıları Dikimevinde gö Hepsinin tahmin bedeli 2750 Bazı kimseler tarafından piyango bilet numaralarını havi cet• 
rülebilir. isteklilerin belli saaltt liradır. Son teminatı 412 lira 50 veller tertip edilerek ihtiva ettiği bütün numaralarda İ§lİraki tazam· 
komisyona gelmeleri. kuruştur. ~artname ve nümunesi mun etmek üzere satı, yapddrğı ve alakadarlara bilet verilmeyip 

(467, ftSS8) komisyonda görülebilir. lsteklile- yalnız bu cetveller verildiii itililmektedir. 
rin belli saatte komisyona gt:lme- Bu suretle yapılan ıalıtlarda Direktörlüğümü:r.fü? alakası olma· 

., 

Yedek Su..>ay ıçın 1000 yatak Jeri ( 469) ( 1 ~77) dığanı sayın halkımıza bildiririz 
---------__,--------~----------~----------...:. ____________ ~-----------~~~--~--~~~----- ·----

..__.._.~~---------... ....................... ~r.~··~sı~z ............ ..,,..,r....-.,,_•_,_,,__._.. __ 

31 Birinci Kan'-ln Kar ve Zarar Hesabı 
ZiMMET 
GF'-NEL MASRAFLAR·: 

Maaılar ve ücretler 
idare masrafları 

Vergi ve harçlar 
Sair masraflar 

VER f LEN F AlZLER 
AMORTl~MANLAR 
SAFI KAR 

1.579. 762. 70 
413.896.99 
21.302.21 
57.992.48 2 072.954 38 

2.180.418.31 
220.885 26 
726.732.61 

5.200.990.56 

ALINAN F AIZLER 
ALINAN KOMiSYONLAR 

MUHTELtF KARLAR 
BANKA HiZMETLERi MUKABI Ll ALINAN 
ÜCRET VE KOMtSYONLAR 
KAMBiYO KARI 
ESHAM VE T AHVILAT COZDA NI VE 
1 STIRAKLERDEN KAP 
SIGORT ADAN KAR 
GEÇEN YILDAN KALAN KAR 

MATLUP 
3. ı 63. 779.09 

354.420.27 3.518.199.36 

122.681.97 

615.333.03 
114.347.73 

785.633.78 
39.908.75 
4.885.94 

5.200.990.56 
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Jimnastik hareketleri 

Belden aşağısını 
zayıflatmak i~in. 

Neler yapnıalı? 
Gövdesinin 

çizgilerile mem
nun olan kadıw 
bulmak, kocası
nın varidatın . 
dan memnun 
kadına tesadüf 
etmek kadar 
güçtür. Vücu · 
dünün bazı la -
sımlarından hof
lanabilir, fakat 
diğer bir çok 
yerlerinde de 
kusurlar bulaca
ğı muhakkaktır. 

Mesela kalçala -
rmm biçimin . 
den memnun ol
duğunu söyliyen 
hiç bir kadma 
tesadüf etme -
dim. Eğer siz de 
belden a§ağıya 
dizlere kadar 
zayiflemek isti 
yen binlerce ka
dından biri ise • 

Aç kalarak değil, hareket 
ederek zayıflamalı ı 

la yuvarlayıruz. Bu ekzeniz üç da. 
kika müddetle yapılacaktır. 

niz, en iyi yap.acağınız İf vücut ek
ze..rl'Jaj · ir. Falc:at beden müma
r~t: ~ip n na• yapı aca'jun •n -

lamağa girişmetlen evvel, hemen 
~öyleyivereyim ki: Kalplerinde 
her hangi bir rahatsızlık olan ya
hut ameliyat geçirmiş bulunan hiç 
bir kadın beden mümareıelerine 

1 
kar ışmamalıdır. 

~üncü hareket, gene döıeme- türlil türlü renkte çiçeklerle enıprime vr 1 
ye dümdüz uzanmız, ellerinizi a . siyah zeminli btr alCfam tuvaleti 

Bu çok mühim bir meseledir 
Kadınlar bunu bilha5sa küpe ola
.tak kulaklarında taşımalıdır. 

Yoksa Dimyata pirince giderken, 
evdeki bulgurdan olurlar. 

Şimdi meseleye tekrar geçelim: 
::ğer kalbinizde herhangi küçük bir 
rahatsızlık varaa ve ameliyat ma
sasına yatarak her ne suretle o • 
luna olsun doktor bıçağı yemit İ· 
seniz vücüdünüzü 2ayif)etmek 
için katiyyen ekzeniz yapmamalı-
sınız. 

B "lakis bir doktora ba~ vurarak 
zayiflemenin başka türlü bir çare
sini aramahımız. Doktor size bel
ki vücudünüzün hatlarını düzel -
tecek hususi bir surette yapılmış 
bir korse tavsiye eder. 

Bunu böylece aklımızda tut -
tuktan sonra gelelim sapasağlam 
ve gücü kuvveti yerinde o1an ka -
dmlara. Bunlara tavsiye edeceği -
miz üç kolay ve çok basit ekzersi
zi aşağıda okuyalım: 

T opuldarın arasında ilti par -

mudu fıkarinin &Onuna tesadüf e-

den boılukları desteklemek için 
arkanıza götürünüz, bact'lklarmı
zı havaya kaldırarak bütün hızı· 
nızla bisiklet pedalını çeviriyor -
mutsunuz gibi hareket ediniz, bu 
sırada da kollannızla vücudü yu
karıya iterek mümkün olduğu ka 
dar yükseğe kaldırmalısmız. Bu 
yorucu bir milmaresedir ve ancak 
ya§ları otuzdan atağı sağlam ba
caklı ve güçlü kuvvetli kadınlar 
tarafından yapılmalıdır. Resim bu 
ekzenizin nud yapılacağını gös· 
termektedir. 

işte ıize yapılması kolay ve ha· 
caklara çok faydalı bir kaç ekzer
siz daha: Dimdik durunuz; omuz. 
lar iyice arkaya doğru gerilmiş, 
topuklar biribirinden altı santim 
kadar açıkta kalacak; kendiniz 
yavaş yavaş ayak parmaklarım . 
zın üstüne kaldrrın sonra gene ay
ni yava§lıkla topuklarınızın üstü
ne dü§Ün. Bu hareket baldırlarla 
bacaklann gelişmesini ve yuvar -
laklaşmasmı lemin eder; ayni za
manda ayak bileklerinin şişkinli • 
ğini indirir ve kavisleri kuvvetleş
tirir. 

Bundan sonra yapılacak hare · 
ketler 1, 2 ve 3 numaralı reıimler
de gösterilmiştir. Topuklarınız bi 
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Siyah taftadan sivri tepeli bu §apkanm 
genis kenan bcvaz organdindendir. 
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Bu bahar mevsimi moda için çok yumuşalC 
ve tatlı davranmaktadır. Kadın Elbiselerinde fazı. 
la garabet ve ifratlar görUlmüyor. Umumi çizgi
ler çok zariftir. Kumaşlar düz ve yumuşaktır. 
Renkler de çok sevimlidir. 

İçinde bulunduğumuz sene daha ziyade kos
tümleri rağbete çıkarmıştır. Gfindüzün sokaklık 
ve gece tuvaletlerinde hep kostüm gustosunu gö
rüyoruz. Bu fotoğranarda oturan kız bir tek par
ça halinde kesilmiş bir caket giymektedir ki tıp• 
kı etek cakete benzemektedir. 

Kemerli caket yeni bir moda olan kabarcıklı 
siyah tireptir; kumaı da beyaz, kmnın · hl be 1 .. l"'d"" c k ı· . sıya ı yaz ı yun u ur. a e ın yan· 
ve yeşil renkler karışıktrr. Dar etekliğin 
iki yanında bile vardır. lannda iki cebi vardır. Etekliğin ortasın 

Ayakta duran kızın sırtındaki caket da sivri ucu göbeğe gelmek üzere i~eri• 
siyah yfirilüdendir. Yakalık ile eteklik den dı~anya doğru katlı bir pile vardır. 
---~---------~~-----------------~ KostUmlerin rağbette olması bluz

lara aynca ehemmiyet verdirmektedir. 

Solda gördüğünüz krokiler güzel iki 

blw: örneğidir. 

El çantasile eldiven örnekleri de şim 

diki kostümlere eş olacak modellerdir. 

Bu ağır siyah krep robda Çin nüfuzu 

mak açıklık olmak üzere c!imdik 
urunuz; kollar omuz hizasından 
anlara doğru uzatılacaktır. Sağ 

olunuzu pannaklannızın ucu, sol 
izinizin gerisine değdirecek bi -
imde bir yarım daire çizerek a • 
ağıya sallaymız; sonra parmak-

ribirinden 6 santim kadar açık ol. o rtc- d a : 
malc: üzere dimdik durunuz. Sağ Eski Fransız bahriye şapkalanndan ilham alınarak yapılmıştır Kara sellofan· pek bellidir. Önündeki pileler robun üst 

kısmına bir bluz tesiri vermektedir. (). 

muzlarda, kollarda, ve kemerde beyas 

nrınızın ucu sağ dizinizin gerisi · 
e de.:Yecek surette ayn• hareketi 
ol kolunuzla yapmn:. Bu müma
e·eye iki yahut üç dakika devam 
diniz. 

ıı~:nci hareket, dö~ıneye srrt -
stil yatmn. Vücudünüzü önce 
fön1cün olduğu kadar sağa sonra 
a sene .Japabildijiniz kadar ao .. 

ayağınız gövdenizin ilerisine dandır. Kafesli kenar siyah, kırçıl ve bevaz pileli !aftadır. önde papyon kravat 
mümkün olduğu kadar fazla ge • kenarın ayni kumaşmdan ve rengindendir. 

rerek uzanınız. (1) numaralı kro. A~ağıda : 
k"d ld .. 'b" l b d" e Bu da Breton denizcilerinin giydiği şap lralardan ilham alrııarak çizilmiştir. Ku 

ı e o ugu gı ı a an otem - . . . .. .. 
d k ıkm kt 

maş beyaz çızgılı fotrdur. Tepe basıktır. Van fiyongolan da fötr parçalarıdır. 
en a ıyaca ır. 

Ayağı yerden kaldırmama! · sol bacakla yapın. 
şartiyle parma~mız 101 topuğunu· 

zun mümkün olduğu kadar geri 
sine gitmek üzere gen;s bir yarırr 
daire halinde (Resim 2.) çarhet · 
tirin (Resim 3.). Bunu yirmi defi.' 
tekrar edin. Soma aJllİ ekzeraizi 

Beden ekzersizlerinden başka 
zayiflemek i~in vücudü bir los . 
yonla da masaj yapmak lazımdır. 

Bu Losyonu evde ken.diniz yapa. 
bilirsiniz. lki kalıP. kiluru alarak 

-
bunu yarım kilo saf ispirtoya ren-
deleyiniz. Şi§eyi kırk sekiz saat 
bir taraf.a koyup bırakınız. Bun · 
dan sonra bir tülbendi bu losyo • 
na batırarak vücudünüze vurmak 
suretiyle sürünüz. Losyon yüzle 
göğüs hariç olmak üzere vücudün 

sırmadan işlemelere dikkat l 

her tarafına sürülebilir. 
Gövden;n çizgi'erini güzel ve 

ahenkli tutmak için bu ekzersiz-

1erle losyonun çok fayduım gör~ 
ceksiniz. 

Güzellik Doktoru 
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Tefrika No. 76 Yazan: Murad Sertoğlu 83 
Jülyetto içmek üzere olduğu şn

rııp kupaaını yere dütürdü: 
- Sahi .. Borjiyanın dünyanın 

en kcwkunç zehirlerini kullanan bir 
ndam olduğunu nnsıl da unutmuş
tum. 

- Y o.. Korkmadan içebilirsin. 
Borjiya hiç bir vakit cinayetlerini 
böyle kolaylıkla meydana çıkara· 
bilecek ve cesetlerin gizlenmesi 
güç olacak yerlerde itlemez. He
le bu işi böyle bir vakitte knt'iyyen 
yapmaz. Sen merak etme ! Ben 
sana tehlikenin geldiği vakit ha
ber veririm. 

- Çok teşekklir ederim. Serrin 
aklın her şeye eriyor. Hayatımın 
senin elinde olduğunu anlıyorum. 

- Şimdi beni dinle.. Borjiya 
bir saat kadar ıonra gelirim, de -
mişti. Şimdi nerede ise gelir. 

Merdivende ayak aeılerini iti· 
tlr ititmez derhal kılıcını çekip 
b'ana 1hücum edecektin. Şarap f ı· 
çısmı yere devireceğiz. Bütün kuv
vetin ve maharetinle küfür ıavu • 
rarak beni öldürmeğe çalrıacak· 

ıın! 

- Neden? 
Tam bu sırada merdivende bir 

ayak sesi duyuldu. 
- Bunu §İmdi ıorma! Yalnız 

hayatını Jrurtanne.k istiyorsan çek 
kılıcını! 

Jülyetto daha fazla düıünme
ğe lüzum görmedi. Hemen kılıcını 
çekerek Ancellonun üzerine hü • 
cum etti. 

Eu, sahte bir vuru~a değil, 
adeta hakiki bir sarpıfma idi. 

Masamn, şarap fıçısının, şarap 
kupalarının yere düşüp parça
lanmaları, şarapların lıkır lıkır 

döşemelere akması için bir sani -
yelik bir zaman kafi geldi. Şimdi 
kılıçlar havada müthit gürültü
lerle çarpışıyordu. Ancello Lir 
yandan Jülyettoyu bir köteye sı -
kıştınrken bir yandan da önüne 
tesadüf eden iskemleleri, eıya -
Jarı tekme ile parçalamaktan geri 
aurmıyordu. 

Bu esnada birdenbire kapı a • 
çıldı. Ve Kardinal ıBorjiya içeri 
girerek iki mübarizin arasına gir
<li. !Bu haddi mtmda büyük bir 
cesaretti. Borjiya bunu yapmakla 
liayatını tehlikeye koymut oluyor
Cfu, eğer bu mübareze ciddi olsay· 
'dı !... 

- Ne oluyor? Çıldırdınız mı 
siz? Diye bağırdı. Ancello Jülyet
tonun cevap vermesine meydan 
vermeden soluk soluğa atıldı: 

- ikimizden birimiz dünya 
için ağır geliyoruz. Ya ben, ya o? 
Şeytan ikimizden birini alacaktır. 

- Unutmayınız ki, ikiniz de 
benim emrim altındasınız. Söyle · 
yin, ne var? 

- Benim aklım bir §eye ermez. 
Ben yalnız kılıç kullo.nırım. Birine 
musallat oldum mu ya öldürürüm, 
ya ben ölürüm. 

- Pehi z;ebep ne? Ne var? 
- Jülyetto benden üç misli fazla 

para alıyor. Halbuki ben kı'ıç kul
lanmakta hic- de kendis'nden aşa
nı ikti::arda de~ilirn. Vun:şnlım. 

Hangimizin üsHin olduğu a:1:~şıl • 
sın. 

Borj iya için iç.in: 
- işte tam aradıV,ım nrln9ll. 

Para için babasını bile ~iş'emek
tc tereddüt etmez. Diye dtşündü. 
Sonra alenen: 

- Seni bundan menediyorum. 
İnsan böyle bir şeye baş vurma-

dan önce gelir, efendisiyle görü· 
§Ür. Bundan sonra ikiniz de ayni 
parayı alacaksınız. 

Ben imana getirmenin yo unu ir-
Tam bu anda Robertonun sesi 

yükseldi: 

rim, Leyla! Elimi kana bu amadan 
bana söz ver diyorum sana . .! Yoksa ... 

-Ya ben? 
- Anll§ıldı, anlaşıldı. Üçünü-

zün de aylığı bir. 
Bu söz iizerine Ancel'o ile Lo

berto yerlere kadar eğilerek ken
disini hürmetle selamladılar. 

Borjiya hemen söze girişti: 

"- Seni seviyorum, Leyla! &e·ı 
ni ölünceye kadar da seveceğim!,, 

"- Fakat, bu sevginin sonu 
yoktur. Ben evli erkeklerle ya§a
maktan hoş~ar.mam. Ben de genç 
bir kadınım. Bekar bir erkekle ev-
lenmek isterim.,, 

_Simdi yapılacak bir şey var. " 1 . . b d b .. 
.. ~. .. b • . . - yı ya ışte.. en e ugun 

Sırtustu yatıp dort eş .aat ıstıra- .1 b kA b' k ... . . tam manası e e ar ır er egım. 
hat edecksmız. Sonra: K b d ç kl ı 

? arımı oşa ım. ocu arım a 
- Sonra. r h' · v• o ı 

B.. ..k hl.k 1. b. . ıç temar; etmıyecegıın. n ara 
_ uyu ve te 1 e ı ır ışe - . 'kd f l .. · 1 

. . . t ır mı ar na a m verecegım. §· 
giriteceğiz. Sımdi ben gıdıyorum. k d ş· d. · · t d' ... .: . . . te o a ar. ım ı senın ıs e ıgııı 
Sakın yekdıgerınızle yemden bo- 'b' b k~ h.. ·ı· 'k · b' d 

k ıkın Y k , gı ı e ar, ur, ı ışı sız ır a a-
ğutmaya a ayın. o sa. D h · t' ? 

.. k k b' b k l mım. a a ne ıs ıyonuıı.,, BorJ ıya or unç ır a I§ a " N . . . ? B • . . . .. .. - emı ıatıyorum. enım 
kendılerını suzdukten tonra kapı• . . v• 

. . -A ll .. 1.. ııtedıgım sende yok. Ben evlene· 
yı kapatıp gıttı. nce o gu umıe· v. 1 k b' d · d 
d. cegım er.~e te ıraz a vıc an a-

ı. 

- Partiyi kazandık. 
Jülyetto: 

- Demek maksadın para lio
parmaktı öyle mi? Diye sordu. 

- Hayır dostum, emin ol ki, 
bunda aldanıyorsun. Bence bir al· 
tınla hin altın arasında zerrece 
fark yoktur. 

- Öyle iİe? 
- Dinle! IBorjiya bizden her 

an ıüphe etmektedir. Çünkü hiç -
bir ıuretle bilmemizi istemediği 

bir 11rrını biliyoruz. Bunun için 
ilk fınatta, katiyyen tereddüt et
meden bizi ortadan kaldıracak-' 
tır. Eğer biz, herife, para ve servet 
düıkünü görünmezsek Borjiya bu 
kararını tesri edecektir. Ye ne ka. 
dar para canlısı görünürsek bu ka
rarında o kadar geçikecektir. 

- Manevrayı şimdf anladım. 
- Unutmamalı ki, Borjiya ay· 

ni zamanda müthit bir kurttur. 
Ve hayatımız ilk defa olarak bu 
gece tehlikeye girecektir. Yani an
lıyacağın bu gece büyük bir imti
han geçirecegiz. Eğer Borjiya bu 
gece bizi gözüne kestirmezse pos
tu vermemiz çok muhtemeldir. 

- Ne yapmalı? 
- llk önce Borjiyanın bizzat 

tavsiye ettiği gibi mükemmel bir 
uyku kestirmeli, kuvvetimizi ta • 
mamiyle ve. iyice iktisap etmeli-
yiz. 

(Devamı var) 

nyorum.,, 
" v· d " - ıc an mı .. ,, . 
"- Elbette .• O küçük yavru · 

cukları terkeden bir erkekte vic -
dan bulunur mu? Ve böyle insaf· 
sız bir erkeğe nasıl bel bağla-

mr? !,, 
Münakaıamız ilerlemiıti. Ben 

doğrusu ya, ona e.hlak dersi vere
cek değildim .. Eğer onu biraz, ba
na koca olabilecek liyakatte bir 
erkek olarak görseydim, bu kadar 
isrardan sonra belki de hayatımı 
onunla birleştirir, evlenirdim. Fa
kat, ayaklarıma kapanırcasına 

yalvarıtı ne kadar sinirime ao . 
kundu. Ya elinde tuttuğu nıvel

ver ! O da bostan korkuluğu gibi.. 
Kendi aklınca beni tehdit ediyor
du. Artık aoğuk ve manasız sözle
ri ruhumu 11kmağa başlamııtı. 

"-Haydi Şerif bey, ıu rovel
veri cebine sok!,, 

Dedim. Alay edici bir küllian
beyi tavrile yüzüme bakarak gül
dü. 

"- Söz istiyorum, Leyla! Bu 
gece buradan kolay kolay gitmi -
yeceğim.,, 

"- Ne sözü istiyorsun ben-
a ? en ... ,, 

"- Yalnız benim olmanı isti
yorum .. iki aydanberi seni arıyor
dum. Nitantaşmdan buraya taşın. 
dığmı kimseye söylememi§sin: 
Bütün bunlar benden çekindiğin 
. . d .. 'l . ? ıçın, egı mı.,, 

Kahkahayla güldüm: 
"- Senden çekinmek mi ?Ben 

hayatımda korku nedir bilmiyen 
bir kadınım. Hiç kim!eden çekin
mem .. Haydi bırak şu saçma laf. 
ları da vapuru kaçırmadan evine 
git .. Yavrucukların seni bekliyor! ,, 

Şerif, beyni sulanmış bir hal
de, tütsülü kafasını sallıyarak, e· 
linde tuttuğu rovelveri göğsüme 

uzattı: 

"- Ben seni imana getirmenin 
yolunu bilirim, Leyla! Elimi kana 
bulamadan bana söz ver diyorum 
sana .. ! Yoksa ... ,, 

Göğsümü açtım: 

"- Haydi ateş et bakalım .. 
Göreyim cesaretini .. !,, 

Şe.rif, k'udurmuş bir erkek ke
di gibi üzerime atıldı. Kedi gibi 
diyorum. Çünkü o, o gece bir uyuz 
kediden farklı değildi. Ve böyle 
bir kedinin kuvvetli bir kaplanla 
boğu§mağa kalkışması elbette de· 
lilikten başka bir şey olamazdı. 

Şerifi bileklerinden yakaladım. 

"Seni vuracağım, kaltak!,, diye 
bağırınca kan tepeme fırlamı§tı: 

"Bir de beni sevdiğinden dem vu
ruyordun! Senin gibi adam sevgi
den ne anlar? Sen sevmesini bil-
seydin, Hk önce nur topu gibi ço · 
cuklarını severdin!,, diyerek kol
larına şiddetli bir yumruk vurdum 
ve boynuna sarıldım. 1 le bu eıra· 

da aramızda patlıyan tabancanın 
aramızda dağılan korkunç stsi i
kimizi de tela§e düşürmüştü. Şöy
le bir kendimi yokladım. Bir şe
yim yoktu. Ve birden başı kolla
rımın üzerine düşen Şerifin göğ · 
sünden kanlar fışkırdığını gör · 
düm. Beni vurmak isteyen Şerif, 

kendi silahı ve kendi elile kendini 
yaralamıştı. Kudi beni öldürmek
ti .. Fakat, bileğine vurduğum za. 
man tabançanın namlusu kendi 
göğsüne kıvrılmıştı. 

Şerif yere düşer düşmez öldü 
ve kırmızı U§şak halısının üze· 
rinde boylu boyunca uzanıp kal
dı. Böyle bir vak'anın evimde olu
şu hiç te ho§uma gitmemişti. Dı· 
§arıya kulak verdim. Tabança se· 
sini duyan yoktu. Fazla bekleme · 

ğe lüzum görmedim .. Şerifin ce· 
ıedini, üzerinde yattığı halının İ· 
çine sardım .. Sıkıca bağladım. Ve 
halıyı tekrar, büyük çarşafları hi· 
ribirine ekliyerek güzel bir denk 
yaptım. Sabahı bekledim.. Şeri· 
fin cesedi soğuyunca sertleşmiı· 
ti. Artık bu dengin içinde bir İn· 
san cesedi bulunduğunu §eytan· 
lar bile ketfedemezdi. Sabahle
yin bir hamal çağırdım .. Atağıya 
indirdim. Nerminin otomobi.ini 
aldım .. Dengi otomobile koydum. 
Direkıiyona geçtim.. Şu oto kul· 
lanmasını da iyi ki, öğrenmişim. 

Ayazağa çiftliği imdadıma yetişti. 

Şerifin cesedini denk halinde 
oradaki çukurlardan birine yu,·ar· 
)adım. Dönerken içimde hiç bir 
korku yoktu.. Vicdan azabi da 
çekmiyordum .. Beni öldürmel< is • 
teyen adamı bu suretle ortadan 
kaldırmakla günah mı i~ledim, se· 
vap mı? Şimdi bunu düşünecek 
halde değiliın. Herhalde o kendi 
elini kendi silahile kana boyadı .• 
Beni de bu kana bula~tırdı. Zabi· 
ta bu it için günün birinde beni 
sorguya çekse bile, vak'ayı oldu
ğu gibi anlatmaktan çekinecet< 
mevkide değilim. Şerifin ölümile 
ortada iki öksüz çocuk kaldı. Fa· 
kat, iki kadın kurtuldu!,, 

Yılmaz bey, Şerifin nasıl öl· 
ur v ı ıçı-çy' 

atıldığını Leylamn hatıra defte
rinden öğrenince titredi. 

- Bu ne müthi§, ne soğuk kan· 
h bir kadınmış! 

Diyerek adliyeye ko~tu .. Müd· 
dei umumiyi buldu ve Leylanuı 

defterini birlikte tetkik ettiler. 

Müddei umumi o güne kadar 
adliyeye böyle serin kanlı bir ka· 
dmın dü§mediğini söylemekten 
kendisini alamamıştı. Artık cina ' 
yet mahkemesindeki dosyada, 
Leylayı idam sehpasına kadar gö• 

türecek kuvvetli vesaik vardı. l• 
ki gün sonra Leyla tekrar mah • 
kemeye getirilecek ve kendi elile 
yazdığı itirafları birer birer yü• 
züne çarpılacaktı. 

( De"amı "ar) 

- Hayır. 

- Niçin? 
- Çünkü ben sizi sevmiyoruml 
Sözlerime daha büyük bir kuvvet vermek için 

birimizin tamamile zıddı idi. Fakat kocamın tam ma
nasilc bir centilmen olduğunu itirafa mecburum. Bııo 
nun için bu hiddetli ve tehditkar sözlerine hi; aldt' 
rıı etmiycrek cevap verdim. 

- Durmadan çarpışıyoruz. Karakterlerimiz bir~

birine kat'iyyen uymuyor. 
- A§k karakter falan dinlemez. 
- Bunlar sözde kalır 1 Hakikat şudur ki bir çatı 

altıpda yaşamağa başladığımız gündenberi her şey 
bizi ayırdı. 

- Çünkü siz aramızda aşkın doğabileceğini asla 
kabul etmek istemediniz. 

- Ya siz? Siz bunu kabul ettiniz mi? 
- Ne biliyorsunuz? 

li hadi! Biraz daha açık olunuz. Daha bir
az evvel kinlerinizi yüzüme haykmyordunuz. Sözle· 
rinize inanamam. n. r ilan gitmek istediğimi görün· 
cc beni alıkoymak için ı yollan l:ullanıyorsunuz. 

- Ben arzu edersem ::.:.: ··urada kalacaksınız l 
Ancak zor!:-. değil, kendi isteğinizle ka1örğınızı isfr 
yorum. 

- Beni kat'iyyen ikna cdcmiyeccksi:rı iz. 

- Samimi olduğuma inanmad•ğın•:: ·r in kalmcık 

istemiyorsunuz. Eser samimi oldu~umu ı;izc isj)at 
edersem kalacak mısınız? 

kelimeleri tane tane söylemiştim. 
Mavi gözleri hiddetli bir ışıkl.a tutuştu. Koltu

ğun kenarına koymuş olduğu elleri büzüldü. 
- Size böyle yalvarmakla ne budalayım yarabbi 1 

Hakkınız var hanım. Ben de sizi sevmiyorum. Ancak 
kendi arzularıma sizi boyun eğdirmek içindir ki bu 
vasıtayı kullanmak istedim. 

- En sade ve doğru hareket bunlardan artık vaz 
geçmektir. 

- Sizinle anlaşmayı bütün kalbimle istedim .. 
Reddettiniz. Kendinize yazık ediyorsunuz! 

Omuzlarımı silktim. Bu tehdidi bende hiç bir te
sir yapmamıştı. 

Benim arzum olmaksızın beni evinde nasıl yaşa · 

mağa mecbur ede::eğini bir türlü anlayamıyordum. 
Burada kendisi tanıtmıştı. Beni hiç kimse tanımıyor 
du. 

Ancak çıkarması muhtemel olan bir rezalet be
ni korkutabilirdi. Fakat o zaman l ·m ismimden 
evvel kendi ismi lekelenecek, gazetelere geı:secck dt· 
f:i l miydi? 

~onra işi bu yollara kadar dökeceğini ummuyor 
dur:. Vakıa huylarımız, fikirlerimiz, her şeyimiz \.ıifr 

- Şimdi de beni tehdit mi ediyorsunuz 1 Fakat 
ne olursa olsun bunu sahte hislere tercih ederim. 

Fena bir gülüJle güldü: 

- Sizi kandıracağımı artık ummuyorum hanıııı1 

Şimdi sizden bana karşı iyi bir niyet bekliyemem. 
Biraz alayla cevap verdim: 
- Daha doğrusu sizin en fena bir düşmanınıS 

olduğumu söyleyiniz. 
Cevap vermedi. 

Beynini tazyik eden bir çok karışık düşünceleri 
durdurmak istiyormuş gibi başını iki elleri arasınd• 
sıkıştırıyordu. 

Şöyle mmldandığını işittim: 

- Deli miyim bent.. Deli ... Hala ne duruyonırrı1 
Bütün varlığını kaplayan ~iddetli bir hiddetle el-

leri titriyordu. Masadaki çini bir vazoyu kaldırdıt' 
gibi şiddetle yere çarptı. 

Sonra bu paramptlrça olan vazo sinirlerini yatı1 
tırmış gibi bana doğru ilerledi. Bu beklenmiyen hfi' 
ctisedcn şa~ırmış taş gibi donmuş kalmıştım. Silk()' 
netle: 

'(Deva:nı var) 
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Bir Yugoslav gc:ı~etesi yazıyor : 

ıtalyan - Arnavutluk paktı 

ltalyanların Balkanlara girmesi 
ıçın hazırlanan bir kapıdır 

Belg~·adda çıkan 23 Mart ta
rihli Politika gazetesi, son ltal· 
yan - Ama vutluk paktına temaf 
eden çok mühim bir makale neş· 
retmittir. 

"ltalyan - Arnavutluk paktı 1 
ltalyanlarm Balkanlara girmesi 
icin hazırlanan bir kapıdır!,, baı· 
l;klı olan bu yazının en miihim kı
sımlarını alıyoruz: 

Arnavutluğun Italya 
ile mUcadelelerl 
1933 senesinde Ama vutlukta 

ecnebi nüfuzundan 11yrılıp uyan
mak ve Balkanlı komıularına doğ. 
ru bir yakmlaımak hareketi belir
mitti. 

Bu hareket bilhaaaa İtalyan 
nüfuzundan kurtulmak, ltalyan 
mekteplerini kapatmak, İtalyanın 
Arnavutlukta bulunan askeri ve 
mülki müteha1111larına yol ver -
mek §eklinde kendisini göstermit
ti. Fakat ltalyanlar bu harekete 
Draç limanına harp gemilerini 
göndermekle cevap verdiler. Ve 
Arnavutluğun balyaya yüz nıil· 
yon altın frank borçlu olduğunu 

ileri sürdüler. 
Bu sırada Fransız nazırı Bartu 

Belgradda bulunuyordu. İtalya 
ile Arnavutluğun araıı çok açıldı. 

Maamafih son dakikada Arnavut
luk ltalya ile bütün bağlannı kes
meğe cesaret edemdi. Bunda en 
büyük rolii oynıyan ıey, fiiphesiz 
ftalyaya kar§ı olan borçlan idi. 

Netekim bu muvakkat müddet 
zarfında Arnavutluk maliyeai bü
yük bir sıkıntı geçirmit ve hatw 
askerlerine, memurlarma bir iki 
ay maaı bile verememittir. Bittabj 
bu hadiıe Arnavutlukta hükUme -
tin takip etmeğe tqebbüs ettiği 

Balkan devletlerine yakınlafllla 
politikasının aleyhinde tiddetli 
bir propaganda olmuıtur. 

Bir takım gizli kuvvetler bu 
sırada hükumet aleyhinde faali • 
yete geçtiler. 1934 senesinde Mu
harrem bayraktar hadisesinden 
sonra geçen sene Ağustosta da Fi
yeri isyanı bat gösterdi. Bütün 
Arnavutlukta derin bir tesir bıra
kan bu büyük iıyan, Kral Zogoya 
kartı yapılan ilk büyük hi.dise idi. 
Ve bilindiği gibi isyan bastın1-
dıktan sonra bunların elebatıları 
ltalyaya sığınmıılardır. 

· ltalya bu sınlarda Arnavutluk 
itleriyle <!aha sıkıdan sıkıya ali. 
kadar olamıyordu. Çünkü Habe~ 
seferine hazırlanmakla meşğuldü. 

Nihayet İtalya hazırlıklannı 

bitirdi. Ve Habetislanda harb" ı 
girİ§tİ. Bunun üzerine Milletler 
cemiyeti de İtalya aleyhinde zecri 
tedbirler tatbik etmeğe ka r.a r ver
di. 

Her ıeye rağmen Türkiyenin 
dostu olan Kral Zogo 

. ' 

Fakat Arnavutluk buna İftİrak 
etmedi. Cenevredeki murz.hha.sla
rı Arnavutluğun gayet fena eko
nomik durumda olduğunu söyli -
yerek buna iıtirak edemiyecekle
rini resmen ilan etti. 

ltalya bu müddet zarfında sa
dece Arnavutluktaki mevkiini 
mu haf aza etmeğe çalı§makla ikti
fa etti. Ve ancak dört ay evvel 
Tiran ile Roma arasında yeni bir 
konutma açıldı. Konu§maların ilk 
kısımlan çok sakin geçti. Belki de 
bu müzakereler daha pek çok uza· 
yacaktı. Fakat son bir hadise, İtal
yanlara yardım etti. ltalyan ordu
sunun Habetista ndn bazı muvaf· 
fakiyetlerinden ürken Arnavutlar 
ıon bir tazyike dayanamadılar. 

Arnavutluk epeyce verimli bir memlekertir! 

Ve İtalyanların bütün şartlarını 
kabul etmek mecburiyetinde kal 
dılar. 

Bu anlaşma 1932 senesinde im· 
zalanan ve 1933 te Arnavutluk ta
raf mdan bozulan anlatma esası ü-
zerine müstenittir. 

Arnavutluk hükumeti bu eski 
anlaşmadaki bütün §artları knbul 
ettiği gibi, ayrıca İtalyanların Ar
navutluktaki "hususi menfaatleri,, 
için de yeni bazı şartlar daha ka
bul etmiıtir. 

Ağır şartlı anlaşma 
Yeni anlatmanın esasları şun 

lardrr; 
Arnavutluk hükumeti bütün 

teşkilatında ltalyan müşavir, mü
feltİ§ ve mütehauıslar kullana· 
caktır. 

Arnavutlukta 10000 ki§ilik 
muntazam bir ordu teşkil edile· 
cektir. Bu ordu tamamen ltalyan 
zabitleri ve mütehasaıalarının ida· 
resinde bulunacak, ve Arnavut· 
luk ordularının erkanı harbiyes: 
başına bir İtalyan general getiri 
lecektir. Bu ltalyan general ayni 
zamanda kralın askeri müşaviri 

olacaktır. 

Draç limanı tahkim edilecel< 
ve bunun idaresi de ltalyanlarm 
elinde bulunacaktır. 

1933 senesinde kapatılan 1tal 
yan ve Katolik papaz mekteple.· 
yeniden açılacaktır. 

Arnavutlukta İtalyan işçileri 
ve halkı istediği gibi yerleıebile· 
cek ve çahtabilecektir. 

ltalyan sermayesiyle bir ziraat 
bankası açılacaktır. 

ltalyan hükumeti Arnavutluğa 
üç milyon altın frank verecek, bu
na mukabil tütün ziraatini ve in
hisarını alacaktır. 

Arnavutlukta çalı§an ltalyan 
petrol kumpany~lannın imtiyaz • 
ları tevsi edilecektir. 

ltalya Arnavutluğa 40 milyon 
altın frank borç verecek ve Arna
vutluk bunu senede 8 milyon altın 

-f;ank vermek suretiyle ödeyecek-
tir. 

Anlaşmanın rubt 
tesirleri 

Bugün Arnavutlukta ltalyz 
hükumetiyle yapılan bu yeni an -
latmaya taraftar bir tek Arnavut 
vatandaşı bulmak çok güçtür. 

Herkesin yüzünde büyük bir 
yeis ve memnuniyetsizlik okun -
maktadır. Bu anla§mada Ama -

vutluk hükumetini temsil etmit o
lan Başvekil Fraıeri itibarını kay
betmiş bulunmaktadır. 

Arnavutluğun genç izcileri eski usul bir köprüden geçerken ... 

Arnavutlukta gelinlik bir taze ... 

de~I f, bl'!I k 

Sümer. Bankın idaresinde bu
lunan Beykoz deri ve kundura 
fabrikası memleketin ve hatta 
Balkanların bu sahada çahıan en 
büyük fabrikasıdır. 

Kundura imalatı ayni tekilde 
arlmıf ve 1933 de 326,707 çift 
kundura İmal edilmiş, bu miktar 
1935 de 703,043 çifte kadar çık
mıttır. 

Beykoz deri ve kundura fabri
kasının gösterdiği bu ilerleme ile 
Türkiyenin yeni sanayileşme ham
lelerinde kendisine düşen vazifeyi 

Hükumet bunu göz öniine ala- ...--------- --------- ----------

Fabrika imalatı seneden sene
ye artmaktadır. Kösele imali 1933 
de 412,007 ve 1934 de 818,574 ki
lo iken bu miktar 1935 de 1 mil
yon 386,880 kiloya çıkmıştır. layikiyle baıarmaktadır. 

rak neşrettiği bir tamimde, bu an- TEŞEKKÜR - Emniyet sandığı 
mütekait mühammini Mahirin cenaze 

!aşmanın ekonomik esaslara isti· · - törenıne gelmelerile büyük acımızı ta• 
nat ettiğini ilin etmİ§tir. Fakat bu ziyetliyen dostlarına gazeteniz vasıta 
hiç bir müsbet tesir yapmamıştır. sile teşekkür ederiz .. 

Arnavutluk ltal~'a 
nüfuzu altında 
Şimdiki hakiki vaziyet şudur: 

Arnavutlukta Balkan devletlerine 
karşı yakmlapnak arzusu bir ha
yal olmuş, ve Arnavutluk tama -
miyle İtalyan nüfuzu altına gir • 
miştir. 

İtalya da bu anlqma ile Arna
vutluktakı ayağını sağlamla§tır -
mı!. bu suretle Arnavutluğu Ra1 -
kalilara girecek bir R<"~İt haline 
geı.irmiştir. 

Eşi ... Kızlan ... 
Revnak.. Melahat .. Füruzan. 

SATILIK - Heybelide Düza
yak sokak 19 numaralı dükkanda 
2 - 4 - 936 günü saat 10 da 
kireç, nalburiye ve saire, satılaca
ğından talip olanların mezkUr 
günde ve saatte hazır bulunma.la
n ili!.n olunur. 

üEv1<EN SATli..iK KiRMA 
MAKiNELERi 

Şasnnpnşacla Kcpekçiler sokağında 
23 numaralı dükkan içinde bulunan tuz 

Konferans 
Kadıköy Halkevinden: 

i 

27 Mart cuma akşamı saat 21' 

de M. Niyazi Erenbilge tarafın

dan evimiz salonunda "Amerika 

Birletik devletlerinin kurulu~u ve 

emperyalizmi, Amerika milletini 

ahlak ve seciyesi, talim ve terbiye 

sistemi,, isimli bir konferans ve

recektir. Konferamtan sonra Man 

dolin konseri verilecektir. Herkes 
gelebilir. , 

ve arpa kırmağa mahsus makineler dev
ren satılıktır. Taliplerinin aynı numa
raya milracaatlan e.ı 
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2000 liralık müsabakamızda kazananlar 
-Liste :4-1 

S0 lira lnymetinJe Altın Makcutan 
umarlama bir zabit elbi.e.i 

kazanan 

442 
x.ı&bat S&Jlh&ddin Sıruelvi Liva 

IOlralı Japon aputıme.n 2, 
JfOT: Zalltt elbleeıd itine yaramıyacak1a 

ı. llQwMl lhtl elblee de yaptırtabıur. 

14 lir• ln1JftetİnJe avize kazanan 

1280 
J1oe raddc1J aputmıanı 5, ...... 

10 lirolılı Alhnçi~meJen erh/ı 
eyalJıabısı kmananlar 

26'-11.h,.tl Kadırr:a Pertevpaf& yokuıu ~ı. 
NO - hmet Serim Galatuar&y liMal. 1'715 
- ı. Ferit KaragllmrOk Karabq maballeal 
19, 

Necipbe1 marka büyült ltrt.tal 
ltolonya 

191 - Kemal KeııteW Liman han 6~5, 
JU - W'alk Yalçm lı1man \O}eri mup.mba 
......,. memuru, 914 - SelAml 'Ömer TaQ!m 
Topçu caddeal Tokatllyanpalas, 1052 -
Kwıatter Balat kürkçü çe,mesi Sultan hL 
mam caddesi 80, 1198 - Kriana Kumkapı 

orteoktıl 516, 1254 - R. Erman Foto ama• 
tir Qemberllta§ 'il, 1287 - AYJe TUkel SU. 
ıeymanl)'9 Veta cadde.il 10, 1849 - Allahver 1 
dl ......... lakerıder cadde8i bakkal 41, 1451 
- Kut.at& Rept Galata Arap camii San 
~ IOkaJc 23, 1594 - Sellhaddln TqvL 

Jd)'9 UJuner 80kak 12. 

Pertev loıyonu çizgili 
411 - Cibalt tutun fabrikasında sigara 

ıuldnlllt J'emıh. 

Vao içinde acıbatlem lıremi 
Necipbey 

21 ·- RUaeyin Kabala§ liaeal 429, 159 -
Nenat UakUdar Yenimahalle Mecldiye ao
kak 4, 148 - Celll Günçer AUkalipqa cad. 
delıl, 6'9 - Remziye Sirkecl Samawı ÇQ· 
nım otellnde, M:5 - Nermin Beyotıu 29 UL 

cu okul 191, 891 - Sabahat Tloaretf Ali taio 
lebulnden, 897 - o.man Kantarcılar Kura. 
11ye IOkak 36, 1324 - Muiz Kohen Ortaköy 
uyrkçr .okak 27, 1366 - Suat Galatuaray 
ııe.a aanf 7 • 40, 1385 - Halet Kumkapı 
•ullUk Mkak 28. 1443 - Karabet Beyoğlu 
\(&car caddNI :54, 

r•'"•ı. lti.biiıÜ L•&• il& 
44 ..., ŞUkrll aıı~ör ı';!rlıı .... nmrUğtl mua.. 

84 

flyet tefi, 304 - Suat Bq1ktq Vi§nezade 1 
Abacı Lltif aokak 6, •12 - YOrg1 Ozan 1 
Kemancı Ş.hladebefı Turan Uyatrow, '40-J 
Kemal Tek Sellnlkll Rumelfhlaar bayır ao-
kak 10, 868 - Emfrl Eytlp belediye komlııerl, 
8a8 lıle!Ahat Çeııgelköy Yeni yalı ~. 1000 -
Şaban SUltymantye Kil'azb meııclt eokak, 
1027 - Müzeyyen OıkUclar tbaaıılye Köp.. 
rülü konak 10kak 12, 

Lo.yon No. 2 Pertev 
86 - NU9ret Beyottu Hava.gut f1rke· 

tinde, H4 - lılUeyyet Kadıköy lkb&llye çef 

DM eokak 12, 286 - Bedia Tevtlk ı.tlkW 

llaeal 171, 149 - Boher Şereıı: Huırcılar 12, 
338 - LQtft OsdemJr ll'erlköy Avukat cadde
si 138, ]078 - o.nan İbrahim Taksim du, 
varcı 80kak A.poetolldla apartnnam, 1109 -
Uuıtafa Unkapaııı atlamatqı 102, 1182 -
Ziya Rus 111faretfnde IOfljr, 1388 - Hau.n 
Suat Kadıköy 3 Uııcil ortaokul 126, 1460 -
Ahmet Yılmu Uleli &ilınrtlk emini IOkak 18, 
1678 - Hu.nü Kıp,ıt Sirkeci Yenfhan 8, 1640 
- Mellhat Kadıköy Kısırlı oflu çeome ıo· 
kak 4:5, 

DuJak ruju 
87 - Handan Ökdemer Aksaray Murat.. 

pap mahalleıd Nuratpap. eok&k 8, 839 -
Şlnul Güçerl J4ilhendla mektebi 3 üııcU ımrf 
US, 367 - Yari Sadık Sıruelvllel' 52, 187 
- Cavit Değfn A.ksaray Yekta efendi 80kak 
8, C4C - Nuri Şi§ll tramvay depoRllld& va~ 

1 
man 78, 411 - Müeyyed Sezer Beyazıt Elek., 
trtk firketf ten dai~eslnde, 806 - Rıza YU • 
rilk ;Balıkhane, 829 -- Recai Şeren Kadıköy 
birinci ortaokul yardlrekUSril, &M - ŞUkrU 

Gelen~Vi orta okulu 609. 680 - HUaeyin 
lıı.an Tarlab"§I TUran caddffl M, 696 -
Halli Doğan Say Kuımpap lpllkçt fırm 

cadcleai 6S, 

N ecipbey orta boy. lıolonya 
162S - Rahmi Beykoz KllVak dere cad. 

desi 26, 1646 - Bayan Sakuğ Kadıköy Uzun 
Hafız sokak 38, 1672 '- Faik GUrsu Liman 
Galata muamel&t mlldUr11, 1701 - lbrahlm 
Altmtat YeııicamJ 70 No. elbiMcl, 1720 -1 
Mahmut Mecidiyeköy cam.t 90kak No. 12,, 
1727 - Hadi YUkeel YUluıek lktuıat mektebi 
son emıf, 17:53 - Tallt Hicri Yqllköy Um· 
tan moıtak 28, l 760 - Rebia LAlell bllytlk Re. 
ııt.pqa caddeısi 68 apartıman llat kat. 1770 
- Orhan Atabey SUltanahmet Zeynepsultan 

IOkak 21, 

Yeni ~ılracalr Tam bir halta 
gazeteıinin ilri aylık abonesini 

kazananlar 
1148 - Muzaffel' Turhan Taksim Şehit 

Muhtar caddesi Zarif apartıman, 1186 -
Nerlb• TatkU!loll .Selc~_aı.ıltı.ıı camii 11okıık 
%!1, ı 2T1 revllt Hazer Haydarpaıa lfııeel 
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:536 - 1808 - Fazlı Puman Belediye garaji f 
tamircisi, 1327 - Fehamet Dlnçcan Yeldeğir 
meni kahve aokak 27 Kadıköy, 1356 - Ke.. 
mal Anlar Gazlosm&npll§a okulu 835, 1465 -
Hanife Çe§nıemeydanı fütuhat sokak 8, 1585 
- Zenop Obannesyan Kapahçar,p !eıçiler 
7{, 

Tuvalet ıabunu 
282 - Nedret Selçuk kız sanat okulu 23!1, 

371 - lemet Akbıyık Kapıatuı hisar sokak 
8 No. 

Loıyon No. 10 Necip 
47 - Suat HAdl Samatya pamukçu SC• 

kak 2, 227 - BU!ent Ölmez Üsküdar 24 Un. 
ct1 okul, 277 - Necdet TQzün Kadıköy 10 un 
cu okul '18, 308 - Mehmet belediye Kara. 
ağaç mUeuesatr posta memuru, 337 - MU&. 
Um Sirkeci Ankara caddeıd ı 79, 872 - şev. 

ket GUlhane haııtanesı Sıhhiye bqç&VUf, 
889 - Şahende Beyoğlu Afahamam ca<!deai 
ataktııhan eokak 6, 899 - Perihan Yereba· 
tan Hllltllahmer sokak 33, 9:58 - Abdillbakl 
Sirkeci Demirkapı 35 df§çi, 1039 - Mehmet 
Sabahaddin Şl§li hanımoğlu sokak Sıhhat 

apartımanı, 1232 - Ali Rıza Cihangir Sısam 
eokak 1ıpll!ndlt aputımanı, 1853 - Miran 
Hovamanayan Cağalotıu yokU§u ı. 

Pötibör biıküvi · 
57 - İlya.-ı Tunc;ok Sirkeci Kemalbeyai. 

nemur k&r§ıaında bakkal, 287 - Salt Kadı
köy Yeldettrmenl Recalzade sokak 91. 290 -
Vltali Sabah Lüleci Hendek ZJyabey apart.ı.. 
manı Galata, 292 - Nahit Sirkeci lılusul 
oteli, 828 - Emine Aktq Eytlp Bahariye 
caddesi ~. 881 - Ergun Atlfll Nlf&Dtafl 
Vali konatı caddesi Şeref aparlımanı, 399 -
özen Terzl Asmaltr çavuf ba§ıhan 30, 428 -
Semlha Nedim öner !aparta çelebiler caddeal 
avukat Hlleeylıı evinde, •48 - H • .A.rtün Us· 
k1ldar Kasam çeıme aokatı 8, 473 - lıl. 

Kuhtal' Oırmanbey Rumeli caddeal 70, 
'84 - Semih Samatya Çavuş hamam aokak 
28. 492 - Atık Akman Beşiktaş Akaretlet' 
3, 647- Nec.det Bereket Beştktat Şair Nedim 
caddesi Afacan sokak HulQsi apartımanı, 

676 - Agtı.h tnhl.Barlar İstanbul depolan 
grupu memurlarından, 686 - Kadri Tophane 
NecaUbey caddesi 837, 694 - Esma Paıııalb 
tıamamı Dolapdere caddesi 255, 

Şükufe kolonya.ı küçük 
67 - Beyhan Askeri tıbbiye mektebi 

inzibat sablU Gençv kızı, 377 - Nlko Ba. 
lurköy Sakrzağacı caddesinde 28, 404 - Sa
adet Taluılm An&Çe§me sokak 17, 6:10 - Mab 
mut Nedim Sultanhamam CamcrpB§a han 8 
UııcU kat teni, 834 - Omer Şevki Galata 
1tha1At gtımrUğU yuı lflerl eervüJI, 988 -
Enver HulQsi Arad Kadıköy Miso~lu elmalı 
ı;Pşme ırol<iı.1t :J2, lOltl -'Ekl'CM n&t 'O'ııkU. 
dar 8e1Aml Alt Cllddftııl lll81J, ~ - ,,k.;.,. 

Beşikla§ !hıamur caddesi Yakup bey apartı 1 
mari, 1072 - Demfrtaş Bakırköy Fazıl p8fa 
sokak 10, 1128 - .Nuri Eminönü Arpacılar 

1 

caddesi ôrUcU 20, 113G - lahak Acıman 
YUkıekkaldmm Plombt han, 1225 - Remz11 
Ozbayrak Ortaköy Aydmlık sokak :Mehmet 
paşa kö§k 25. 

Küçük Pertev luutal kolonya 
28 - Nihat Haydarpaşa dllz 1<>kak, 

218 - İbrahim Gelenbevt orta okul, 296 -
Zihni Yerebatan Çatal çe,me 80kak 34, • ı 

434 - Artemia Makri Tarlaba§ı 
Halepli sokak SuUryadls apartıman, 452 -
Muazzez Beşiktll§ Cihannüma mahallem 41, 
627 - Mahmedet Bora Kırklareli defterdar. 
tık sokak, 635 - Cemal Demirel Uaklldar 
Yeni maballe cadde.il 90, 835 - Yakup le
hak Sultanhamam ikinci Vakıf han karşı.. 

ımda, 1021 - Bahriye Fatıh garaj direktör 
IUğünde, 1049 - Cevat Sayın Fener Kasım 
Gnnanl mahallut meydancık sokak 20, 

Loıyon küçük beyzi 
276 - Neyfr LAielf H.lklm Rıza paıa 

apartıma.ııı, 327 - Seher Se§lkta§ Ortabahçe 
yenihamam eokak 8, 878 - Mehmet Tophane 
dalgıç tokak 10, 391 - Mwıtafa KO§ Beyazıt 
mahalleal belediye mUme.ssili, '16 - MUey. 
yet Atkın AUkalipqa eamU türbe ııokak 

2ti, 4tl7 - Nihat Uıılu :50 1nci okul 23, 4:59 -
Nureddin Dtnçberk Galata yolcu .aıonu g1lrn. 
rUk muayene memuru, 8~ - Sabit lstanbul 
Balıkpuan Peynirci .akak 18 f20. 10115 -
M. Haaan Harbiye birinci tabur lklnci bblUk 
U21, H30 - Zihni Tulr&l Blrincl oube U, 

çünctı kılım koııWıeri, 1023 - Tevfik Fikret 
Şif}! kllçllk be.hçe Muhiddin apartımanı, 

Dif ,.,,aı 
sa - Bnver Akçura Galatasaray Roznu 

var bumda, 2d - ŞUkrU Çamlı Cihangir 
yeni yuva IOkak 1', 285 - Münir Nl§antR§t 
lhlamur aokak Ali bey apartımam, 313 -
Köse oğlu beyoğlu boıtanbaşı hamamı mUs. 
teclrl, 1074 - tbrab!m Ak80y Nlpntqı K0> 
daman caddesi 2o;ı. 1077 - Halil Sultanha. 
mam bacrpulo han 39, lOStS - Hakkı İııhl 
sarlar bafınUdQrlUtQ lcra memuru, 1179 -
SQveyda Aybar Taluılm Topçular caddesi 
Aalan apartmıanı, 1220 - Bedri SWeymantye 
Klrulı MNclt 29, 1270 - Seyfeddin Şl§li 
Tramvay depoııuııda biletçi 426, l365 - Su. 
ren AlOfY&ll Kocamustatapap M'Oteselllm 
sokak 25, HM - Kerim Sirkeci Muradiye 
caddetıl 11 /13. 

Rimel 

sı mlhre sokak 5, 961 lsmall Hakkı Beykoa 
Yalıköy Çayır cadde 134, 952 - Mehmet Ka. 
srmpaşıı. kUçUkhamam sokak 49, 1611 - :Meb 
met Bahri Beyoğlu LAle sokak 10: 

Şekerleme Ancopulodan 
322 '-- M. Namık Beyazıt İ§ bankaaı k~ 

§181 128, 804 - N. Bayaıay Ayazpa§a tııtan
bulyıın apartmıaru 1, 1752 - N. Kemal lzmlt 
UssUbalırt BB.§gedikll, 

Loıyon No. 9 
71 - Hilmi Fcrlköy camı sokak 37, 232 

- Hasan Ovar Kadıköy Cevizlik Eınlnbey 
sokak 5, 234 - Hakkı Ankara adllyesarayı 
karıısmda berber, 249 - :Münir Yüce Güm
rük muhafaza baş mlldOrlyetinde, 267 -
Bahaddin AnibaJ Beyazıt Mltatp~ caddellt 
32, 300 - AbdWIMlf Özgür Suadlye pşkuı 

bakkal ı. 45:5 - Sabite Bulut Samatya Ha. 
cıkadm 66, 918 - Kemal Kozanoğlu Beyoğlu 
nlltuı kAtibl, 993 - İlyas Şaşmaz KtlprU Ka.. 
dıköy iskelesinde bUfecJ, 1080 - Nusret NL 
şantnşı Vnll konak sokak 93, 1124 - Besim 
Fuat Ftndikıı SetOstU ıncıarlık 11okak 8, 1416 
- Sennct Han Sakızağacı p11-1a bakkal ııo
,Uak 45, 165 - HUsnlye F'atlh 33. 

Küçük Pertev kolonyası 
7 - Vahit Kn-ılcım Beyazıt çadırcılar 98, 

~ - Arif Pangaltı Dolapdere caddem 2615, 
79 - Erman Erenköy Bağdat caddesi na. 
ter sokak 8, 91 Hasan Remzi Topkapı u.rayı 
mUze memuru, 202 - Vchhi Sultanahmet 
Kabasakal 215, 288 - Cemal kuşçu YQkaek 

k&!drnm Havra ya.nrnda eski kitapçı, 2•& -
t.met Bakırköy 10 temmuz caddeal 79, 815 
- Fazıl Çevik Eski Aydın oteli k&!'fl8mda 
l, 374 - Abdullnh KaragilmrOk Bayramyerl 
8, 8C4 - AbdUlvchhap Beşiktaş Dlkllltq 
beateklr sokak 206. 1502 Ahmet Cirit Galata
saray lstıklAI caddesi. 

Yağsız krem (Vazoda) 
2f - Haldun Kn'Ilcım Heklmoğlu .4L 

paoa Silivrl caddesi 196, 31 - Muhiddin özO 
gtll Sarnatyn İstasyon caddesl 22. 45 - ... 

kir Frttlh Refalyc sokak 35, 295 - Münir Sa. 
matya Davutpaşa lsk('lcsi 225, 3915 - Senih& 
Kibrit tnhlsarmda, 628 - MUzeyyen Be§llt
taş :Mısırlı oğlu sokak 7, 809 - Yll§ar Ba§aJp 
Aksaray Atatürk caddesi 77, 963- Saim Ay. 
bar Ticaret lisem 1405, 1122 - KAmran Eren 
Kasrmpaşa kulnkaız fırın sokak 7, 1403 -
Selçuk Niıantaşı güzel bahçe sokak 2, 1496 
- Nlko Todort Samatya bestektı.r Hakkı .,.. 
kak 7, 16915 - AttllA Can 1etlk1Al caddesi 111, 

· 732 - ~Ut Ankara hukuk fakUltesinde. 
3:5 - Şöhret Uzcan Karagüm.rUk Nu. 

reddin tekk~ caddeııl 415, 294 - Halide Nefi Cam uçlu dolma kalem 
man Kurmp&f& kU~1rhamam eaMeet .ıs, 228 - Beraet Tallt Kıztqı pa.zuyel'f 

631 - N. Yllceer TU.-.K1ıoclta.rer caddesi 33, sokak 7, .aın ~u .ı'W .. 

sırr - Ahmet ~~1u ~apı ~~ca· ısa - Cemile JIUmll PJ"lfı1be • f'··IXM!>Jlll!lı~: 
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kel ıibi duran adamın m-aakeıinin 
altından ateı ıaçan ıözleriniu 
kendisine dikilmit oldujunu ıö~ 
dü. Bir ürperti bütün vücudünü 
dolqtı. Bununla beraber korkuau
nq belli etmiyen tatlı bir gülüuııe
yiıle: 

- Ya ıiz Möayö? Siz de ıözU
nüzde dunnıyacak mıaınız? Hay
di bakalım, mukenizi çıkarın. 
Çabuk, çabuk! Yüzünüzü ıörmek 
iatiyorum, dedi. 

- Birdenbire durdu, ıeıi kıııldı. 

uiramıf, büyülenmiı bir halde 
keneli kendiıine hail neden alme
diilne ıaıarak öylece duruyor
du. 

Karıııında, ma.aanmı öbür ta • 
rafında Kont dö Luvany duruyor
du. Bu müthit aeuizlik ancak dört 
bet aaniye kadar ıürdü 

Nihayet kont: 
- Möıyö, ıize tunu ı&ylemek 

iıterim ki, bazı görünüıler ... Di. 
ye aöze baJlarken ıeıi keıildi. 

Luvenyin ilk aözü üzerine Giz 
kendiıini toplam11, yüzü daha 
müthit bir hal almıı, dudakların· 
da hi1' küfür belirmişti. Büyük bir 
güç harcayarak ortada duran ko
ca masayı çekip devirmit ve bir 
anda kolu kalkıp inmiftİ. 

bir aalondu. Bu ıalon bomboıtu. 
Fakat yanındaki odadan kahka· 
balar, heyecanlı ıeıler, kııaca ilk 
anda bir eilence ve zevk yeri ol· 
duğunu belli eden ıürültüler du
yuluyordu. Dük o zaman anladı ki 
buraıı Sitede birçok etleri bulu
nan umumi biT evdi. Netekim yan
lanndaki harap konaiın içi de bir 
saray deiil mi idi. Bu anda Dük 
F auatanm ne kader müthit bir ka
dın olduğunu iyice anlıyordu. 

bir ıahnedir. Ve baz111 neteli, ba· 
zııı durgun olan bu adamlar da 
bu faciad. rol almıJ birer aktör
dürler. 

Sahne gayet genitti. Dört kö
teıinde bronz büyük buhurdanlar 
tütüyor, insanı sersemleten koku
lar havayı dolduruyordu. Altın 
tamdanlarda dikili olan bir bal • 
mumundan mumlar çmrdıyordu. 
Etrafında mermer ve tahtedan 
heykeller vardı. Bu heykeller in
ıanın ıeh~etini aıcıklıyacak ,ekH· 
lerdeydiler. Sağda solda kıymetli 
vazoların içinde Dükün o zamana 

kadar hiç bir yerde görmediği çi· 
çekler bulunuyordu. Duvarlara 
ipekli kuma1lar geriliydi. Bunla• 

Giz arkaımdan mantosunu çıka..-. 
mııtı. Dütet aapMl'ı keıildi. 

Kont elti Luvanyi acı acr ıüle • 
rek: 

- E Mösyö, maskenizi de çı
karınız. Çünkü madam öyle isti· 
~or, dedi. 

Giz maakeıini çıka.nverdi. O 
anda Kont dofruldu. Benzi et· 
mıftı. 

Öbür erkekler .gözlerini kapı • 
fa döndürdüler, Düteı dö Mon· 
pantiye kaçtı. Klodin dö Bövilli
ye dütüP bayıldı. Dütea dö Giz 
bütün cesaretine rağmen uf ak bir 
korku çıilrimı tutamedı. 

Hakikaten Giz, sakin ve ae11iz, 
dudaklan titrek, eli hançerinde 
olduiu halde o kadar müthit bir 

halde idi ki, Düteı onu bu tekilde 
lmründe ancak bir iki kere gör

miiftü. Dük ayağa kalkmak, bir 
hareJcette bulunmak, bir ıöz aöy· 
lemek iıtedi. Fakat donmuf, felce ı 

Fıtkıran kan dötenıeyİ kapla
maia batlarken, Kont canıız bir 
kütle halinde yere yuvarlandı. 

Gis ejildi. Gözleri dönmüttü. 
Şiddetli bir hareketle sapına ka • 
dar aaplanmıt duran hançeri çe
kip çıkardı. 

lıte o zamtn hiddeti aon dere
ceyi bulmuıtu. Gözünün önündeki 
kan, itlemit olduğu cinayet, odayı 
dolduran aenemletici koku hepsi 
birden onun ıinirlerini germİf, 
Dükü vahıi bir canavar haline ge
tirmitti. 

Düıeae doiru döndü. Hançeri 
elinde kıpkırmızı duruyordu. Ka
nııınıD sıçrayarak kapıdan d~•l!.rı 

f ırle.tlığmı görünce hemen arka
ıından kJıtu. 

Ruıet: 

- Monsenyör girebilirler Za· 
ten bir d•vetli daha bekleniyor 
du. Onun gelmiyecelini haber al

! dık. Siz onun yerini tutacakıınız, 
dedi. 

Paget de: 
- Bu aktamki eğlencede mas

keler çıkartlacak, tam ıaat onu 
çalınca herkeı mAıkelerini çıkarıp 
etacaktır. Sözünü ilave etti. 

Sonra ikiıi birden: 
- Monıenyörün görmeıi ve 

duymaıı lazımdır, dediler. Sonra 
onu kapıdan içeriye ıokarak ken
dileri geri çekildiler. 

Giz içeriye girdi. Evveli ay· 
dınlığın fazlalığı gözlerini ka
mattırdı. Çünkü kendiıi karanlık
tan geliyor ve çok ıııklı bir yerf' 
girmit bulunuyordu. 

Bu anda ona öyle geldi ki, bt• 
evde, Fauıtanın hazırladığı ve 
kendiıinin bat rolü oyniyacağı bir 
facianın baılamak üzere · oldu it' 

rm üzerine, çıplak'Kadm ve erkek 
reıimteri tafıyan tablolar aıılmıt
tı. 

Odanın tam ortuında mükem· 
mel bir maşa kuruluydu. Üzerine 
altın kaplar içinde en mükemmel 
mezeler ve yemekler diziliydi. T U• 

haf !ekilli bir takım sürahiler, 
parlak renkli taraplarla doldurul-

muftu . .Açık saçık bir şekilde gi
yinmiı olan hizmetçi kızlar etrafa 
gülümıeyişler saçarak davetlile
rin kadehlerine hu ~araplardcın 
dolduruyorlardı. Dük dö Giz da
vetlileri saydı. Ba~ı ate,ler için
deydi. Boğazmı ıanki demir bir 
pe~e ukıyordu. Evet, davetliler 
dokuz kİ§iydi. Dörtlü erkek, beşi 
kadın. 
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Banka, Şirket ve ticarethane gibi müesseselerde iş bulmak için Usulü 
Defterin 4 şekilleri, ticari hesabları n bilgisi, bono, poliça, çek, kambiyo, kul. 
lanı~ı. vesaire bilmek lazımdır. Salı ve Cuma günleri saat 17.19 a kadar bu 
bilgileri, 4 ay zarfında, tamamen öğretilirler. Son imtihandan geçen bay. 
lara muhasebeci şehadetnamesi verilir. Programı almak ve kaydolmak için 
Alemdar Park caddesinde No. 23 Amerikan ticaret dersanesine müracaat. 

Hususi ders de verilir. 

sokak 38 numaralı hanedeki e~yalar açık Avrupadan gelen bobin cigara kağıtlarına ait boş sandıklardan 
arttırma suretile 3-4-936 tarihine mü- 200 adedi derhal ve mütebaki 1300 adedi altı ay zarfında teı

sadif cuma günü saat 15 de satılacaktır. lim §&rliyle pazarlıkla satılacak.tır. İsteklilerin sandıkları görmek ü
Yüzde iki buçuk tellaliye resmi milJtc- zere her gün Cibali fabrikasına ve pazarlık için de 2 - 4 - 936 gü

risine aittir. fsteklilerin yukarda gösteri nü saat 11 de Kabatatda alım satım komisyonuna müracaatları. 
len mahalde mezkQr gün ve ıaatte hazır (1606) 

-
bulunmaları ilin olunur. 
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Bunlardan dört çift hasıl ol

muıtu. Kadınlar erkeklerin ku
caklarına oturmuılardı. Bu dört 

çiftin gözleri maskelerinin altm· 
dan hazan parlıyor, hazan süzülü-

yor, dudakları bir ıey söylemek 
ister gibi krmıldıY,or ve gülümsi
vordu. 

Giz İçeriye girince bunlar ' ona -§Öylece birer bakı§ fırlattılar. Er-
keklerden birisi: 

- Hot geldiniz! Dedi. Otur
ması için yer gösterildi. Sonra her-

kes gene kendi zevkine daldı. 
Y.almz tek baıma duran bir ka

dın hızlı hızlı Düka doğru ilerledi. 
Onu çıplak kollariyle sardı ve: 

- Nihayet gelebildiniz sevgi
lim. Ne kadar da geç kaldınız! ... 
Dedi. 

Giz aklımı kaçırıyorum sandı. 
Kadını fırlatıp atmak istedi. Fa
kat kadın ona sıkı sıkı sarılmış, 
onu kollariyle bağlamış, hareket 
e r:lemP.z bir hale solmıuştu. Bir 
eliyle Dükün çıkartmak istediğ i 
hiddet sayhasını zaptediyor, öbür 
e1iyle de onun henüz görmem;ş oJ· 
duğu bir ıeyi gös•eriyordu. 

Bu, büyük bir duvar saatiydi 
B• ı rezilce eğlcnr.enin dakikaları-

nı sayıyordu. Akreple yelkuvan 
ltotandığını hissetti. Hizmetciler

ağızlarm::lan ateş püsküren iki se

mender gibi ilerliyordu. Giz &aate 
bulanık bir bakış fırlattı. Saat o-

nu vurmak üzereydi. Kucağındaki 
kadın: . 

- Saat on! Diye mırıldandı. 
Maskelerin çıkanlacağı dakika. 
Dikkat ediniz! ..• 

Dük hemen fırladı. Kendisini 
bir koltuğun üzerine attı. Soğuk 
bir terin yüzünden atağıya doğru 
boıandığını hissetti. Hizmetçiler· 

den birinin uzatmıı olduğu bir ka
deh dolusu ıarabı bir haınlede iç
ti. Dört çiftin her biri yeni zevk 

alemlerine varabilmek için biraz 
dinlenir gibi görünüyorlar, biri-

birlerine sarılmış oldukları halde 
öylece duruyorlardı. 

Birden saat onu çaldı. Çiftler 
titriyerek biribirlerinden ayrıldı· 
lar. 

Hepsi bir rüyadan uyanır gibi 
idiler. Ortalıkta sinirli bir kahka-

ha kasırgası koptu. Tereddüt, u
tanç izleri belirdi. Yüzlerini aç
mağa korktukları sanılırdı. 

Bir kadın sesi, billur gibi bir 
gülütle karışık olarak: 

- Zarı yok ... Hadem ki yüz
lerimizi göstereceğimizi vaadet
m\ştik, işte ben sözümde duruyo· 
rum ! Dedi. 

Birdenbire maskesini attı . Ve 
boynuna asılmış gibi sarılmış 

durduğu adamın da maskesini çı. 
kardı. 

Giz: 
- Kraliçe Margo ! Dedi. Hid-

FA USTA 83 

deti bir an kadar tat~ınlığa dön
dü. 

Batka bir kadın o da bir kah· 
u .kaha kopararak: 

-Medeın ki, karar verilmittir, 
ben de sözümü tutacağını. Deyip 
daha büyük bir cesaretle ma ~esi
ni fırlattı. Giz hayreti son derece
yi bulmuş olduğu halde başı dö· 
nerek: 

- Klodin dö Bövilliye ! Diye 
bağırdı. 

Klodinin yanındaki erk~ği Giz 
t·anımıyordu. Üçüncüsü de Maske
sini çıkarmıftı. Bunun kahkaha
ları daha kıvrak ve daha ıerbeatti 

Belki · öbürlerinden daha fazla 
ıarhoı olmu§ kendisinden geç-

' mitti. 

Fakat Giz bu sefer ıapıan ke
sildi. Gördüğü kendi kı:G ıkar<leşi 
Düteı dö Monpaiıaiye idi. 

Düıes gülümsiye~ek ve k~zar -
mağa çalııarak kavalyesinin mas
kesini çıkarmak iıtiy~r, ·fakat 
adamcağızın' -sarhotluğu geçmiş 
olmalı ki, l>t.1na razı olmıyor, ka~ 
fı geliyordu. Fakat bird'enbi;e o-
nun da yü~ü açılıverdi. 1 

H~r· maskenin dütütünde ko· 
pan kahkahalaı bu sefer duyu]· 
madı. Çünkü meydl\na ç•kan yü2 
solgun ve korkunçtu. Düşes dö 
Monponsiye'nin Atıkı birdenbire 
avağa kalktı. Gözleri yerinden uğ. 
ramuh yüzü büsbütün sararmıştı· 

Boğuk ·ve insan sesine benze· 

miyen bir sesle, adeta inler gibi: 
- Ah, ne yaptım? Buraya ne

den geldim? Bu hareketimi hiçbir 
fey affedemez! Dedi. Ve hemen 
geri geri çekilmeğe başladı. Düşeı 
dö Monpansiye ise hala tek başı· 
na kahkahalar salıveriyordu. Aşı
kı kapıya doğru fırladı ve yüzü el
lerinin . içinde olduğu halde salla• 
nar ak, homu~danrak dışarıya fır
layıp kaçtı. 

Giz, atet saçan bakııiyle bütün 
bunl~rı gözden geçirerek: 

- Jak Kleman! Papaz· Jak 
Kleman ! Marinin dostu .. Diye mı
rıldandı. · 

Dördüncü kadın, bütün utanıp 
sıkılmayı bir tarafa bıraktığını 

anlatan bir sesle: · 

. - Sıra bana geldi. Dedi: Ve 
hemen hiç tereddüt etmeden ken
di maskesini ve atıkmınkini de 
fırlattı. 

O zaman Giz, başının dön?ü • 
ğünü, sinirlerinin gerildiğini, göz
lerini kan bürüdüğünü hissetti, 
Bu adam, can dütmam olan Kont 
dö Lauvauyi idi. ve §U utanmaz, 
aıkıumaz, hala gülümsiyen, gözle
ri ihtirasla parlıyan fU kadın ken
di kansı, Katerin dö Klere, Düteı 
dö Gizdi. Gizin ilk ıersemleyişi 
kaybolarak, kendisini · topladı. 
Duygularında büyük bir Reaksi
yon baılamııtı. Yavaş yavaş doğ
ruldu. Bir müddet kımıldanma

dan durdu. Dütes dö Giz, bu hey· 


