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SON HABERLER Teni Japon kabinesi 
kimlerden mlrekkep 

Fransa konuşm8ya hazır fakat 
Bunun için ileriye iki şart sürüqor 

Yeni Başbakanın "Kara Ejder,, 
den kokusu yok, çünkü .•• 

Tokyo, 9 (A.A.) - Hirota kab!nesi · 
fU tarzd :ı t ·ekkül etmiştir: 

Milletler Cemiyeti Konseyi Cumaya toplantıya çağırıldı Maliye Day Baba, Dahiliye ve ter • 
biye Bay Ushio, Harbiye Bay Terau -
ehi, Bahriye Bay Magano, Aldiye Bay 
H;tfa&pi, Ziraat :aay Shimada, Şimen -
difer Bay lf!aeda, Münakalat Bay Ta -
nomogi, Ticaret Bay Kavashaki, Deniz 
aıın itler Bay Mogata. 

B. Eden lngilterenin vaziyetini izah etti 
Fransız kıtaları Alman hududuna doğru yaklaııyorlar Bay Hirota dış işleri bakanlığını al· 

mıştır. Bay Hirotanın ordunun istek
lerinden çoğunu kabule mecbur olduJ!u 
söylenmektedir. 

Paris, 9 (A.A.) - Geç vakit, 
salahiyettar bir membadan Röyter 
muhabirine bildirildiğine göre, 
Fransa, iki ıartla Almanya ile 
müzakereye hazırdır. 

Bu ıartlar ıunlardır: 
1 - Alman askerleri, daha ev

vel, gayri askeri mıntakayı terk 
etmelidir. 

2 - Bu huauataki konferans, 
Cenenede milletler cemiyetinin 
himayesi albnda toplanmalıdır. 

KONSEY CUMA GUNU 
TOPLANIYOR 

Cenene, 9 (KURUN) - Mil
letler cemiyeti konseyi resmen 13 
mart cuma günü saat 10,5 da top
lanbya davet edilmiıtir. Müza· 
kere ruznametinde en batta Fran· 
sız ve Belçika hükOmetlerinin 
konseye verdiği notaların okuiı· 
muı ve Renin Alman askerleri ta
rafmdan ltıali hadiseıinin tetkiki 
vardır. 

CENEVREDE f"'MLER 
BULUNACAK? 

Paris, 9 (KURUN) - Fransız 
Dıı itleri bakaa~ .Bay FI-.aden 
yarın Cenevreye hareket edecek
tir. 

... aris, 9 "(A.A.) - Milletler 
ce&.;yeti konseyinin yapacafı bü
yük toplantıda dıt bakanlardan 
ekserisi hazır bulunacaktır. Lit
vinof, Aras ve Titülesko Cenev
re müzakerelerine bizzat iıtirak e
deceklerini Parise bildirmiılerdir. 
Flanden de cumadan itibaren mil
letler cemiyeti müzakerelerinde 
bizzat hazır bulunacaktır. 

BAY EDEN VAZiYETi NASIL 
GôROYOR? 

Londra, 9 (A.A.) - Bay Eden A• 
vam kamarasında aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

6 martta Almanya büyük elçisinin dıı 
işleri Bakanh&ında beni görmeğe gel· 
mesini rica etmiıtim. O zaman kendiai
ne, geçen 23 kanunuevvelde İngiliz bü
yük elçisinin Berlinde führer'e yaptığı 
ayni teklifleri yaptım, yani Lokarno 
devletlerinin bir bava paktı müzakere • 
lerine batlaınak tbere toplanmalannı l· 
leri sürdüm. Avam kamaraamm hatınn
dadır ki bayle bir pakt ilk defa olarak 
Londrada Fransız - :tnıillz mtbake -
releri esnaaında teklif olunmuıtu. Bu 
mWlkat esnasında, Almanya bUyUk el • 
çisine Bay Hitlerin beynelmilel mUna • 
sebetlerin iyileımesi hakkındaki Umit • 
terini tekrar etmit ve bu hususta ken -
di fikrimi de iltve eyliyerek demittim 
ki: :Ju ümitlerin vUcude gelebilmeai ve 
Fransa, Almanya ve İngiltere araunda 
daha iyi münasebetler kurulabilmesi it 
çin ııyretler yapmak zamanı celmlt • 
tir. Şuna da ipret ettim ki hava paktı 
bu Uç devlet münasebetlerinde naıik 
bir noktayı tefkil eylemektedir ve bay· 
le bir pakt yapılır ise garpta iyi mllna· 
sebetlerin vilcude geleceğine İngiltere 
hUkdmeti emlndlr. AY'bf zamaft.ik 4e • 
miıtim ki: Hatta İtalyan - Habeş an· 
latmazlrğından doğan kanpkhklardan 
aonra dahi böyle bir paktın imzunun 
ıayri kabil olduiunu sanmıyorum. FUh. 
rerden rica ederim, İngiltere hüktime -
ti, führerin nutuklarında bir çok defa 
tebarüz ettir4iii iyi dUfUncelerin vü • 
cut bulmasına yardım için hazırdır. 

Almanya bUyUk elçisi, 7 martta ye
niden Dıt !peri Balranhtma celdi ve 
bana gayet mühim bir tebliğde buluna
caiını söyliyerek bir muhtıranın ter -
cilmesinl okudu. 

FRANSIZ - SOVYET ANLAŞMASI 
BELÇiKA NOT ASI NEŞROLNDU KARŞISINDA LOKARNO PAKTI 

Cenevre, 9 ( A.A.) - Milletler 
cemiyeti genel sekreterliği bugün 
Belçika hükUınetinin notaıını neı
retmiıtir. Bu notada, tıpkı Fran
siz notuı ıibi, Almanların aldık
lan tedbirleri Lokamo paktının 
4 üncü maddesi ahkamına tevfi
kan muhakeme etmekte ve mese
leyi milletler cemiyeti konseyine 
arzeylemektedir. 

FRANSIZ ASKERLERi HUDUDA 
YAKINLAŞIYOR 

Bay Eden, nutkunun bu Jaımında 

Alman muhtırasının esaslarını izah ey
lemi! ve ıözlerine f(Syle devam etmit • 
tir: 

Bu muhtırayı alırken dedim ki: Al
manya büyük elçisi, bu kadar mühim 
bir vesika hakkında, tetkikine vakit bul 
madan evvel, herhangi bir esaıh dü -
şilnccde bulunmaklığımı her halde bek
lemez. Maamafih, Almanyanın, gayri 
askeri mıntaka üzerinde icra eyledifi 
hareketten dolayı derin surette mUte
e11ifim. Almanya büyük elçisi herhalde 
şunu takdir ederler ki bu serbest ıu -
rette kabul edilmiş bir muabcdenin ih· 
lali demektir. 

Almanya bllyUk elçisi, bana verdifi 
cevapta, Fransız - Sovyet paktmm Lo
karno muahedeel Uııerindekl teairleri 
haklwıda Alman hUkdmetinln noktai 
nazarmı bilmekte olduğunu bildirdi. 
Ben cevap olarak dedim ki: Lokarno 
muahedeelni lmsa eden ctiğer devlet • 
ler, bu nokt&l nuara lft1rak etmemek

tinin Milletler cemiyeti hakkındaki be
yanatı, bilhaua, İngiltere başbakanı
nın ve bizzat sizin bir çok defa tekrar 
ettiğiniz arzulara mumaşat etmek is • 
tediğinden ileri gelmektedir. Siz şunu 
tebarüz ettirmekte idiniz ki İngiliz 
hilkfımctinin siyaseti Milletler cemiye 
ti ve kollektif emniyet üzerine mües -
sestir. Almanya, böyle bir siyasette 
üzerine dilfeni yapmağa hazırdır ve 
Almanyanm Milletler cemiyetine av -
deti hiç bir kayda tabi bulunmamak -
tadır. 

ALMAN:f AYA KARŞI ARTIK iTi -
'llAT KAL'llADI 

HIROT A KiMDiR? 

Fransız gazetelerinin düşüncelerine 
göre Hirotanın, yeni Japon kabinesini 
teşkil etmek va:z:ift>sini alması yalnız si
yaset adamı olmasından değildir. Bu 
zat bugünkü karışık vaziyette en az teh 
tikeye maruz olanlardan biridir. Çün • 
kü "Kara Ejder" in reisi Toyamanın en 
sadık dostlarında biridir. Bu korkunç 
reiı eski müritlerinden olan llirotayı, 

adamlarının kurşunlarına hedef etmiye
cektir. 

Lokarno muahedesinin bozulması Bundan baıka Hirota tecrübeli bir 
ve gayri askeri mıntakanm işgali Al- diplomattır. ı 905 de bu mesleğe girmit· 

Yeni Japon Bcqbakanı B. Hirol' 
tir. 1933 de dıt bakanı olmuıtu. f~ 
kabine reisi bir çok diller biliyor. Dil'' 
lomasl Alemine girmezden önce J•~ 
edebiyatile pek fa.ıla meııuldil. il 
"hai • kai" ler ya.ıarak arkadaıllrd" 
ithaf etmektedir. 

manyanm istikbalde imza· edebileceği --------------------------
bütün taahhütler hakkında btltUn iti-
matları derin surette sarsm.ııtır. Bu -
nunla beraber Alman hllldlllıeti, muh
tırasında, A vrupamn hakiki bir ra -
hatlığa varması hakkındaki değişmez 
arzusundan bahsetmekte ve Fransa 
ve Belçika ile ademi tecavüz misakı 

akdine hazır olduğunu bildirmektedir. 

INGILTRENIN "ALAOAÖI V AZIYE7' 
NE OLAOAK.1. 

Lokarno muahedesini imza etmiş 
bir devlet ııİatiyle bizim vaziyetiıni
ze gelince, b~ 4usustA hiç bir sui te -
f.ıt~Qm ~ ebmn a. ~ 
dolayı, İngiltere hük\ımeti, §unu be
yan etmefi kendisine bir vazife bilir 
ki: Yeni vaziyetin tetkik için llzmı ge
len zaman zarfında , Fransaya veya 
Belçikaya yapılacak herhangi bir fili 
tecavUz, Lokarno muahedesinin 2 inci 
maddesinin bir ihWi demek olacak 
ve Ingiltere htlktbııeti, bu muahedenin 
Almanya tarafmdan tanınmasına rağ
men, kendilini bu muahedenin, teca -
vUze uğrıyan tarafa yardım etmeği 
lmir ahklmiyle bağlı 'telakki eyliye -
cektlr. 4 ... .. ~,~ , 

Londra, 9 (Kurup) - Avam kama
rasında Batbab.n Bay B.ıdvin, beyaz 
kitabın kabulünü istedikten sonra Fran 
aıa - Alman vasiyetine ıeçerek tunla• 
n 18ylemlftlr ı 

"Fransa ile Almanya arasında aur • 
lardanberl sflren ~eldncenlik devam et
tiqı Avrupada kat'iyyen devamlı bir 
sulh vUc:ut bulama•. Geçen asırlar için· 
de Avnıpada bu kadar basan mucip oe 
lan çeldncenllJderin ve korkulann esas· 
lannı anlıyabilmemis için, bilim kendi 
tarihimizde hiç bir misal yoktur. Bunu 
ancak muhayyelemizle anhyabillriz. Bl· 
sim kal'JlftllSda da kendi aılantılannm 
mevcuttur. P'abt Avrupada, bizimle 
doet bir halde l'ranl& ve Almanyayı bl 

·ribirlne yaklattırmai• çabfm&kta de • 
vamda bOyUk bir arsumuz yoktur. Ye
cine Umit kapısı, bu dostluk milselleai
nl vilcude ıetirmektlr. BusUıı celince • 

Atinada derhal kabine 
kurulması isteniyor 

Bay Sofulis kabineyi t~şkilden vaz geçti mi? 

:Atina, 9 (KURUN) - Bayı 
Sofuliı, kabine.. tetkili hususun
da bir anlatmaya varmak makaa
dile t.krar Bu. Calda · He ıö~ 
mü§, fakat bu görüıme de neti-
ceıiz kalmııtır. Bunun üzerine 
Bay Sofuliıin kabineyi teıkilden 
büsbütün vaz ıeçtiii a6ylenmek
tedir. 

ORDU KRALA SADIK! 

nu müphede ve l.:sbit etmekll 
bilhassa bahtiyarım. Zabitler !lif 
bir zaman inzibat çerçeveaind,
cl r.ı çıkrnak-fHn•in.l• al~ 
tardır. r unun yegAne -in~f tiJ-1 
bilhassa tehlikelerin beync1111° 
ufku kararttıiı ve hürriyetini 1" 
kanan ulusun her ihtimale k,d 
hazır bulunmamasının caiz ol-' 
dığı ıu 11rada, ulusun kenditi-' 
bağladığı ümitlerin ne ka~r 1' 

A.tina. 9 (KURUN) - Har- rinde olduğunu gö~termektedit"' 
biye nazırı Bay Metakıaı, bir ga- Bay Metaksas, bundan ıotlı',' 
zeteye olan beyanatında ş<iyle de- Yunaniatanda uzayıp duran ki: 
mittir: ne buhranının, Avrupannı t 

"- Bazı askeri amillerin1 Kra- karııık günlerinde artık hall~if 
bn kalkınma ve düzeltme eserine meai lazım ıeldiği ve derha~ ·J 
engeller çıkarmak temayülüne da- hükfiınet tqkilinin icap etttfl 
ir olan ıayiaların asılsız olduğu· söylemiıtir. 

--------------------- -----------~---------~ 
ltalyan meclisi 

Bu sene ilk defa olarak 
toplandı 

Roma, 9 (A.A.) - Saylavlar ku -
rulu, yeni sene bidayetindenberi ilk 
defa olarak bugün öğleden sonra top
lanmıştır. ~kan, saylavlara doğu 
Afrlkasında ltaıyanlann muzafferane 
hareketlerini bildirmiş ve millet dele
gelerinin bay Mussoliniye 3Ukranlarmo 
tercüman olmU§tur. 

Bundan sonra saylavlar kurulu, it" 
lerine devam eylemiştir. 

Harp 
Sulh 

• 
mı, 

mu? , 
CUıt 11anı 1 tnell'11 

Almanyaya &elince; bu devlet tJt' 
Ren bölgesini i11al etmekle bet;-, 
Fransayı ve Milletler Soıyeteıini t , , 

etmek için uiraımaktadır. Ren blS~ 
ıine ıiren Alman askeri kuvvetle t1J1 
pek az mikdarda olması, bu asker1~,. 
sadece sembolik bir hareket oıma1' ,;J 
re gönderildiğini notasında blldi 
bu teminat cümlesindendir. ~ • 

ye kadar. Avrupada. buan daha ytlk • -------------------
aek buan daha :alçak derecelerde, dal· Suriyede umumi 
ma brıtıklıklar, buhranlar ve panikler grev bitti 
olacaktır. 

Paria, 9 (A.A.) - Havas ajan
ıının bildirdiğine ıöre, bugün ay· 
nı zamanda 6 ıncı, 7 inci ve 20 in
ci aıkerl müdafaa mmtakalarmda 
da askeri hareketler olmuı ve hu
duttan ıeride bulunan kıtalar hu
duda en yakın mevzilerine ıel
miflerdir. Diler taraftan 8 mcı 
Fu tirendulan alayı da Ren neh
ri vadiaini terketmiı ve ıeçen ae
ne de bir kerre ı•lmit .bulundufu 
Montmed119 dotru yola çıkmqbr. 

tedlrler. Eter Almanya hlkOmetl, bu ----

Ren bölgesinin emniyetinde doı·-,, 
dan doğruya alakadar olan Fr~J 
Almanyanın bu kartılıklı vadrSo' 
meselenin halli için yınn MllletlC.;,.ı • 
yetesince alınacak tedbirleri •• 1'111 ., 
tarı her iki tarafın ıUkQnetle kA biJI'• 
deceğine şimdiden bir delil •r:,.,.,-

KudU., 9 (A.A.) -Suriyede 50 gUn Avrupa sulhunun muhafuaaı no rtir• 

evvel baelıyan genel ~v, milliyet • dan bu kadın da hayırl~:.:~ ·• 

ITALYANIN VltZIYETI BELLi 
DEtllL 

Roma, 9 (A.1..) - R•ml bir 
kaynaktan bildirildifine ıare, J. 
talyan hnkGmeti, Almanya tara
fından f;okarnonun bozulmasına 
kartı henüz vaziyet almamııtır. 
Bu hattı hareket, ltalyanm henüz 
zecri tedhlrler tazyiki altında bu
lunma.ıle isali eclilm.trtedir. ..... 

devletlerin tildrıer1ne raımen. kendi Iran hu .. kômeti 
noktal nuarmda mv edene, Almuı- perver lideri fahri Bar\ıdt'nln tanta • , ___________ _..-:---
yanm bunu bir hakeme havaleli 1lmn 
gellrdL Yabancı memleketlerle naıı bir ıurette avdetue dün nıhayet 

bulmU§tur, Bütün mağazalar tekraı ALJIANY ANIN JllLLBTLBR Cll'lll· 
YBTINB KARŞI V AZIYBTI 

Almanya bllytlk elçlıhıln IOD teb • 
llilerine lae tu cevabı vercBm: lngilte
re hilldilneti, bunlan dlkbtle tetkik 
edece'k\ir. F'ilhaklka, Almanyanm 
Milletler cemiyetine k&.1'91 olan vaziye
ti hakkındaki bir tebliğ, bUyUk ehem
miyeti haizdir. 

Almanya bllyUk elçisi bu noktada 
bana cevap verdi: Almanya hUldUne • 

ticaretini geniıletiyor açılmıştır. ı 

Tahran, 9 (A.A.) -Para tJa&o -----------
11 bildiriror: Hüklmet, raı.ncı 
memleketlerle tecim minaaehet· 
lerinin ımltletllmeai iserİDe AY· 
rupa Ye Aaa.lbda tecim aaibnea
ılllildul ..... •tmiftlr· Bu mfl. 
meuillikler, yola çıkmıı olan, 
ı•nel tecim idanti ajanlan tara· 

fından idare edileceklerdir. 
HükUmet, &)'Dı maksadla ff ip 

diıtan, Çin ve Japonya.da da mü
metıWikl• lmracaktır. Bmılann 
merkezi Bornba1 olacakbr. Genel 
idarenin bir memuru bu tetkilatı 

1 

yapmak üzere h.ıreket etmi~tir. l 

Bay anlat 
arasında 

? • 
R;r '1 ac RÜne karf$1r 
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' 
1 iıaretler 1 
fikir mevsimleri 

Ma.terlinck "Kum ıaati,, adlı 
eserinde: 

"-Hiç bir fey anlamadığımı· 
zı, katiyen hiç bir ıey anlıyamıya
cafımız.ı ve anlıyabileceğimizin 
bundan ibaret olduğunu nihayet 
onlıyabilecek miyiz?.,, diyor. 

Fikir, meuıimleri önüne ka· 
tarak harekete geçtiği yere dönen 
ve döndüğü yerden tekrar mev· 
ı'rnleri kovalıyan dünyaya ne ka
dar benziyor. Meuıimler «>bedi 
nizam ve yeknaıaklık içinde bir 
teıellidir. 

Bir mevsimin bahçe duvarın· 
c!an baıka bir mevsime baktığımız. 
zaman içimi::, değişmenin, yeni· ı 
rtİn heyecanile çalkanır. Fakat, 
biliriz ki, bu değişmeler nihayet 
tabiatin ıeri halinde ortaya çıkar
dığı can ııkıntııı nümunelerinden 
b 

0

ridir. Yaz kışı, kı§ yazı koı•a· 
lar. Bütün bildiiimiz, tazı ile 
tavıanın kovalama hikayeıidir. 

Fikir dünyan bir boıtan dola
bı gibi dönüyor. Yeniye, ileriye 
gittiğimizi ıandığımız yerde eıki 
Ôlfİnalar, tarihin, müzelerin kori
dorlarından bir mucize ile fırla
Yıp ltarıımım çıkıyorlar. Ôyle 
günler oluyor ki zaman, likir diye 
ağzında tarihi çiğniyor. 

Maeterlinclı ıakalıız ve mer
"'er sütunlar araıında doltJ§mıyan 
bir Solırat gibi lıonUfUyor. "Hiç 
bir f•Y bilmedifimizi ıöyliyen in
ıanlan eılti Atinanın dekorları a· 
ratınJa ıöz bebelılerinize ya}JQf
tırarıanrz yüzlerinin tatlı çüıil• 
ri, 6etlenlerinin fidyaın elinden 
~., gibi ahengi ile konuıan 
"•oliatler., bir Jevirden, bir lilıir 
neu•im'nden, sanki ı·r medeni· 

Taksim bahçesi 

Bahçe genişletilerek 
gazino ve spor yerleri 
yapılacak 

!Şehir Meclisi 
toplandı 

dün raporu 
Şişhane yokuşundaki 
tramvay · devrilme 
vakasının keşif raporu 

Belediyenin bugün elinde nıevcud 

bulunan Tepebaşı bahçesile Taksim oah· 
çeşne ait düşunceclri etrafında yeniden 
konu!imalara başlanacağ nı haber aidık. 
Bilindiği üzere, İstanbulun planına da
ir ilk fikirler ortaya atrldığı zaman be· 
lediye bu iki bahçenin yeniden tanıimi 
hakkında bir proje yapmı§tı. Bu pro
jeye göre, Tepebaşı bahçesinde büyiık 
bir şehir tiyatrosu inşa edilecek ve bu 
suretle bahçe küçülmüş olacaktı. Buna 
mukabil Taksim bahçesinin etraftakı 

arsalan da alarak daha ı:iyade g~:ıiıle· 

tilmesi ortaya atılmıştı. 
Bugün Sürp Agop mezarlığı beledi

yeye geçtiği için bu düıüncenin tahak· 
kuk etmesine hiç bir mani kalmamıştır. 
Önümüzdeki senelerde Harbiye mckte· 
bi de Ankaraya taı:nacağından mekte
bin arsalarından da istifade edilerek 
Taksim bahçesi yan · ve aşağı taraflara 
doğru geniıtetilecektir. Bu genlşleyen 
kısımlarda bir lilnapark, spor yerleri. 
çocuk bahçesi ve gazinolar da inp edi
lecektir. Belediye, bu fikrini ıehir mü
teha&aısma açarak fikrini alacaktır. 

Tetfi etmek jstiyen 
k omiser!er bugün 
imtihan olacaklar 
Buziln aaat on dörtte 'Oniveraite kon 

feranı salonunda terfi etmek iıtiyen ko 
miıerlerin imtihanları yapılacaktır. Su • 
aller Ankara umumt emniyet direktör· 
lUfünden gelmittir. 

tmtihan evrakı Ankaraya gönderile· 
cek, orada tetkik edildikten aonra ka • 
zananların iıimleri htanbuta bildirile • 
cek ir. 

936 bütçesi geçen sene· 
kinden 332 bin Lira fazla 

Şehir meclisi, dün saat en dört bu· 
çukta Bay Necip Serdengeçtinin baş· 
kanl ·ğında toplanmıştır. 

- :na . ..: ara:: v::rgilerinin taksil 
m:lddctlerinin taylni hakkrnC:a mal mlı· 
:·; rı· ... .. :-ıden c· ' . . . :.~·erel::r mı.ilki · 

ye encümenine havale edilmiştir. 
Ziraat Bankasının Çatalyca ve !stan

bul şubeleri için istenen azahklara Bay 
Naci ve Bay Asım, yedek azalrklara da 
Bay Suphi ve Bay Hayri seçilmişlerdir. 

Bundan sonra vilayetin 936 senesi 
bUtçesinin milzakeresine başlanmı,, büt
çe ile esbabı mucibesi okunmuş ve kabul 
edilmiştir. 

Vilayetin 936 bütçesi, geçen sene
kine göre 332 bin lira fazlasile 3,603,628 

lira olarak kabul edilmiıjtir. 
Gelecek toplantıda belediyenin 936 

bUtçesi görüşülecektir. Meclis, pe:şem· 
be günü toplanmak üzere dağılnuştır. 

KUltiir ifleri 

üniversite rektörü 
Ankaraya gitti 

Şiıhane yokuıundaki feci tramvay 
kazas·na ait ke§if raporunun müddeiu 
mumiliğe yerilmesi, Kurban bayramın · 

dan sonraya kalmııtr. Ketfi yapan he
yet, raporu diin akıam geç vakit mud· 
dciumumiliğe göndermiştir. 

Çok uzun olan ke§if raporunda, va
kaya dair bir çok tafsiUit verilmektedir. 
Vaziyet, teferrüatile teıbit edilmiıtir. 

Ölen ispekter Niyazi ile vatman Fah· 
reddinin ve o gece yola kum dökmiyenle
rin suçlu görülenler arasında bulunduk· 
lan söyleniyor. Diğer taraftan tram· 
vay arabalarının kontrolu da yakında 

yapılacaktır. Muayeneyi belediye mH· 
hendisleri yapacaktır. Bunun için ayn 
bir fen heyeti tetekkül etmiyecektir. 

Bay1amdaki tramvalJ 
kazasından dolayı 
vatman tevkif edildi 

Kurban bayramında Aksa.rayda fe
ci bir kaza olmuf, vatman Eminin ıür· 
düğü tramvay arabası, İlhan iımind~ 
bir çocukcağızı ezmif, par?lanuştr. 

Vatman Emin, dün adliyeye veril 
Üniversite rektörü Bay Cemil Bilse!, miı. tevkif edilmittir. 1ıtintak daire· 

Üniversite bütçesi etrafında bakanlığa sinde tahkikat derinlettirilmektedir. 

izahat .ver.m~k ilzere ~ün akşam A~k~: Galata postanesi vezne-
raya gıtmıştır. Rektör, perşembe gilnu .. .. • 
tekrar şehrimize dönecektir. darını oldu1enlerın du-

Gizli d;n dersi veren ruşması bu sabah başlıyor 
b • I Bir müddet evvel Zincirli kuyuda 

lr papas. öldürülen Galata postahanesi veznedarı 
Bcyoğlunda Hamal başında bulunan Hüsnünün ölümü davamıa, bu aaba l 

Ordiğitirya Rum katolik okulu öğret· İstanbul ağır ceza hak yerinde batl•· 
mcnlerinden papaa T"iltlyadisin okul d•· nacaktır. 

y~K-. ft ..,..,_""""' bııi"*-hrl.,.. ---..... -...-.ı-----."""""'~ 
ın büyük ıiıtemleri panteizmden 

rektörünün haberi olmaksız:rn gizli Fran· Paraya tamah ederek adam öldüı 
sızca din dersi 'Verdiği haber alınarak mekten ceza kanununun idam ccıa' 
Jdlltllr iliruıb~~ü ~Clliı m•J~ y!ıJdı f50 i:}G! •""ısalne uypn olar: 
tahk;k c;:tmittir. apıtan ara:;tırrr> : bu meselede suçlu g5rUlerek aleyhlc-

di. Agorada mermere r'"! anarak 
ltonuşan inıan doğmatilı bir me-
deniyetin batııını ıeyrcrlen inıan 
her meseleyi hallettiği böbürlene 
böbürlene ıöylenen aklın pazarda 
ltıalp bir ölçüden bCJfka bir fey ol· 
"'aclığını gülümsiyerek anlatırdı. 

Bilirdi ki, akıl denen ölçü1 

dünyayı yalnz bazı inıanlcu heıa· 
bına tcutıyor. Baz.ı inıanların he
ıabına meıud ve ıevimli, ve ılılı 
gözüken bir alemin kendiıini 
Üfütliiğiinü, kendiıi iç!n ıevgi ye
rine kin, aık yerine nefret getir· 
difini bilirdi. Ağorada Atina 
"1etelrlerinden bahıeden, ıözleri 

ve (el.efeyi onların önüne bir ba
rilra wibi yıkan inıan; akla kara,' 
.auile çirkin, fakirle zengin, a· 
ltılla hiı tezadı karıııında buna· 
lanların ıez.iılerini ıöylüyordu. 

Atina ıokaklarında tezadlar 
lıeıkinleıtiği zaman, yatağından 
ue ıarap ıofraıınJan ba§ını kal. 
dırmıyan Ariıtolrrata hakikaten 
lliinJiiziin geldiğini, belinden zin
cirle gemiye bağlanmlf esire ha· 

determinizme akan bir oluk ol· 
muştu. 

sonu:ıc:ı EUÇ tcsb't diler~:- l:::-etmenir rinde takibata girişilenler Abdullah v~ 
vazifesine nihayet verilmiştir. Yunusla, fer'an al!kadar olmaktan 

Fakat likrin bu mevıimi 68ÇIİ. Eczacılar Cemiyetinin 
kongresi Delerminizm artık onları lrorlru· 

tuyor. Determinizm nikbin İn· 
ıanlara nikbinliklerini kuvvetlen· Ecz:ıcı talebeler cem·ycti yıllılc kon-

gresini t::in öğleden sonra cemiyetin 
dirdikçe yardımcJık edebilir. Ya· merkez: salonunda yapmrıtır. Kc.ngn 
rınki menfaatlerimizi, zevkleri· de evvela bir yıllık çalrıma raporu o

mizi kötü bir akibet halinde göı- kunmuf, kabul edildikten sonra yeni 

teren determinizm artık ıevimli yıl yönetim kurulu seçilerek toplantıya 
c!elildir. Artık o bir din değil, son verilmiştir. 
bir küfürdür. Bugü~ d~termini.zm: Hukuk mezunlarının çal}l 
den kaçanlar, tabıatin kendılerı 
• · d ·· l b .. ··L z•vL Hukuk fakliltesi mezunlan 14 mart-
ıçın mem gun er, uyu" ~ .~-

ki ta Perapalasta bir ray ziyafeti verc-lcr hazırlamadığını hissetti eri ~ 
cekJerdir. 

için "akıl,, ın kilayetıi:liğinden 
bahıediyorlar. Aklın bu devirde 
olcluğu kadar maıkara eclildiği bir 
:aman olmamııtır. 

Bergıon, kötü determinizmden 
ürken ıoıyetelerin ıembolü halin
de akıldan, diifmandan kaçar 
gibi kaçıyor. 

Maeterlinck de İ§te bu mevıi· 
min fikir meyvelerinden biridir. 

Satiri Ertem 

16 Mart ihtifali için 
hazırhklar 

16 martta yapılacak ihtifal hazırlık -
larr ile Fatih kaymakamı bay Hallık Ni
hadin baıkanlığında vilayot, belediye, 
halkevleri, maarif, fırka: emniyet mü • 
dürlüğünden seçilen bir komisyon meı 
gul olmaktadır. Geçen sene yapılan ih • 
tifal programı üzerinde bazı değişik • 
likl~r yapılmaktadır. 

suçul Mehmet ve MükUattır. 

lstanbul Müddeiumumisi 
Hikmet Onatın bugün 
gelmesi muhtemeldir 
İstanbul mUddeiumumisi Hikmet 

Onat, Kurban bayramından evvel An · 
karaya gitmiıti. Müddeiumumi, dün 
henüz İstanbula gelmiı değildi. Bugün 
gelmeıi ihtimali vardır. 

Francalaya 20 para zam 
Belediye nark komisyonu dün top

lanmış, birinci ve ikinci nevi ekmek fi. 
yatlarını ipka etmiı. francala fiyatına 
yirmi para zam etmi§tir. Francala, 16,S 
kuruştan 17 kuruıa çıkanlmıştır. Yeni 
nark çarpmba sabahından itibaren tat 
bik edilecektir. 

l'OPLAN fJLAR 1 ---İstanbul Tüberküloz cemiyeti yarın 
18,30 da Cağaloflunda Etibba oıiasın
da aylık toplantıımr yapacaktır. BUtün 
azanın gelmeleri rica edilmektedir. 

ltilıaten gecenin baıtırdığını iıbat --------------------------------------------

etrnelı müıküldü. Çünkü Ariıtok- Krsa b;r macera : Habeşistanda bir gezinti 
rat için iıtirahat her zaman gece 
idi. Çallfan inıan için gece yok· 
hı. Çallfma ıaJece gündüzdii. 

Bu fikir mev•İminin ıeıi: 
- Bilmiyorum, bilmiyor. Sö

Zii oldu. 
Solırat bu mevıimin ıon li'Jıir 

rtteyvelmni verdi. 

Devrimiz, tezadları ile ıo· 
liet liltir mevıimine ne kadar 
&enziyor. Avrupa, röneıanıtan· 
ber-i tabiate, tecrübeye ve niha· 
~et akla Joğru kOJtu. Bq yüz 
)tfJrr •a1n1,, insan ruhunun üıtün
ie ve 6irirıci planı alm1Jtır. "Akıl,, 
railtbln blr göriifle Determinizmi 
~ laoline ltoymaıtu. Rönuana-

1 - Farfarunan "'eyvahlar ol.un, hay 
van beni ıördü.,, dedi. Fakat ayni za• 

manda iıitilmemiı, inanılması imk&naız 
bir hadiıe oldu. Amcam miithiı bayn
na doiru iki, üç adım yürüdü. Bir a • 
dam claba, iki adım daha attı. Şimdi iki
•İ de karp Urt'Y• l.alunuyorlanlL ~ 
cam ,özlerini bu vahıi haJYana dikmit 
onu manyatize ediyor ıibiydi. 

2 - Anlan bu teUr albnda kocaman 3 - Uwlecli. Arılan taınmmile U)'ll • 

aiznu açtı. Annn yarabl>i! gürültülü · muı deiilcli. Amcam ipi kendiıine do· 
bir esneme oldu. Amcam bayvaıu uyut• kunur dokunmaz l>ütün vücudü titre . 
muıtu. Şimdi bunu yliblıyanık bayv• eli. Şahane ye}etini, kuvvetli ku:rruiu -
Mt b.hçeıine sötürine ne büyiik bir nu salladı, batını iki tarafa döndürmeye 
teref olaaıktı. "Farfanman tarafından çahıtı. Gazlerini açnaya uinfb. Am· 
hediye edilıdt bir Haıiıtan Anlam!" cam Wr adım seri sftmeye vakit lMıl • 
A• teY mi bu? Sessizce yürüdü. Ce • nwmfb ld kodıu191 haynn fiddetli bir 
binden çıbrdıiı l>ir iple... ıilki...,. ile Jeriaden lralknedi. 
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1 G e z i ;f i J e r :--
"Hep,, ten çıkan 

"hiç,,! 
Gazetelerde kocaman bQ§lıli

lar, iri yarı puntular, yürek o-y
natıcı resimler var. Almanlar, 
"Ren,, e girmifler ! Bir milletin 
kendi topraklarını, ye!liden fethe
dişi kar§11ında herkeı biribirine 
ıoruyor: 

- Acaba tüfek patlıyacalt mı? 
Diinyanın bütün telıizleri uğul

tular içinde .. "Versay,, kaluincle 
büyük bir gedik açan ıon ifi in
celiyen inceliyene!. 

Siyaıal çevreler ıumyor. BiJ. 
tün kulakların onları dinledik/~ 

rini bildikleri halde, ortada bir 
çıt bile yok. Alrikadaki yangının 
hızıllıhlarını ba§ka gökler~ de 
yaymamak için, suımak gerek. 

Sonra, zaten iyi dütünüliir, 
hakka değer veriline, ortala 
yaygara yaylımları ile karıılana
cak bir ıey de yoktur. Almanya, 
keneli topraklarını aıkerlqtiriyor. 
O topraklar ki, Alman vatanının 
ıınır ba§ı ve ilk düıman dalgaır
nın çarpacağı bir ileri karakolu
dur. 

Doğruıunu iıterıeniz, büyüle 
ıaVO§ kapanırken her ıey çetrefil
lqmi§ti. lnıanlık, uzan ömürlii 
muahedeler yapacak halde değil· 
di. Yenen ıarhof, yenilen bay. 
gınllı. Bir ıarhoıla bir baygının 
karıılıklı konuımalarınclan çıkan 
macldeler, dünyaya ıürekli bir 
rahatlık · getiremezdi. Nitekim, 
ilk baygınlık geçince, Verıay' da, 
Sevr'de, Lokarno'da, Kan'dtı 

ameliyat olanlar, keıkin ağrılar, 

clayanılmaz ıancılarla kıvranma
ğa bCI§ladılar. Hastalar, tariht 
varlı'klarrna, ru'ltlannın cevheri· 
ne göre kalkındılar. Kimi doğru
dan doğruya bıçağa •arıldı, daf· 
ların ıarp havaır içinde gürledi. 
Kimi pumda lırıat gözledi. Ken
dine kıyanın zorluklarla kuıana

cağı günü beklecli. "Ren,, e ıi· 
rİfte böyle uzun bir nöbet gl!c~ 
•inin izi sezilebilir. 

Haritalar üıtünde geliti güzel 
oynamanın, milletleri oyuncak 
sanmanın, tarih haklarını hiçe 
ıaymanın günün birinde böyle 
yalçın bir hiıara çarpması, ıili~ 
mez, değişme: bir alın yazındır. 
Orta çağ kalaıile ülkelerin zind
re vurulacağı günler, artık yeni 
takvimlerde yer alamaz. Çağa 

göre ıiyaıa, çağa göre hak, ça
ğa göre yaıa gerek • 

Teklerin eıirliğini kaldıranlar, 
milletlerin eıirliğini naııl iıtiyebl· 
lirler?. Halbuki muahetlelerin 
yaldızını dökünüz, elinizde zin
cirden btJ§ka bir §ey kalmaz. 

Sayımlar, büyük •aV(lfln yirml 
beı milyon adam yediğini göıt .. 
riyor. Milyon1mca ocağı •önclü· 
ren bu kan çağlıyar.ı niçin aktı? 
Dünya tarihinde yaptığı cleı•rim 
r.e:lir? Bir b:r sökü!üp atılan ha
rita yamaları mı?.. Bari bur.dan 
ıonra h:ç uğrunda boğazlaımak
tan çekinelim. 

S. OP.zgln 

Rej'sör Bay Ebert 
B~rline gitti 

Opera ve dram rejisörü Bay Ebert 

memleketimizde opera ve dram un'ad 

ni yükseltmek ve yeni san'atkirlar ye

tigtirmek huıusunda yaptriı tetkikatı· 

nr bitirmiJ ve Ankarada raporunu ver • 

dikten sonra dün ıehrimiz.e dönerek Ber 
line gitmiıtir. 

Bay Ebert bir r:-ıüddct sonra tekrar 

gehrimize gelecektir5 
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Köy ve köylü önünde KISA HABERLER Btlytlk Tavla 
mlsabakamız 

nını111111ınııı 11111 ıı•ıııı 111111 ırııııı 1111ıınıııııııırıııııııuuıııııııuııııııııııı1111ııııııı11111ıııııı111111ıı• * Belediye, otel odalarında at~ı ve 
mangal yakılmasını yasak etmittir. Bir Valimizin • Vapurculuk §irketine verilecek o
lan 200 bin lira şirkete verilmek üzere 

Düşünceleri bankadan çekilmiştir. Ek • k 
* Geçen seneye nazaran ithalatımız Si kuponları idaremizde bulmak 

mümkündür. i\dlarınızı yazdırınız 
86 milyon 790 bin liradan 88 milyon 
820 bin liraya, ihracatımız da 92 mil · 
yon 150 bin liradan 95 milyon 860 bin 
liraya çıkmıştır. 

Kırtchir Valisi Bay Mitat Saylam,, 
düşüncelerini ammeye şöyle takdim e
diyor: 

"Ben buradaki kısa yazılarımla 
mühim bir davaya parmak koy
dum. Dileğim aydınlarımızı bir 
dela daha bu noktaya ~evirmek 
ve bunda iırarlannı temin et
melıtir.,, 

Bu dileği, bir millet dileği bilen KU
RUN, dün, yazdığı gibi düşünce(eri bü• 
tün meb'usların, bütiin idare adamları
nın ve bütün vilayet gazetelerinin mü
nakapsına arzediyor. 

Köy ve köylü davasının zaferi, ulu -
aal zaferlerden birini ve başlıcasını tef" 
kil edecektir. 

(KURUN) lehte olsun, aleyhte olsun, 
bu bahis üzerinde gelecek ve çıkacak 
her yazıyı okurlarına haber vermeye ça
lışacaktır. 

-ı-

Bizde köylü 
İfadelerimizi rakamların bellgatine 

bırakmak en doğru yol olsa gerektir. 
Şu halde köylü durumunu anlıyabilmek 
için bir ailenin gelirini her şeyden ev • 
vel hesap etmek gerektir. 

Bir çiJt öküz ve iki inek ve bir mer
kep ve yirmi koyun ve keçisi ve yirmi 
kadar tavuğu olan bet nüfuslu bir köy
lü ailesi bizde orta hallilerden biraz yük 
ıeğini teşkil eder. 

Dir çift öküzün sürebileceği yilz dö -
nilme atılan 1200 kilo tohumun Türki -
ye için kabul edilen verit derecesi bire 
yedi olduğuna göre bu ekimden istih • 
sal etlilecek mahsul 8400 kiloyu bulur. 
lki ineğin verimi kırk kilo yağ ve yir
mi koyun ve keçinin 125 kilo peynir ve 
otuz kilo yün ve tavukların 1000 yu -

IJMJ.• 

murta verdikleri de yine ferah bir he • 
sapla kabul edilebilir, 

Şu verimin nakte tahvilinde mahsu • 
lün kilosunun bet ve yağın elli ve pey
nirin ve yünün· kırk kurut ve yumurta• 
nın yirmi para olduğunu farzedebiliriz. 
Bu fiatların her zaman elde edilemiyen 
mikdarlar olduğuna da ıüphe yoktur. 

Yukarıdaki rakamların hasılı da: 
Lira 

8400 x Oti 420 
• 40 x MI 20 

125 x 40 M 

30 x 40 12 

ıooox~ s 

MT 

Lira eder. Bunun neticesi ıudur ki 
bir nüfua köylünün senelik istihsalatm 
gayri aaft gelirinden hissesi yUz liradan 
ibarettir. 

Bu yüz liralık gelirden ziraat alltı, 
hayvanlar yemi, ve giyecekler ile yiye
cekler ve daha bir çok ihtiyaçların te -
mini beklendiğine göre köylü bütçesi • 
nin açığı derecesinin tayinini okuyucu· 
lara terk ederim. 

Yüz dönüm araziyi bulamıyan, ku -
nklrk yıllannm ıztırabrnı yine bu yüz 
lira içinde durdurmak mecburiyetinde 
kalan köylünün vaziyetini gözönüne ge
tirirsek manzaranın fecaati bir kat da• 
ha anlaplrr. 

Medeni bir insln dütüncesile yağ ve 
peyniri ile yumurtasını satarak köylü
nün bunlarsız yapmasını bir hesaba te
mel tutmak çok ağırdır. 

NUFUS VE KöY MtKDARI 

1935 genel sayımına göre Türkiye -
nin nüfusu 16,200,694 kitidir. Bunun 
3,799,743 nüfusu tehirli ve 12,400,952 
nüfusu köylüdür. 

Şu netice bize gösteriyor ki her ıey• 
den önce bir köylü sorumu karşısında
yız. Onun bizdeki nisbet çokluğu yad
illere gCSre bu it üzerinde daha çok dur
mak zorunu vermektedir. 

Halbqki bizde daima battan savul • 
muı her zaman emilmiı bu genit var • 
Irktan ancak son yıllarda konuıulmağa 
batlanmıı ve yüklerinin azaltılmasın -
dan batka doğrudan doğruya köylllye 
mütnecdh benli% bir it yapılmamıı -
&r. 

Yine istatistiklere göre, Türkiyede 
41035 köy vardır. Bunu köy nüfusuna 
taksim edersek bir köye üç yüz nüfus 
isabet eder. 

Halbuki nüfusu 300 den fazla köyle
rin her artan mikdarı bu vasatiyi kil -
çültür ve hakikatte böyledir. 

KöYLUNON MALI DURUMU 
1935 yılı devlet bütçesinin gelir kı

sımlarını şu rakamlar doldurmaktadır: 
Lira Kwm --85569000 l - İrat ve aervet vergllerf 

92076000 2 - lstlhlAk ve muamele vergi 

100000 
35240000 

3280000 

lert 
3 - Millga vergiler 
4 - İnhisarlar aan h&8Ilatr 
5 - Devlete aft emval ve emJllc 

* İnhisarlar genel direktörlüğii tü
tün, sigara ve muhtelif içkiler . teşhir 
etmek üzere bir sergi açmaya ::C.arar 
vermiştir. 

SIGORTACILARIN iMTiHANI -
Sigortacıların imtihanı yapılacağı ya -
zılmıştı. İmtihan heyeti hazırlıklarını 

bitirmiş, müracaatlan tesbit etmekte • 
dir. Şimdiye kadar 160 müracaat ol -
muştur. 

BAY PRIBOY ANU - Bir kaç gün
dür şehrimizde bulun-an Romen finans
çılarrndan Bay Priboyanu Ankaraya git 
miştir. 

677000 ha.sılatı -.-------------oıımıı .. 
6 - Devletçe idare edlı:;~;a ... l..__K_.o_N_F_E_R_A_N_S_L_A_R....,.I .. 

10:56000 
8865000 

2811SOOOO 

7 - MUe88ese ve şirketler hissesi 
8 - MUteferrlk gelirler 
9 - Buhran ve muvazene vergi 

---- !eri 
19~18000 Ye~n 

Bu gelirlerin vergiyi teşkil eden 1, 2, 
3, 4 üncü kısımlar ile sekizinci kısmın 
1050000 liradan ibaret cezalar madde • 
sini ve dokuzuncu kısımdaki 500000 li· 
rahk Musul petrolü hissesini çıkararak 
kalanını alırsak neticede: 

Lira KıSJm 

3~569000 1 
92076000 2 

100000 3 
35240000 4 
1050000 8 
276~000 9 

181685000 

Lira vergi veregeldiğimiz anlaşılır. 
Genel nüfusa göre bir nüfusa isabet e

ONYON FRANSEZDE - Ayın on 
ikisinde saat 18 buçukta -Onyon Fran• 
sezde Fransız arkeoloji enstitüsünden 
Bay Piyer Vambez bir konferans vere
cektir. 

Konferansın mevzuu ''Arkeoloğlarla 
bir seyahat,, olacaktır. 

KOMVN BiLGiLERiNE DAiR -
Üniversite iktisat ve içtimaiyat ens -
titilsünün Komün bigilerine dair ter
tip ettiği konferanslardan ilki bugün 
ordinaryus profesör Neumark tara -
fından Hukuk fakültesi salonların -
da verilecektir. Konferansın rr.evzuu 
"Komün maliyesinin esasları,. d1r. 

İkinci konferans profesör Ömer 
Celal tarafından ayın on üçünde a:mi 
yerde verilecektir. Bu konfernnsu 
mevzuu da "Türkiye komün maliye -
si,, dir. 

den vergi mikdarı da aşağı yukarı on ----------------
bir lira olur. şu neticeyi kabu1 eder _ Seyahat mevsimi 
sek köylünün 12400952 ye varan nüfu- Seyaliat ı:tıevsipıi Y\klaıt~ içu; Bal• 
suna göre vergiye iştiraki 136 milyon kanlarifan memleketimize seyyali geti -
küsur lirayı bulması iktiza eder. Hal • recek acentalar fehrimiz acentalarile te
buki hakikat bundan çok uzaktır. masa başlamışlar, bu arada Romanyada 

Yukarıda ipret edilen gelirlerden bu işle meşgul olanlardan bazıları şeb -
35569000 liralık birinci kısım gelir mad rimi?e gelerek yeni seyyah proğramları 
deleri içinde bulunan 5200000 liralık a- tesbit etmişlerdir. 

razi vergisi ile 10650000 liralık hayvan- ---------------• 
lar vergisini tamamen köylüye mal et-
tikten sonra diğer vasıtasız vergilerin 
istisnai hilkümlerinden en çok köylü • 
nün istifade edegeldiği meydanda bir 
hakikattir. 

İstihlak ve muamele ve inhisarlar ge
lirlerine köylünün iştirak derecesi de 
onun iktısadt durumu ve itiyattan ile 
mukayese edilirse pek küçük rakamlara 1 
dUter. Öyle tahmin ediyorum ki on iki 
milyon köylünün verdiği vergi elli mil
yon lirayı asli aımaz. 

Şu halde aşağı yukarı vatandaşları -
mızın dörtte üçü devlet marsaflarının 
dörtte birine ve vatandaşlarımızın dört• 
te biri masrafların dörtte üçüne iştirak 
ediyor. 

işte bizim görmek ;.stediğimiz ara -
daki büyük ve aplmaı görülen bu ma -
kus nisbetsiziiği kaldırmaktır. 

Köylüniin vergilerini hafifletmek an
cak cibayet imkanlan bulmak için dü • 
tünülebilir. Fakat köylüden vergi ala -
bilmek onun yücelmesi çarelerini bulup 
yerine getirmekle kabildir. Ve asıl da
va da budur. 

KöYLU VE BiZ 

Köylü bizim çokluğumuzdur. Onu bi 

1 zim saymamız her §eyden önce bir yurt 
borcudur. O kendisini saydıracak mev-J 
kie ergeç gelecektir. Köylüyü ihmal ken 1 
di felaketimizdir. Onun için: 

Bir güven ve Tüze i,yarı ister ki c• 
nu her şeyden korusun. 

taneliklerin gölgesinde dinlensin. 
Bir kültürcü ister ki yapyışın iyi -

liklerini tadacak ve tattıracak kafa sağ-
tamlığı ve dolgunluğu onda bulunsun. 

Sevgi ve saygı ile isteklerin bir yer
de ve bu kadar çoklukla birle§tiğine 
rastlamak kabil değildir. 

Köylü çektiği acılarla bizi insafa ve 
yardıma çağmrken ve biz ona kafala -
rımızın yeni yilrütülütil ile koşarken ne 
o, ne de biz bir adım ileri atamıyoruz. 

Bence ne onda ne de bizde kusur 
var. Her ikimizin bilip de ıöyliyeme -
diğimiz bir hakikat kaqısındayız. 

Durumumuzu, binlerce yaralı içine 
girmiı olanları sarmak için kafi bezi ol
mıyan doktorlarla yaralıların haline ben 
ıetebiliriz. 

Filhakika bir günde itlerini hallede • 
cek hakimlerimiz yoktur. 

Doktorlanmız onu senede bir göre -
cek kemiyette değillerdir. 

M lihendislerimiz ana yollara yetme
mektedir. 

Tarımcrlarımrz toplu bir konuşmaya 
bile imkan bulamamıştır. 

iktısatçı; o bizde yeni öğrenilmiştir. 
Baytarların, ormancıların sayısı he

nüz yüzlerdedir. 
Kültürcülerimiz o kadar eksik ki bu

nun önünde yalnız ağlanır. 

Bunlardaki kemiyet noksanlığına 

keyfiyet eksikliğini de korsak işin bil -
yüklüğü derhal göu çarpar. 

-----. - ..... _____ _ 
Açtığımız büyük tavla müsa· 

bakası pek yakınlaımıştır. Müsa· 
bakaya girecekler için gazetemi
zin neşretmiş olduğu on adet ku
ponu timdiye kadar tedarik ede
miyenler, yahud kuponları nok
san olanlar bunları her gün idare
hanemizden alabilirler. 

Şimdiye kadar on kuponumuzu 
tamam olarak biriktirenlerden da
ha bir çoğu dün gazetemize gelip 
müsabakaya girmek için kaydo
lunmutlardır. Dün kaydolunan
ların içinde bir çok maruf tavla· 
cılar da vardır. 

Müsabakaya girecek maruf o
yuncuların isimlerini de, diğerle
rile birlikte bir iki güne kadar 
ne~re başlıyacağız. 

Müsabaka tarzlarını ve zar at
ma şekillerini de teabit ettik. ilk 
müsabakalar iki bet ve bir kim 

verdi? ite batlıyacak ve bu ilk 
müsabakalarda zar atma ıerbeıt 
olacak, yani herkes kendi zarını 
kendisi atacaktır. 

Semt tampiyonları ayrılıp da 
bunlar biribirlerile karıılaıırlar· 
ken oyunlar gene iki bet ve bir 
kim verdi? şeklinde yapılacak, fa· 
kat bunda zar atma meselesi ser
best olmıyacak ve meseli kartı 
karşıya ovnıvacak yirmi otuz çift 
için ancak hariçten iki kiti zar 
atacaktır. 

Müsabakanın nerelerde, hanıl 
gün ve saatlerde, nasıl. ne ıekild• 
yapılacağını da bugünlerde bildi• 
receğiz. 

Müsabakamıza girmek isteyip 
de henüz kupon tedarik edemi· 
yenler bir an önce gazetemize bat 
vurmalıdırlar. 

Apturrahman Naci Demirağın 
sevindirdiği yavrular 

Göz.tepe beşinci ilk okulun sevindirilen yavruları. x itaetli 
zat Bay Abdurrahman Nacidir. 

Göztepede, Kadıköy beşinci ilk oku
lunun iaşe ettiği 79 yavru, bu kurban 
bayramında da hamiyetli yurtdaşımız 

Abdurrahman Naci Demirağ, elbise, a• 
yakkabr. çorap kep, bere vermek sure -
tile baştan aşağı giydirmit ve bayramın 
ilk günü ellerine harçlık vermek sure -

tile aevinçlerini arttırmıştır. Bay Ab -
durrahman Naci, 6 sencdenberi, Gözteıt 
pedeki bu okulun muhtaç çocuklarını 

böyle giydirip kuşatarak ve bir çok bat 
ka teberrü1erdc de bulunarak yavrula • 
rın yüzlerini güldürmektedir. 

--~----~---------------------------
Polis haberi eri: 

Şakalaşırken .. 
Bir erkek Gülizar isimli . 

b r kadını yara' adı 
Galatada Şeftali sokağında 29 nu 

maralı evde oturan Gülüzarla arlcadaşı 
Firdes, Beyoğlunda Santral sineması

na 'gitmişler, biribirlerile pkalaşırlar· 

ken İlyas isminde birisi de söze kanş
mrştır. Bu yüzden kadınlarla erkek a
rasında kavga çıkm·ı. İlyas, bıçakla 
Gülüzarı sol bacağından yaralamı:1tır. 

Yeni bir. tramvay kazası 

r Geçmiş Ku1unla1 :-1 
10 Mart 1920 

Son alınan haber'lere göre Yu
nanlılar cephede askeri tedarikleri
ne günden güne mütezayit bir faa'lt
yetle devam etmektedir"ler. Aakeri 
hazırlıklantı hedefi Sakarya harp
lerinde cüzü tamlara an.ı olan bof
luklan doldurmak ve harp cephesi
ne yeniden siUih, cephane ve mU. 
himmat sevketmekten ibarettir. Bu· 
nunla beraber her geçen giln bidm 
lehimize, Yıınanlılann da aleyhiJtŞ 

olduğu için Avrupa efkdn umıımi
ye8i üzerinde bir te8ir icra etmek 
Uzere son bir talüı tecrübesine ks· 
yam etmeleri de muhtemeldir. -# 

Dün sabah Sipahi ocag~ ı önünde biı •-------------~= --kaza olmuştur. Pangaltıda Çiçek so
kağında oturan 25 yaşında Papazyan, 
Tünele doğru giden 249 numaralı vat· 
mamn idaresindeki 135 numaralı tıanı· 
vay arabasına atlamak istemiş, muvctf 
fak olamryarak dütmüı. muhtelif yer· 
terinden yaralanmıştır. Papazyan. Be· 
yoğlu erkek hastahanesine kaldırılmı,tır. 

iKi OTOMOBiL ÇARPIŞTI - Ev
velki gece sabaha kartı Hart1iyeden ge· 
çen, Maltepe plakalı ve 17 numaralı hu
suıl bir otomobil ile 2!66 numaralı o-
tomobil çarpışmı~ardır. Her iki oto

rı olup olmadığı araıttrılmaktacbr. 

Ki YBOLAN MU/ - ".iMiN c,&
SED I !:!ULUNDU - Pa~bahçe _,elr-" 
tehi mu~limi Nureddin on bet &Un ~ 
vel evinden çıkmış, maarif memurlı.11'1' 
na giderek istifa etmişti. Muallhll 

0 

günden sonra evine dönmemi" anealOİ1' 
zab· '3ya r.- ·.: . :::aatı üzerine aranıııı>" 
baılanmrıtı. 

Bir doktr ister ki onu hastalıklardan 
kurtarsın ve ona dinçlikler versin. 

Bir mühendis ister ki onun ayakları 
ve arabasının tekerlekleri çamur gör -
meıin. 

Bununla beraber bu yoksulluğumu - mobil hasara uğramıştır. Şoför All ile 
zu ortadan kaldırabilccefimbi kabul et• , arkadqı Kirkorun sarhoş olduklan gö· 
sek dahi köylünün bugünkü vaziyetine rülmüş, ikisi de yakalanmıttır. 
göre edilecek istifadenin derecesi yine 
pek düşkün olacaktır. 

Muatı: __ in cesedi evvelki gün "iedY 
kule meza. lrğında bulunmuştur· ce; 
di morga kaldınlmıştır. Neden l\td~ 
burada yap·lacak ot< psiden sonra 
dacaktır. 

Ko· ·uN KESE.:KEN - ~c·Upd' 
oturan hesici P.ahm' ::.zbr.:U.~ 
keserken kQzu can hevlile ay .,,irJ'l 
~ahminin ellerine çarpmrı. Rah . dt• 
elinde bulnan bıçakla bileğini ke&dllt 

Bir tarıroıc-• ister ki onun ürünleri iyf
likle ve çoklukla birinci olsun. 

Bir iktısatçı ister ki o çalışmasının 
meyvalarını tamam alım. 

Bir baytar ister ki yurdun en güzel 
atlan onun çayırlarında kil}neıin. 

Bfr ormancı ister 1rl o yonılunca te

miz kokulu ıeııit Ç1mhklırm ve kes -

Şu halde asırlara ve milyarlara bağ -
1ı bu davayı bizim kendi baıımıza hal -
]etmemize imkAn yoktur. Köylü kendisi 
kalkınmalıdır. Yukarıdaki rakamlann 
anlamı da buna gCSstermektedir. 

Böyle bir im?:finı bulmakla edeceği -
mi% blmıet de bize hem yeter, hem de 

BiR HIRSIZ YAKALANDI - Za-
bıta dün Cel:il adında bir hınız yakala· 
m ttır. Bu hırsız aon bİT ay zarfında 
on bir dükkan aoymu9tur. 

CcW, dükkinlarm kapılarındaki ki
litleri kırmak, arka taraflanndaki du-
vartan delmek suretile giriyor, bir çok 
e9ya çaldıktan sonra kaçıyordu. 

Bu kumu lunum bqka arkadqla· 

Bundan 1:-~ka aıpr pavyoa~daıı::; 
sici Ramiz=.. de lıaflM denıır (C __,.. 

düımül}, yaralamı9tır. RaıDfsin ~~ 
11 ağır olduğundan butaııe1C 

mııtır. 



Yabancı Posta 

Buqurun da çıkın! 
Nevyorkta apartman asansörcülerinin 

grevi gülünç sahnelere sebep oldu 
Aınerikada gökleri yırtan büyük a • 

Partımanıarın asansör memurlan grev 
ilan etmişlerdir. Bu yüzden altmış beş 
ltath bir apartımanda oturan (Bank of 
lttanbattan Buitding) bankası memurla 
rı ancak akşam banka kapanacağı sıra
da işleri başına gidebilmişlerdir. 

Bu grev, bir takım gülünç sahnelere 
de sebep olmuştur. Mesela otuz katı a• 
Yalda inen bir kadın para çantasını u -
11Uttuğunun farkına vararak tekrar otuz 
kat merdiveni çıkmaya mec • 
bur olmuştur. Meşhur boksör Demsey 
\üçiı1c çocuğunu gezdirmek için soka • 
la çıkacaktır. Bir koluna çocuğunu, bir 
lroluna da arabayı aldı. Nefes nefese 
'<>kağa çıkabildi. Dönüşte asansörü ken 
diıi işletmek istedi. Fakat orada duran 
•sansör memuru yumruklarını sıkarak 
beınseyin üzerine yürüdü. Bereket ver
•in ki eski şampiyonu tamdı da geriye 
SekiJdi. Aksi halde boks yumruklarının 
lezzetini tatacaktı. 

Güzelliğin pahalıya mal 
olduğu memleket 

Aınerikalılar çok güzel olmakla şöh
ret bulmuşlardır. Fakat bu güzellik on• 
~ra pahalıya mal oluyor. Son yapılan 
1'tatiatiklere bakılacak olursa Amerika 
tilzellilc: müstahzaratı için her yıl üç 
llıilyar franga yakın bir para sarfedi -
~or. Bunları satan mağazaların adedi 
1902 de iki yüz altlDlf üç iken şimdi o
\tıa bini bulmuıtur. 

neş altında bulunduruyordu. Ledi bu 
merhametsizliğe kızarak direktörü pay• 
ladı. Direktör dedi ki: 

- Bu kuşların nereden geldiğini bi • 
liyor musunuz? 

- Elbette biliyorum. Şimal kutbun -
dan, kar ve buz memleketinden geliyor 
larl 

- Pengüenler üç cinstirler: Kutup
tan gelenler, Cenubi Amerikadan gelen 
ve "çakal" ismini taşıyanlar. Kara ayak
lı ve büyük pengiienler de vardır ki ce
nubi Afrikadan gelirler. Buradakiler ... 

İngiliz bayan dinlemedi bile. Hay • 
vanlan koruma cemiyetine şikayet et
ti. Cemiyet, hayvanlara ka11ı bu kadar 
şefkat gösteren Lediyi dinlemediği için 
direktör aleyhinde şikayette bulundu. 

Mes'ut memleketi 
Her yeni senenin başında bütün dün• 

yayı bir istatistik iptilası kaplar. Kil -
çük, büyük her memleket, çok veya az 
ehemmiyetli raporlar yapmak istatistik 
ler vücude getirmek için ateıli bir fa -
aliyete atılır. 

Kanadanın şimalinde bulunan Bua 
Blan İsland da bu çalışmadan uzak kal
mak istemedi. Geçen ay buranın bele
diye reisi işe girişti ve ne yazık ki, hiç 
bir şey yapmaya muvaffak olamadı. 

Çünkü memleketin b'ütün nüfusu yüz 
otuz kişiden ibarettir. Bunlardan kim • 
se ölmedi, yeni doğan yoktu, boşanma 
olmadı. Hınızlık, cinayet, kaza, yan -
gın vakaları görülmedi. 

Bu hale bakarak, "ne mes'ut mem -
leket,, diyebilir misiniz? 

Bayle olunca yakın zamanda mağaza. 
1Vnı da milyonu bulacağı şüphesizdir. 
'l'a\nt güzellik bul Çaresi bulunduktan 
IO'nta ldm, hele hangi bayan vannı yo-

kun:. vennl81 --------------------------

Kinin rine geçebilecek 
. , ~eni bir ilaç 

Rusya Fenler Adakemisi Sentez labo
tltuvarı mühim bir keşifte bulunmuş • 
1ıı.r. Laboratuvar uzun tetkik ve tecrü • 
belerden sonra (kinin) yerine geçebi
lc~ek bir madde bulmaya muvaffak ol • 
ll'ıı.ı~ ve buna (akrikin) adını vermiştir. 
~u yeni madde yalnız kinin gibi ma • 
llryayı tedavi etmekle kalmıyor ayni 
ılırıanda bazx tatbikatta ondan daha 
Xikse]ı bir rol oynuyor. (akrikin) i ha
tırtamak için yetmiJ kadar kimyevi mad 
dtden istifade edilmekte ve binlerce a -
1et kullanılmaktadır. 

Moskova civarında bu yeni ilacı ha -
tırJıyacak büyük bir fabrika tesisine 
~lanıru§tır. 

lngiliz kralının 
giyeceği elbise 

Mimari Şefliği için 
müsaba~<a açılacak 
İskan umum müdürlüğünde münhal 

bulunan mimari şubesi şefliğine müsa· 
baka ile bir mimar alınması kararlaştı
rılmıştır. İmtihanda kazanana 300 lira 
maaş verilecekitr. 

Erzurumun kurtuluşu 
Erzurumun kurtuluş günü olan ya

rın saat 1 7 de Eminönü Halkevinde 
"Erzurum lisesinden yetişenler kuru· 
mu,, tarafından bir kutlulama tôreni ya 
pılacaktır. Hazırlanan rozetler davetli
lerin göğsüne takılacak ve Erzurumun 
manzaralarını havi büyük bir albüm da
vetlilere hediye edilecektir. Tören bir 
konserle bitecektir. 

DENiZE DOŞTÇ' - Köprüde mo· 
tör dairesinde gemici Hasan, poli:; mo· 
törünün ç-masını çözerken denize düş· 

İngiltere kralı sekizinci Edvardın taç müş, güç halle kurtarılmıştır. 
löreni için hazırlıklar devam ediyor. Bu -----------·'-----
'Otende kralın giyeceği ilk elbise bit • 
ltıek üzere bulunuyor. Bu elbise taç ile ,- Bil"r m;siniz? ' 
bitlikte yüz bin franktan fazlaya mal Dünkü Sayımızda aorduklannuz ve 
{)lıtıuştur. Eski ingilterenin en meşhur cevaplan: 
'tn'atkarları bu en nadir mücevherlerle 
'~lenmit olan kadife ve ipek harikası· 
Ilı vUcude getirmek için çalışmışlardır. 

1 - Dünyada en çok altın çıkaran 
memleket hangisidir? 

- Bre7.İlya. 

2 - Buradan çıkanlan altının ıtilo
su kaça satılır? 
~ 250 lira. 
3 - Arzın ağırlığı ne kadardır? 
- 6 ıikıtrilyon ton. 
4 - Yeryüzündeki insanların ağır

lığı ne kadardır? 
- 110 milyar kilo. 

Elbisenin torbası, kenarı altın ve gü
ltıUtle işlenmiş beyaz satenden yapıl • 
lllııttr. Elbisenin uzun eteği gelincik 
~Urkik süslenmiş kırmızı kadifedendir. 
~\l kadife bir çok nesillerdenberi baba• 
d~ evlada intikal eden pek karışık bir 
forınuı ile yapılıyor. Elbisenin henüz 
bitirilememiş olan kısmı eteğidir. Bu e
tctt giyen adamın rütbesi nisbetinde u -
~ltn olur. İngiltere kralıninki ise elbet- 5 - Uyurken alınacak en iyi vazi-
t yet hangisidir? 
e Çok uzun olacaktır. 

- Sırt üstü yatmak. 1trfilizler haqvanları ne YENi SORGULARIMl7. 

~e'ecelJe kadar sever/er? 1 - Avrupanın birinci ve ikinci de
recede en kalabalık memleketleri han 

~ lngilizler hayvanları pek severler. gileridir? 
ltnun binlerce misali vardır amma bu 

~ellisi hepsinden daha mühimdir. 2 - Bir istatistiğe göre Jngilterede 
Sir Maka Vachter'in dul kansı saatte kaç kitap çıkar? 

1 - ~ 3 - Çiçeğe menziyen hayvanlar ~i Ca:hter dö Grimston geçen yaz 
~ nerede bulunur? 

lington nabatat bahçesinde Pcngü • 
tıı] 4 - Yervüzündeki nüfusun kaçta trin kafesi önünde bulunuyordu. Ha· 
~ kırr ekmek yer? Çok sıcaktı. Bu b:ıy2n tabii tarihi çok 
~~UlllUf, hayvanlar hakkında pek faz • 5 - Kuluçkada en çok yatan kuş 
" hangisidir? 
ı._~alCımat edinmişti. Bahçenin direk- --------------•ı 
:"11, pengüen kuşlarını bu yakıcı gü • 
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Kırkından Sonra ı 
Eyvah eyvah.. ( Azanı Teneşir Pa~A~~!:,, ')) 

Tayyare piyangosu biletleri ıa· ( yazan : Ser met Muhtar Alus )) 
b . • • .. ••nJ k. 1 ' -------tan ır gı•enın onu e ı numara- .•••••••••••••••••••••••••...•........•..••.....•••••••• 87 ···-··········································· .. ···! :r ·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::ı·::c··::::::::::::::::::::::::, 

ları tetkik ediyorclu. Birdenbire =-··················································- -·-·--·-··········· ........................ . 
haykırdı: "Tezgahtarlardan birine, bir kaçı' lim. Sulukuledc değiliz, Büyiika • 

- Eyvah, büyük ikramiyeyi kelime Alman jargoncası mırıl - dadayız !... 
kazanmııım ! dandıktan sonra:,, İşte süperkali- Ardından, gene aşağı işittir • 

Yanında bulunanlardan biri te bir komple getiriyoğ ama 5 me- mek için, yüksek sesle kendi ken-
aordu: cidiye ziyade. Terzi :Mir, Boter dine hashuhalde: 

- Bunda teeaıül edilecek ne ne çeşid dikiyoğ, bu kostüm tipki - Tevekkeli mi bunca ekabir 
var? Gülüp oynamalıaın. öyle!... ve rical, bunca ecanip \ e riaya bu-

- Ne. diyormn azizim? Ben 13 mecidiye diye çıkardıkları raya rağbette ... Cezire baştan a.~a-
bileti kanmılan gizli almıftım. ayni renkte, yani bal rengi elbise- ğı en güzide ve kibar zevatın ma
ŞimJi haber verince bana yapmı· yi Dananın gözü tutmuştu. 56 be- karn... Sekenesinin ahara kaı ŞI 
yacağını bırakmıyacak! den numaralısını giydi. Eni vücu. mültefitliğine ve hatımüvazlığma 

duna tıptıp ,geldi. Fakat boyu hemnişinlerile çabucak ülfet ve 
Dünkü gazete bu/ gene diz kapaklarda; pantalonsa ünsiyetlerine de söz yok billahi: .• 

Evde gazete okuyorken günün 
tarihini anlamak aklına geldi. Ka
naına aordu: 

- Bugün ayın kaçı? 
- Bilmiyorum, elindeki gaze-

teye bakaan a. 
- Dünkü gazete bu, bugünün 

tarihini yazar mı hiç? 

Açıkçası .• 
Lokantada müıteri, kent/irine 

getirilen heaap pualcıaını gözden 
geçirdikten aonra garaonu çağır· 
ılı: 

- Bakaana buraya!. Günün 
tarihini yazıyor, altına da heaabı 
koyarak hepsini birden topluyor· 
.un. Buna açıkccm hilekarlık 
derler. 

- Aman ne diyor.unuz? Vakit 
nakit değil midir? Onu Ja paTa 
lıeaabına gl!ç!rmemek olur mu? 

Demek kilo ile .. 
Genç bir romancı, yeni bir 

"f"fM ~~- /(..Ji.in. , .. 
saılül eden bir arkaılcqı aorılu: 

- Yeni romanınız ncml? Çok 
•atılıyor mu? 

- Ekmek gibi azizim. 
- Anladım, kilo ile ıatılıyor, 

Jemek! - -

Var Bayım .• 
Lokantaya girdi. Bot bir mcua 

bQ§ına geçip oturdu. Yemek lü
teıine bir müddet baktı. Galiba 
okumak bilmiyordu. Garaonu ça
ğırdı: 

- iyi bir ıeyiniz rJaT mı? 
- VaT bayım: Ahlakım! Ben 

kimaeye gücenmem, lıerkeale iyi 
geçinirim. 

Kısacası bu .• 
Ôğretmen, derae kaldırılığı 

tembel bir talebeye fiilleri öğret· 
rniye çall§ıyorılu: 

- Ben yemedim, •en yeme
din, o yemedi... Şimdi aöyledik
lerini tekraT et bakayım! 

- Kısaca aöyliyeyim Bay öğ
retmen: Kimse yemedi! 

Borsa ve piyasada 

Renin işgalininin uyan
dırdığı heyecan ve alaka 

Almanyanın Ren mıntakasmı işgali 
piyasaya ehemmiyetli bir surette tesiri 
yapmıştır. İşgal hadisesi üzerine, orta• 
ya çıkan ihtimaller piyasada ciddi bir 1 
alakayla takip edilmektedir. Büyük bir 
merakla Paristen gelen fiyat haberleri 
ni takip ettikleri, fiyatların hazan aşa
ğı bazan yukarı geldiği görülüyordu. 

Bir borsacı ıöyle demittir: 
"- Borsada umumi olarak bir dur • 

gunluk vardL Son si•·a~i hadiseler üze • 
rine fiyatlardaki istf:m•r bozuldu. Fakat 
ilk heyecanlı habedcrcle:ı sonra, timdi 
daha sakin haberler a!ınıyor. Borsadal 
nyatlarm yine ıakin ve normal bir ha
le gireceğine ıüphe yoktur.,, 

harar ... Gene çifte sakallı, baron Kaynanamın mutbakta hiyar 
bozuntusu tezgahtar başı: turşusu kurmakla, kerimamrr. da 

- Viyanadan diplome bizim dut ağacının altında, sübyanlarile 
biğ terzi vağ Bu, onun iş, ayri pa· dut tıkıştırmakla meşgul bulun • 
ğa vermiyoğsunuz. Ala mezür duğundan Hacının bu kılpran!7a 
gibi sizin vücudda oturtuyoğ !. kızıl çengi kıyafetini daha görme-

Diye öterken, Dana: mişlerdi. 
- Bunlar numaralı ise çıkarın Edamın, elinde pul şişe ile mu~ 

şunun bir iki numara küçüğünü! haktan ÇJkıp da ortalrğı bürü • 
de.:i. 54 bedendeki takmıın cakc- n!ü.~ olan laYanta kokularını du • 
ti d:e, yeleği de, pantalonu da is . yar duyamz, gene burnunu tuttu: 
tediği gibi dar, vücuduna yapışık - Aman çocuklar gas?an ede. 
çıktı ... Hacı memnun mu mem _ ceğim. Bu leş rey ha tefarik kr ku
mın. O kuklalar Allahtan olacak lan nereden geliyor? 
ki gözüne ilişmiş; bu dükkana Sesini yavaşlattı; döğünüyor-
girdiğine isabet etmiş meğerse... du: 

- Ben demiyor muyum, popul· 
Onun fikri, ufak tef ek kusura dak azdı diye ... Rab iye nerede • 

bakmayıp, terzi merzi derdi çı · sin? Alık kan çıksana yukarı, b · r 
kaı~adan işi bir an evvel bitir - dolaş.c:;ana. Baban galiba gene 

mek.. körkütük geldi de rakı kokusunu 
- Bunlar arkamda dursun, sa. bastırmak için lavantalara bu1an

rm bizim köhneleri ! dedi. 13 meci 
mış!. .. 

diyenin yüzde on tenziliitile, 10 me- Rabia, kulaçan için üst sofaya 
cicliye34 kurtışu vezneye sayd1. 

çıktı. Zaten söyliyeceği de vardı. 
Köhnelerin sarıldığı paketi kol . 

Kapının dıışmdan, çekine çekine: 
tuğunun altına aldı. Satıcılar ta • 
rafından kapıya kadar selamet - - Beybaba, dedi, hugjin o er. 
lendi ve tabanlan kaldırdı. meni mühendis geldi; sizi aradı. 

Dana, biredn boşandı: 
10 vapuruna dar danna yetiş.. 

ti. Elleri dolu, çift çift paketler. 
Bu halde &amada görünmenin de, 
eve gitmenin de lüzumu yok. 

Yan kamaraların birine girdi. 
tçerisi dopdolu. Bir kenara sıkış • 
tı. Gözlerini kapadı. Gene tatlı 
malihulyalar ... 

Vapur Büyükadaya yanaştığı 
halde, kımıldamadı. Herkes çık . 
tıklan sonra, iskele çekileceği sı . 
ralarda, dışan atladı. Kumsal is -
tikametindıen, en sapa yollardan 
yüıiiyerek konyak aldığı hakka . 
lm sokağım buldu. 

Hediyelerin bulunduğıı paket
leri (Bunlar sana emanet, biraz 
sonra gelip alacağım!) diyerek 
bakkala bıraktı. Köhneleri koltu· 
ğunda, kaşları çatık, suratı asrk, 
dos mu, onu anlryamadım gitti 
ve el vurdu: 

- N azikter !.. 
Öfkeli öfkeli hjykırdı: 

- Ulan neredesin, çıksana yu. 
karı .. Eşek anrmuyor, bu evin be
yi, efendisi olacak kerata sesleni· 
yor ... Bu evde ben neyim, bekçi 
Mehmet ağa mı yoksa hakka) Bo
cos mu, onu anlıyamadıın gitti 
be! .. 

Besleme yukarı koşmuş, kapı 
aralığından korkak korkak ha • 
karken, Hacı aşağı doğnı gene 
boğazını yırtıyordu: 

- Bacaksız yangabuz neredc
:ıin, nerede sümüğünü çekiyor • 
sun? Bir lafım var, söyliyeyim de 
cehennem ol... Bu akşam, Mahe • 
yini hümayun cenabı mülükane 
mütercimlerinden saadeth1 Sa • 
buncu beyefendiye meC:Vuvüm. 
Çabuk anahtarı getir hana; g~ı 
vakit dönersem kapı açtıracağım 

1 
diye mahalleliyi rahatsız etmiye .ı 

- Allaaah, çat diye çatlıya • 
cağım, ecelsiz geberivereceğim 

yahu!.. Belanın sonturlusuna çat. 
tık be ... Her gün, vakitli vakitsiz 
o gammaz, sırnaşık çam sakızı 
terese ben kavuk sallıyamam. Be
nim işim gücüm var; ya pamaın 
efendim yapamam... Hem böyle 
sulu, aynagöz, ırz düşmanı çap • 
kının hanemizde de, civanmızda 
dıa işi yok. .. Kız bana bak, o mü· 
tecaviz erzel bir daha buraya ek
şirse beni yok deyin; kapıyı yü • 
züne vunıp dehleyin dürzüyü! 

Rabiyecik, babasını ne kılığa 
girdiğini göremeden, eteği ayak • 
lanna takıla takıla, alt kata kaç
mıştı. Dana, kızının odasındaki 

aynada, kılığına kıyafetine bir 
daha göz gezdirdi. Yüzü güldü. 
(Çulu dıeğiştirince adama benze
dik be!) diye kendini beğendi \'e 
merdiven basamaklarını ikişer İ· 
üçer atlıya atlıya aşağı inip ev • 
den fırladı. 

Bakkala düştü. Bıraktığı pa • 
ketleri koltuklar koltuklamaz, ar
kadan haydi komşu evin yan so -
kağı ... Adımlarım yavaşlattı. An· 
geliki bahçenin ön tarafındaydı. 

Hoppala!.. Dargın mı nedfr, 
görüyor da hiç aldırış etmiyor. 
Dargın desek başını başka tarafa 
döndürür, görmemezliğe gel: ı. 

Dikkatli dikkatli de bakıyor. 

Rum dilberi, o billfrr sesile bir· 
den haykırdı: 

- Ah, sensin?.. Bakıyorum 
bakıyorum, bu kim?. Doktor Hın 
tıryan, yoksam bir İtalyan genfo 
sakalli var, o mu diyorum .. lnan 
bana sastim kaldim... Ne gfızel, 
ne alafranga. ne şik olmuşsun ka• 
le!... 

, 
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Yanlış Han~euu 
(Fransızcadan) 

lST.ANBUL - 18 dana muslklaf. (plAk) 

Af rikadaki lıarp dur· 
du mu, durmadı mı? I 

Tünel merdiveninin bir ay gi

bi kıvrılmıt olan noktasında sev

gili Simon'cuğunu bekliyordu .. 
Hava güzeldi. Etuval meydanın

da sayısız gençler kol kola vermit 
geziyorlardı. Jak, bunlara gü

lümsiyerek bakup geçm:§ti. Şim
di bulunduğu yerden gene onları 

görüyordu. Şapkalı iki baş ko· 

nufuyor, önünden biribirini tut

muı iki eldivenli el geçiyor, ötede 

birib'.rine sokulmuı kadın ve er
kek mantoları görünüyordu. 

anlattı. Biri kağıdını çantasına, 

öteki de cebine koydu. Posta o

dasından kol kola çıktılar. Artık 

19 haberler 19,15 muhtelit pl9.klar, 20 oda li / B k J h b • k • r:' k f 
muaiklal (plAk), 20,30 eon haberler, Saat 22 a ya aş umanaanı ar l estı. ra a 
den IODT& .Anadolu ajaıwnm gazetelere mah,Romada söylenen sözler Romalıları bile 
ırua havadis aerviat verilecektir, 

Jakın artık canı sıkılmııtı. Bu 

Simon da ne tuhaf kızdır. Hiç 
bir zaman tayin edilen saatte gel

mezdi. Gözüyle kalabalıkta gi

dip konuıacak bir arkadat aradı. 
Tek batına gezen kimse yoktu. 

Çiftler tatlı hasbihallerine dalmıı
lardı. Jak bunların biribirine mü

vazi duran dudaklarının oyna

masından ne konuştuklarını anla

.mağa çalıımakla vakit geçirmek 

istiyordu. 
Simon hila meydanda yoktu. 

Sabırsızlıktan, iıtemiyerek bir po· 

lis noktası gibi beklediği bu yer
den bir iki adım uzak!aııyor, ge

ne dönüp geliyordu. Artık öfke· 

sinden kuduracak hale geldi. 
Yumruklarını sİktı, batını salla

dı. Gözlerinden kıvılcımlar sı~rı· 

yora..ı. 

İşte bu sırada, merdivenin Ö· 

Jak kendisini aldatmrt olan Simo-

nu dütünmüyordu. Genç kız da 
gelmiyeı:ı işıkını unutmuştu. 

lk" si de bir odada kanape üze· 
rinde oturmu§, gelmiyen sevgilile

rine karşı duydukları intikam acı

sını bol bol çıkarıyorlardı. Birden
bire Jak yerinden fırladı. r.P.nÇ 

kız sordu: 

- Ne oluyor? 

- Şimdi aklıma geldi. Bizim 
randevumuz tünel batında değil, 

Mayyo kapısında idi. 

- Ne diyorsun, Allahı sever

sen? 
- Mayyo kapısında· idi diyo

rum. 

-Ah, sevgilim, bu müdhit 
bir tey. Buluştular demek!. 

- Kim buluştu? 
- Benim randevum da orada 

idi. 

Fırat elektrik santralı 
Su kuvvetine istinad etmek Uzere 

Gedizle Fratta büyük santrallar kurul
ması isin tetkiklere devam edilmektedir. 
Frattaki çalışmalar müıbet netice verdi
ği takdirde burada kurulacak ıantralla 
hem prk vilayetlerine :§Ik verilebilecek 
hem de bu havalide başlıyacak olan 
maden ~karma faaliyeti daha verimli 
bir şekle sokulmuş olacaktır. 

teki ba~ında kendisine dikkatle --~-e-n-,-. -E-s-er-/e-,.----
bakan bir genç bayan gördü. Bu 

kız, eld've~li ellerile merdivenin ADLiYE CERiDESi _ Adliye Ve-I 

parma.khklarına vuruyor, tempo kliletince çıkarılan a:ıc:lık Adliye Ccride
tutuyordu. Her halde o da birini si, geçen yıl başlıyan yeni neşir devre· 

:-------------------------"! BORSA 
9. 3. 936 

llhalarmda )'lldız ltatttll olanlar, üze. 
rinde muamele ~renJerdJr, Rakamlar 
...a U de ~ •tlt fl.Jatlanım. 

PARALAR 
• Loodra t!ID- •Viyana 
•Nevyork 124- • Madr:ld 
•Parl• 167.- * BerltD 
•MllAno tfıô - * Vllr§ova 
ıs BrUkael 8ll.- • Budape§te 
* Atlna ::!4 - * BUkreı 
• Ceııevre sırı.- • Bell'J'&d 
* Sol'ya 24 - • Yokohama 
• A.materdam sa .•• •.Altm 
•Pra~ IK>- • Bankııot 
• Stokholm ırl -

ÇEKLER 
• Londra t119Jı() 

• Nevyork OSOöl.l 
*Viyana 
* Madrtd 

:!4.-
17 -
62 ·-
24 -
28.-
rn.-
62-· 
84 -

ltö7 -
28;j -

*Parla 12 06 * Berllıı 19812 

• lıllllııo ıo °'ib • VUJOva '2'l".1> 
• BrUkael '72~1 * Budapc§te ' 0018 
•Atına 885016 •Sllkrc~ 10$8290 
* Cenevre l! fti6S • Belgrad IH 67i0 
•Sof ya ıs. b670 • Yokobama 2 7~0 
* Amaterdam ı 172'.? • Moskova 108:> 00 
• Prat 1D.2U6 • Stokholm 8 ıs 

ESHAM 
lf BAJıkHt :ı ~() 

. Anadolu ~li 211 
KejS l! 1~ 
Şlr. Hayrly Hı CXXJ 

• Merkez Bank 64 <XI 
o. Blgort.t .oo 
Ponomonb b,00 

Tramvay 
•Çimento 

Onyon OeL 
Şark Del. 
Balya 
Şark m. ecza 
Telefon 

11.00 
1080 
000 
000 
000 
000 
000 

rstlkrazlar Tahviller 
* 11133 T.Bor. J 2' W Elektrik 

• • • n 21 oo Tramvay 

• " " Ill 22 SC Rıhtım 
tstlk.Dahlll I U.'J 00 • Anadolu J 

* Ergerıl l.ııUk. U7 00 * Anadolu il 
ım A u ıo oo Anadolu m 

• S. Erzurum UC>. MUmessU A 

0000 
61,70 
1400 
uoo 
~uo 

uo 
"7 8ö 

bekliyordu. sinde, hukuk kütijP.hanemizin. boılu·ı•--·.-----------..ı 
Jak şimdi farkına vardı. Bu ğunu giderecek bir tekllmlile ayak bas

kız, demindenberi orada idi. Ama mııtır. Ceride, Vekaletin tayin 'e ta· 
mim gibi resmi hareketlerini ~aydet· 

o, Simoncuğunu beklediği, aklı mekle beraber, her sayıda genç hukuk 
onda olduğu için pek görememiş· bilginlerinin telif veya tercüme bir çok 
t~. Şa~ıp duruyordu. Bir kız bu yazılarını da bulundurmaktadır. 
kadar bekler mi? Neden kızarak Adliye ceridesine, her yerin mal 
çekilip gitmiyor? Kızın kıyafeti- sandığına 350 kuruı vermek suretile 
ne baktı. Gerçekten tık, zarif yıllık abone kaydedilebilir. Okuyucu
giyinmiıti. Ona kartı hafifçe gü- larımızın istifadesine arz ederiz. 

lZMIR BAROSU - İzmir Barosu lümsedi. Fakat kız katlarını ça· 

T k • .SALI' 
8 Vlmıo Mart 

=-======ti 5 Zilhicc 
UUD doğuıu 
Glln babfı 
Sabah namuı 
08'1• namuı 
lkln.ıt namazı 

Akpm namazı 
i'atm namazı 
lımak 

Yıtm geçen ıtıoJerl 
Yılm kalan gQnterl 

622 
18,10 
5,40 

12.24 
15,41 
18,IO 
1939 
4,44 

iO 
~9:; 

16 Zilhicce 

620 
18,12 
5.40 

1224 
15,41 
:s.12 
19,40 
4,43 

71 
294 "İzmir Barosu Dergisi,, adı ile üç ayda 

tıp batını çevirdi. ı•-----..:.---.:.---..: 
bir, bir mecmua çıkarıyor. Mecmua- İıLlıbul Beltcf.'Sİ 

Bu kadar zaman geçtiği halde nın gördüğUmüz sayılan, İzmir barosu- ~ h• m f 
gene Simondan bir eser yoktu. nun hukuk edebiyatımıza ciddi bir hiz· _,e ır ıİya roSU 
Jak, randevu sözlerini kendi lren- met yaptığı kanaatini verir. Devamını 111111111111111 
dine tekrar ediyordu: "Hava iyi diler, hukukculannuza tavsiye ederiz. 

iıe merdivenin yukarısında, yağ- BARO - Avukat Bay Ali Hayda: 1111111 
ı Özkent'in Fransız~dan çevirerek bas-

mur u ise giıede •• ,, d ğ t 

Artık bu kadarı çoktu.• Simo- ::~;ü~ ::n~:~~:i ar=ğ:~ulct~:~::~~ llll .. ll,ftl 
nun yaptığı bu münasebets:zlik ser de bütün avukatların kUtüphanele

Bu akşam saat 
20 de 

FAUST 

fürkçeye çeviren 
Seniha Bedri 

Göknil 
çeki1mezdi. Merdivenden inmeğe rinde değil, ellerinde bulundurması -----·----------
batladı. Fakat güzel kız orada gereken değerli bir kitaptır. Fransız tiqatrosa 
yoktu, kaybolmuıtu. Apğıda sa- TÜRK T ABABETl TARIHlNE HALK OPERETi 
lona indi. posta dairesine girdi. GENEL BiR BAKIŞ - 'Urolog Ope- B kşa 

ratör Doktor Saim Ahmet Erkun tara- U a m saat 
Bir şeyler yazacaktı. Masa başı- 20 45 d 

fından yazılmıştır. Tilrk hekimlerinin , e 
na geçerken bir kadına bir az Zo o Dal tarihini aydınlatan bir eserdir. Milelli • z mas 
çarptı. Kadın batını çevirdi. Jak fin dedi ği gibi: "Türk tababet tarih:. ve Kofinyotiıl~ 
hayretle bakıyordu. Merdiven- Tiirk medeni}ft!i ile başlar. Kitabı, ta· Büyük Şark 
deki kızdı. Öfkeli öfkeli de- rihimlz, kültürümüz isin sevindirici bir opereti 
di ki.: hizmet sayarız. HALiME 

- Beni buraya kadar takip et- ÇOCUKLARDA iDRAR YOLLA- Pek yakında: B~ ı AJJER 
mek c~aretini nereden buldunuz? RI TAŞLARI VE BAKTERLOJIK Gişe gündüz açıktır. Tel: 41819 
Merdivende yaptığınız işaret kafi FllYOLOJILERI - Doktor Saim Ah- Fiatlar: 35-50-60-75-100-125 

met Erkun'un 7 ıncı ulusal Türk tıp L 400 300-500 
gelmedi mi? Sizinle meşgul ola- oca: - · 

kuıultayına takdim ettiği eser kitap ha· ---------------
cağımı mı sanıyorsunuz? line getirilmiştir. Hekimlerimize, he- KONSER~ ATUAR 

,.J:: t 
f:'r - Ya ben ! . Benim sizi dü- kimlik talebesine tavsiye ederiz. Altıncı Konser 

tündüğüm var mı? insan rande· ANADOLU SELÇUKiLERi - Se- FERDt VON ŞTATZER 
vuya gelmiyen bir kadına karşı lanikli Müneccim bqınm CamiUddilvcl Piyano Resitali 
öfkelenirse başkasını dütünemez. adlı arabca atrihinden Bay Hasan Feh· 11 Mart Çar!&mba saat 21 de 

mi Turgul'un büyük bir dikkatle Türk- SARAY SiNEMASINDA 
Söz lresildi. Bir kiğıd üzeri- ----------------çeye çevirdiği parsalardır ki §İmdiye ka-

ne bir ıeyler yazıyordu. Genç dar gözden kaçmı§ bir çok tarih haki-
kız da yazıyordu. Biribirlerinin katlerini meydana çıkarmak itibarile 
kiğıdlarına göz ucuyla baktılar. bütün tarih meraklılarının edinmesine 
Meçhul kız kahkaha ile gülerelc ve incelemesine değer. Bay Hasan Feh· 
dedi ki: miye bu himmetinden dolayı teıekkUr 

- Ona mı yazıyorsunuz? etmelidir. 
YENi TURK - Emfn8nft halkevl 

- Si7. de, sizinkine değil mi? tararından çıkan?an bu ay?ık mecmua• 
Biribirlerine bakıp gülüıtüler. nm mart saynı c!o1gun yantar!a gık • 

Bu gülütme onlara bir çok ıeyler mııtır. Tavsiye ederiz. 

Linyit bulundu 
Yurdun muhtelif yerlerinde yapılan 

toprak arattırmalannın ıonu henUz alın
mamıı olmakla beraber, daha şimdiden 
bir sok mmtakal~ külliyetli mikdar
da Hnyft'e tetadtıf edilditf blldirllm~k
tedlr. Bu lfnyftler. sanayide ve evlerde 
mahrukat olarak kultanı1abfieceğl gibi 
mayi mahrukat iltihulinc de elveriıli· 
dir. 

hayrete düşürüyor 

( Ankara Haberleri ) 

Yeni fındık nizam-
• 

namesı esasları 

Mahsu'umuzu dış piya
sada da koruyacak 

Ankara, 9 (Telefonla) - Fındık ih• 
racatının mürakabesinc dair olan nizam
namenin bazı maddelerinin deği§tiril -
mesini istiyen nizamname bakanlar he
yetince tasvip edilmiştir. Nizamname • 
deki yeni esaslara göre fındık ihraç is· 
keteleri Gireson, Trabzon, Ordu, Rize, 
Ünye, Görele ve Fatsadır, Kontrol ma
lın son ihraç iskelesinde yapılacak ve 
mallar mühürlcnecektir. Muhtelif yer • 
lerin mahsulü olan fındıkların biribi -
rine karıştırılarak ihraca müsaade olu
nmıyacaktır. Fndığın olgun bir hale &el 
mcden koparılması yasak edilecek ve 
toplama zamanı mahalli ziraat ve tica • 
ret odalarile borsa bulunan yerlerde zi
raat memurunun mütaleası alınarak en 
yüksek mülkiye memuru tarafından tes
çil edilecek ve bir hafta evvel ilin o
lunacaktır. 

Dı~ ülkelere giden fındıkların gide
ceği yerde alakadarların müracaatı üze
rine Türk konsolosunun ve Türkofisle
rin yanında tekrar kontrol edilecektir. 

Bir parti içinde çürük, küflü, bo -
zuk, ve acı fındık nisbeti yüzde ya -
nm, kırık ve ezik fındık nisbeti de yüz• 
de birden fazla olmıyacaktır. Fındığın 
sivri ve tombul oluşuna göre vurgun 
nisbeti değişecek, tombullarda vurgun 
nisbeti en -'o~ ;t:Üzde 8 i 1 .ııivrilerde yih:· 
de 1 S i, geçmiyecektir. 

Haqvon/arımızı korumak 
için tedbirler alını9or 

Cenevre, 9 (A.A.) - İtalya hlikU~ 
ti, sulh müzakeratırun açılması hakksl' ' 
da On tlçler komitesi tarafından ~11 

bulan müracaata kar§ı cevabını Bay /.• 
venole'a göndermiştir. 

Bu cevapta İtalya hükUmeti, ital 
1 

yan - Habeş anlaımazlığma bir ııi ' 
hayet vermek üzere müzakerata girıt1" 
ği esas itibarile kabul ettiğini bildir • 
mektedir. Milletler Cemiyeti bu ce~' 
hın muhtasar bir ifade ile yazılmıt ol~ 
duğunu söylemektedirler. ı 

HARP KESiLDi FAKAT ... 
Asmaca, 9 (A.A.) - Havas ajıııtl 

muhabirinin bildirdiğine gire tıaly~ 
Cenevreye verdiği cevaptan aonra, bet 
kumandanlık, hava bombardımanları"' 
kıtaatla hücum gibi taarruzt hareket ' 
terden geri durmağa karar vemıittit• 

Marepl Badoglio, Aımaraya d611 ' 
müıtür. 

Bombardıman tayyareleri ünUlhatc' 
kelerine çağırılmış ve kıtaat, yapıtos'~ 
ta olan harekatı durdurmak üzere eırJI 
almışlardır. 

İtalyan ba!kumandanlığının kar•"' 
Asmara halkı tarafından heyecanla 1"; 
şılanmıı ve mareıal Bado&lio tiddC 
alkıtlanmış tır. 
ROMADA SÖYLENEN SöZ BAŞiCt' 

TORLODOR! 
Roma, 9 (A.A.) - Reuter ajan~ 

bildirdiğine göre ıöz ıöylemefe .,ıi td 
hiyetli resmi bir rükün bu aabals 
beyanatta bulunmuıtur: '° 

"Doğu Afrikada muhasamat ne t' 
edilmiştir ne de fasılaya uğramııtı~~JI 

Tayyarelerin mevzilerine çağırıllV, 
sırf askeri bir tedbirden ibarettir. tıot 

tür. 
LONDRA DA HAYRET EDlY~ 

Londra, 9 (A.A.) - Mareşal Ba1 
Ankara, 9 (Telefonla) - Beş sene - Jio'nun kıtaatının faaliyetini tatil e?, 

lik ziraat planında memleket hayvan • hususundaki kararma ait haber LOI' 
larının ıslahına büyük ehemmiyet ve • drada hayretle karşılanaıııtır. . 

111
, 

rilmektedir. Önümüzdeki mali sene i - İyi haber alan mah!ellerin teliP", 
çinde tatbik sahasına konacak olan pla- sine göre, bu karar, İtalyanın, A""!,. 
nın bir kısmında ilk yıl içinde Kars ve padaki vaziyeti, şimdi ancak ikinci 11 , 

Mend~reste birer inek, Trakyada at ve i~ recede bir ehemmiyeti haiz kalan , 
sığır damııhaneleri yapılacak, Erzurum yan _ Habeş anlaşmazlığını ihınal e 
aygır deposu şarkın damızlık ihtiyaç· decek kadar ciddi gördüğüne delUc:li'' 
tarını karşılayacak bir şekilde genişle- BiR TARAFTAN SEVKlY A 'f •l' 
tilecektir. Çiftleme harası da tamamen r 
asri bir hale konacaktır. Napoli, g (A.A.) - Pimonte .,e J,, 

Bursa, Balıkesir ve Çanakkalede lanta vapurları 141 zabit ve 4 bin e(' 
rat alarak doğu Afrikaya harek~t Ji' 

Türk Merinosu yetiştirilmesi için daha miştir. Aynca on vapur ve )fırt~ 
esaslı tedbirler alınacak, Bursa Merkez tayyare nakliye gemiıi yakında hare 
kazasından başlanarak bu yerlerdeki edeceklerdir. 
yerler koyunların Merinos koçlan ile p,tO 
telkihi için büyük bir sun'i tohumlama RAS MULUGETANIN OLU ·6J' 
heyeti vücude getirilecektir. Bu heyet Adisababa, 9 (A.A.) - Kuoraıl' Jr"" 
haziranda ite başlıyacaktır. çekilen resmi bir telgrafta Sil b' c , 

Ras Mulugeta'nın bir ı:atürrie netiC:.., Vekalet yonca ziraatinin genişletil - y 
mesi için Merinos yetiştiricilerine pa _ sinde vefat ettiği bildirilmektedir· 11 , 
rasız yonca tohumu dağıtmağa başla - bu hastalığa, harp esnasmda yak•t• 

t r mıştır. I• 
mış 

1 
• HAVA HUCUMUNA KAac( -"" 

Diğer taraftan memleket hayvanla • n-t 
rının korunması yolunda alınacak tek- NAN TEDBiRLER tol 
nik ve ekonomik tedbirlere dair bir ka- Adisababa, 9 (A.A.) - 1rnP'~ıt' 
nun layihası hazırlanmaktadır. Bu iı sarayının tahliyesi öğleden eV"el "'" 
için başlangıç olmak üzere bir komisyon miş ve resmi memurlar, hava ~ tıi' 
teşkil edilecektir. Bu komisyon hayvan- dımanı korkuıiyle ıehirde rneçb"orı i' 
lardan insanlara geçen hastalıkların si• istikamete gitmitlerdir. Şehir sUk •' • 
rayetine mani olacak tedbirlerle de e • çindedir. Hava hücumlarına k•rf e ' 
saslı surette meşgul olacaktır. ğınaklar ihzarına faaliyetle devarrı 

'/fi ı · p b diliyor. . 1"rt 
lY.teC lS CTŞem eye Bir hava hücumu ihtiaıalisıe tıil' 

açılıyor yaralıları taıımak üzere, .b~o~,. 
Ankara, g (Telefonla) _ Büyük tün otomobillerin teslimını iat eti 1'" 

Millet Meclisinin berpeşme günü açı • İngiliz Kızılhaç seyyar 1ıa1taıı sif"d' 
lacağı tahmin edilmektedir. Açılma za- ıılhaç işaretininin emniyetten it'retf 
manırun yakla§ması dolayısile meb'us • tehlike cclbettiğini görerek bU ıı•tı'f 
!ardan bir çoğu Ankaraya dönmüı bu- terketmiş ve tayyarele~e karı:diJebil' , 
lunmaktadır. 

>:: İngiliz mallarına verilmit olan kon· 
tenjanının iki aylık mikdannın 20 mart· 
tan itibaren yeniden kullanılması hak • 
kındaki vekiller heyeti kararnamesi tct· 
kik ednmfttir. 

• Adliye vekAletf yeni noter amma 
lAyihasını, mütalealarınr almak Uzere, 
mUddelumumniklere göndermlıttr. A • 
tınacak mütalealar üzerine liyiha bir kc. 

• makamatı tarafından hunaye 
ceği bir yere taşınmıştrr. ___,/ 

re daha gözden geçiri!ecekrir· üdoıf 
• Ankara belediyeıi su ifltrl 112 

Muhittin istifa etmiftir. Jdll,_t 
• Maliye ve mDll mildafd ;~· 

İltanbuldan Ankaraya dl>"':ıık"'f' 
Adliye vekili de dün altf&#l 
hareket ctmiıtir, 
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Halkın alkışları arasında. 

Almanların Reni iş· 
gali devam ediyor 

Göring, üçüncü Alman devleti Alman 
şerefini kurtardı, diyor 

Berlin, 9 (A.A.) - Alman as- Litvanya ile Almanya arasında 
keri kıtaları, dün mutantan bir normal münasebetlerin tekrar te
surette Frankfurt, Bon ve Dü- mini için müzakerelere batlan-
ıeldorf'a girmitlerdir. Frank- mıtlrr. 

furt belediye reisi ve mahalli nas- ALSASLILAR ŞAŞIRDILAR VE 
yonal sosyalist teıekkülü reisi, ilk HUDUDA GiDEREK BAKTILAR 
topçu müfrezesinin batında yürü
yorlardı. Bu müfreze, halk tara
fından fevkalade hararetle alkıt· 
landığı halde tehre girmit ve a -
hali, kendilerine sandviç ve kahve 
ikram etmittir. 

Topçu ve piyade kıtaları gar
nizonlannı Bon' da teıiı etmitler
dir. Tayyarelere karıı kullanılan 
topçu kuvvetleri ise kamplarmı 
Düıeldorf da evvelce hazırlanmıı 
olan barakalarda kurmutlardır. 

ALMANYA ŞEREFiNi 
KURTARDI. 

Berlin, 9 (A.A.) - B. Göring, 
Baron Richtfof en hatırasına me
zarlıkta vücuda getirilmit olan a
bidenin kütad resmini yaparken 
töyle demittir: 

- Bu abidenin kütad resmini 
lam hürriyetimizi elde etmit oldu
iumuz bir günde yapıyoruz. Çok 
•eneler, bu mezarlıiı ziyaret et
tiiimiz zaman Richtfofen'in feda
ki.rlığının ihtimal bot olduğunu 
düfünüyorduk. Fakat bugün ü
çüncü Alman devleti, Alman ıe
refini kurtarmı9tır.,, 

/ı.ll'VAN.YA - ALMANYA 
~IÜNASE.BETLERl DÜZELiYOR 

Berlln, 9 (A.A.) - iyi bir 
kaynaktan h.aber verildiğine göre 

Strashurg, 9 (A.A.) - Alsas 
halkı, Almanyamn verdiği ani ka
rar haberini sükunetle karıılamıt
hr. Bununla beraber, hadise 
hakkında hayretle mütalaa yürü
tülmektedir. 

Pazar gezintisine çıkan kendi 
halinde insanlar, dün öğleden 
sonra, akın akın, Fransız - Al-
man hududunu teıkil eden Khel 
köprüsüne gitmitler, fakat Ren-

. in sağ kıy11ında tayanı dikkat 
ıahneler görmek hususundaki ü -
midleri bota çıkmıttrr. Bilyük 
harp kurbanlarının hatırasını kut
lulamak için bir çok Alman ~ehir
lerinde merasim yapılmıttır. 

Alman kıtaları henüz Kheli İt· 
gal etmemiılerdir. 

MEÇ' DE 
Meç, 9 (A.A.) - Meç ve Ti

onville kıılalarındaki müteaddid 
alaylar, dün ak,am ve hu sabah 
mu haf aza kıtalarını takviye et
mek üzere hududa gibniılerdir. 

Halk, bütün ıoiuk kanhlığını mu
hafaza etmektedir. 

Meç, 9 (A.A.) - Sarlauter.n-
den aber veri iiine söre, İn
ci Alman piyade alayı taburların-
dan birisi şehri işgal etmiştir. 

Üsküdar - Kadıköy ve havalisi 
HalJ< TramvayJarı Türk Anonim Şirketi 

Hi11edarlar umum heyeti 31 Mart 1936 Salı günü öğleden önce 

•aat on buçukta şirketin Üsküdar daki merkezinde adi surette topla

nacaktır. Esas mukavelenameye göre en az bet hissesi bulunanların 

hisse senetlerini içtima gününden bir hafta evveline kadar Şirket vez

nesine yatırmaları ve dühuliye varakası almaları ilin olunur. 

Görüşülecek işler: 

1 - ldare Meclisinin ve Müra kıp raporlarının okunması. 

2 - Bilinçomın tasdiki ve lda re Meclisinin ibrası. 

3 - Üsküdar - Kadıköy tramvay şebekeleri tesisatına mütefer
ri itlerin ve mali teahhüdlerin tas vibi. 

4 - Esas mukavelenamenin o tuz dördüncü ve otuz beıinci mad
delerine göre idare Meclisi azalığı için intihap icraıı. 

5 - Murakıp ıeçilmesi ve ücre tinin kararlaıtırılması. 

Jandarma 
Ankara 

genel komutanlığı 
satınalma komisyonundan: 

1 - Bir taneıine altmıı iki lira değer biçilen sekaenden yüze ka~ 
dar mahruti çadır komutanlık kur ağında 16 - 3 - 936 pazartesi 
liinü saat 15 de kapalı zarf ekıilt meaile satın alınacaktır. 

2 - llk teminatı 465 liradır. lstiyenlere parasız şartname ko -
ınisyondan verilir. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin kanun ve tartnamesinde ya -
ırlı belge ve teklif mektuplarını en son eksiltme vaktinden bir saat 
evvel Komisyona vermiı olmaları. (479) (1152) 

istatistik Genel Direktörlüğü 
Eksiltme Komisyonundan: 

1 - 23 forma tahmin olunan 934 - 935 seneıi Maarif yıllığının 
1500 adet baskısı pazarlıkla eksilt meye çıkarılmıttır. 

2 - Tahmin o'lunan bedel 920 liradır. EksHtmeye ittirak edecek-
ler C7o 7,1 -..ut teminat vereceklerdir. · 

3 - Ekılltme 13 mart 936 günü Genel Direktörlükte toplanacak 
olan Komisyonda saat 14 de açılacaktır. Buna ait ıartname Komit.-
Yon katipliğinden istenebilir, ( 434) (1010) 

• 

Bugün Pariste toplantı var! 
Lokarnoyu imzalayan devletler 

bugün Pariste konuşacaklar 
(Vst yanı J. incide) 

taraflı olarak feshinin vah:ı.metini ev
velki gUn, İngiliz elçisi vasıtasiyle 
Alman dış işleri Bakanlığına bildir -
miştir. 

LOKARNOYU IMZALIY ANLAR 
Paris, 9 (A.A.) - Bakanlar kuru

lunun tpolantısı hakkında tekrar alı • 
nan malumata göre Lokamoyu imza 
etmiş olan devletlerin müzakereleri 
yarın sabah Fransız dış bakanlığında 
cereyan edecektir. İngiltereyi B. E -
den, Belçikayı B. Van Zceland ve 1 -
talyayı da büyük elçi B. Cerruki tem
sil edeceklerdir. 

B. Flandin 18 ler komitesine işti -
rak için Cenevreye gidemiyecek ve 
Fransiyı bu komitede B. Bonkur 
temsil edecektir. 

B. Flandin sah günü öğleden sonra 
meclis ırıüzakerelerinc iştirak edecek -
tir. Zira, hükilmet tarafından alınan 

tedbirler hakkında izahat verecektir. 
Bundan başka B. Flandin Frarunz-Sov
yet paktını tasdik vesilesile senatoda 
cereyan edecek mUzakerelerc de işti

rak etmek niyetindedir. 
FRANSIZ MÜRACAAT/ CENEV • 

REDE 
i>aris, 9 (A.A.) - Lokarno muahe

desinin Almanya tarafından ihlal edil
diğine dair olan Fransız müracaati, 
dün akpm, Milletler cemiyetinin faal 
reisi B. Bruce'e, B. Avenol vasıtasiyle 
sunulmuştur. 

Havas ajansının diplomatik muha
biri, bir tek sayfa üzerine makine ile 
yazılmış olan ~u istidanm Versay mu
ahedesinin 42 ve 43 üncü maddeleriy
le, Lokarno muahedesinin ve ayni mu
ahedenin, ihlali halinde yapılacak mu
ameelye dair olan sekizinci maddesinin 
ili a e naiğinaen anee me'ltte oldu -
-tdu 11~.mekfedır. .. - 11 

Talepnamenin metni Belçika hilkfı-
metine de tebliğ edilmi§ olup, Belçika 
hükumeti de, lüzum gördüğü takdirde 
Milletlre cemiyeti nezdinde ayni şekil -
de bir müracaatta bulunacaktır. 

CEVAP HAZIRLANIYOR 

Londra, 9 (A.A.) - B. Eden, Lo -
karno misakını imza etmiş devletlerin 
konferansta hazır bulunmak üzere sa
lı günü Parise gitmeği kabul etmiştir. 

Dün bütün gün B. Eden, B. Van Sit 
tard ve İngiltere dış işleri bakanlığı 

erkanı, Alman muhtırasına verilecek 
olan ve metni kabine tarafından ka -
bul edilmiş bulunan cevabın tanzimi
ni ikmal ile uğraşmışlardır. 

Bununla beraber Ingilterenin hat
tı hareketinin ancak Paris konferan -
sından ve Cenevre görti§melerinden 
sonra taayyün edeceği tahmin olun • 
maktadır. 

BELÇIKADA TOPLANTI 

Brüksel, 9 (A.A.) - Bakanlar, B. 
Van Zeelandm başkanlığı altında bir 
toplantı yapmışlardır. Bu toplantıda 
B. Van Zeeland ve B. Hymans hazır 
bulunmuşlardır. 

Bu toplantıda B. Bitlerin hareketi 
yüzünden hadis olan vaziyet tetkik e -
dilmiştir. 

IIARP TEHLiKESi, AKIL VE MAN
TIK DIŞINA Ç/K/LIRSA, VARD/R! 

Londra, 9 (A.A.) - Renin asker -
likten tecrid edilmi§ mıntakasmın iş -
gali münasebetiyle Morning Post ga
zetesi yazıyor: 

B. Hitler, zecri tedbirlerin siyasal 
bakımdan vahi şeyler olduğunu gös
teren bir vaziyet ihdas etmek suretiy
le Avrupanm müstakbel sulhuna ha -
kikt bir '1lzmette bulunmuş olabilir. 
Deyli Herald gazetesi de Almanyanın 
hareketini teessüfe şayan bulmakla 
beraber ~ buhranının bir harp teh
likesi arzetmekte olduğunu ve bu teh
likenin ancak bu mesele akıl ve man
tıktan tamamlyle ayrılarak halledil -
mek istenildiği zaman baş gösterebi -
leceğinl yazmaktadır. 

CAZiP ... l"AKAT KIYMETiN/ KAY
BEDiYOR 

Prag, 9 (A.A.) - Sfyasf mahattl, 
Hitlerin llk bakıgta pek cazibeli götjl-

nen tekliflerinin Führerin Şark ile 
Garp arasında bir fark gözetmesi yü
zünden kıymetini kaybetmekte oldu
ğunu beyan etmektedirler. 

Bu mahafilde Alman - Çekoslovak
ademi tecavüz misakının Çekoslôvak
yanrn emniyetini muhafazada Lokar -
no muahedcnnmesinden daha mües -
sir bir amil olamıyacağı mlitaleasın
da bulunmaktadırlar 

fRANSADA ASKERi TEDBiRLER 
Bakanlar kurulu, vaziyet iktiza et

tiği takdirde şark hududunda alın -
ması icap edecek mütemmim tedbir -
leri knrarlaştırmışt?r. Mamafih, ter -
his edilmiş efrat silah altına çağırıl -
mıyacaktır. 

Fl.1ANDIN iZAHAT VERECEK 
Paris, 9 (A.A.) - B. Flandin, çar

şanba günü ayanda, Fransız · Sovyet 
paktı hakkında izahat verecektir. 
INGILTERE ZECRi TEDBiRLERE 

TARAFTAR DEGIL 
Londra, 9 (A.A.) - Siyasi mah -

feller, Almanya ile münasebatı kes
mektt'nse, miizakereye girmenin mU
reccah olduğu kanaatindedirler. Bazı 
mahf eller, Almanya hakkında şiddet
li zecri tedbirler tatbikini istiyen Fran 
sanın bu maksadını umumiyetle tas -
vip etmemektedirler. 

B. Hitlerin Milletler cemiyetine 
avdet hususunda yaptığı teklü umu -
mi surette memnuniyetle karşılan -
mıştır. 

ING/LIZ KABiNESi TOPLANDI 

Londra, 9 (A.A.) - Kabine bu sa· 
~ah toplanmıştır. )ılüzakeratın başlıca 
mevzuu, tabiatiyle Ren mea@lesi ol -
muştur. B. Edenin avam kamara~ında 
söyliyeceği söJlerin, umumiyetle ma -
Ilım olandan fazla ileri gitmiyeceği 
unnedilmektedir. Yani Britanya hU • 
kOrueti hadiseyi ciddiyetle nazarı iti -
.bara almaktadır. Ve Paris konuşma -
ları ilk merhaleyi te§kil edecektir. 

DiPLOMATLAR ARASINDA 
Paris, 9 (A.A.) - B. Flandin, Bir -

le.,ik Amerika elçisi B. Jessie Strauss
dan sonra İtalya elçisi B. Cerrutiyi ka
bul ederek görüşmüştür. Mülflkat üç 
çeyrek saat sUrmüştür, 

Öğleyin B. Leger, Sir Gcorge Cler -
ki kabul etmiştir. Bu diplomatlarm 
Fransanm Milletler cemiyetine ver -
dikleri istidanın metni hakkında ma
IUmat aldıkları tahmin ediliyor. 

Londra, 9 (A.A.) - $Qvyet elçisi 
dış işleri bakanlığım ziyaret etmiştir. 

BELÇiKA KRALI BAŞBAJ{Alll 
DiNLEDi 

Brüksel, 9 (A.A.) - Kral dün B. 
Van Zeelandı kabul etmi§tir. B. Varl 
Zccland, Ren mmtakasmın Alman kı
talan tarafından işgal meselesi hak -
kında hükumetin noktai nazarını kra
la bildirmiştir. 

FRANSA BOYOK ELÇiSiNiN 
KONUŞMALARI 

Londra, 9 (A.A.) - Fransız bUyük 
elçisi B. Korben dün akşam B. Eden
le tekrar görüşmüştür. Paris ve Ce
nevre gelecek hafta, Almanyanın Lo
kamo muahedesinden rucu etmesi me
selesi hakkında takip edilecek usul 
hakkında görüştükleri zannedilmek
tedir. 

BALDVIN LONDRADA 

Londra, 9 (A.A.) - B. Baldvin 
dün akpm Çekersden Londraya dön-
mUştür. 1 

PARIS GAZETELERi DiYOR Ki 
Paris, 9 (A.A.) - Fransız gazetele

ri, hükfunetin Almanyanın hareketi 
karşısında ittihaz etmiş hattı hareketi 
tasvip etmektedirler. 

Petit Parisien ga?.etcsinin Londra 
muhabiri yazıyor: 

lmzasiyle bağlı olan İngiltere hü -
kümeU, muahedenamelerin tamamiyc
tini teyid etmek hususunda Fransa 
hUkumetlnden daha az kat'i da,Tan -
mıyacaktır. İngilterenin Azimkirlığı 
Fransanlnklne bağlıdır. 

Le .Yournal. Berlint!en istihbar edi
yor: 

B. Sarraut'nun cevabı, Alman si -

yasal ileminde bir soğukluk liusule ge 
tirml§tir. 

Petit Journal, Fransanın Milletler 
cemiyetine müracaatının Versay mu
ahedenamesine değil, Almanyanm ken 
di rizasiyle kabul ve imza etmiş oldu
ğu Lokarno mlsakına istinat etmekte 
olduğunu yazmaktadır. 

AMERIKADA AKiSLER 

Ncvyork, 9 (A.A.) - Nevyork Tl
mes gazetesi diyor ki: 

"Almanya, tamirat için olduğu gi
bi, mevcut taahhütleri açıktan açığa 
istihkar ederek tek cepheli bir hare -
kete baş vurmuştur.,, 

N evyork Herald Tribune diyor k1: 
''Öteki memleketler §imdi mücade

le etmekle içtinabı kabil olmıyan bir 
vaziyeti kabul ve Almanyanm kendi
lerine tahmil ettiği yeniden tanzim i -
şiylc meşgul olmak şıklarından birini 
tercih zaruretindedirler.,, 

Dcyli Nevs diyor ki: 
''Fransanın mücadele etmiyeceğinl 

ümit edelim. Netice itibariyle Bitlerin 
işgal ettiği gene kendi toprağıdır.,. 

ZECRl TEDBiRLERE ITALYA DA 
TARAFTAR DEGIL 

Paris, 9 (A.A.) - Oeuvre gazetesi
nin Romadan öğrendiğine göre Faşisf 
fırkası sekreteri, İtalyanın Cenevrede
ki mümessillerine Almanyaya kal'§I 
ekonomik zecri tedbirler tatbikine 
muhalefet etmelerini emretmiıtir. 

Ayni gazete, İngiltere hükumeti • 
nin zecri tedbirler meselesinde henU. 
muayyen bir fikre sahip olamadığım 
ve hattı hareketinin Fransanmkine 
pağh bulundu«unu yazmaktadır. 

FRANSIZ BA§VEK1LtN1N MüHtll 
SÖZLERİ 

Fransız ba~ekili Albert Sarraut • 
nun 'Ren hadisesi iizerine -radyoda söy-
1ediği nıttkım bir 1..-ısmını diin1cil sa -
yımızda vermi§Wc. Bu nutkun son g&-. . 
1en mctnüıi cı§ağıya aynen basıyoruz: 

Paris, 9 (A.A.) - Bay Sarraut, rad
yo ile verdiği nutukta demiştir ki: 

"Hükumet tehdit karşısında baş eğ
meğe azmetmiştir. Taahhütler istihkar 
edilmek suretiyle Alman askerinin Ren 
kıyılarına yerleşmesi müzakerata mani 
olmağa kafidir.,, 

Bay Sarraut, Bitlerin tekliflerini tet 
kik edemiyeceğini, çünkü evvela Al • 
manyanın, muahedeleri kendi kendini 
feshetmek hususunda gösterdiği iki mi
salin yeni teklifler için itimatbaht ol • 
madığını, saniyen, Ren'in tekrar askeri 
hale ifrağının, Fransayı, ani bir emri • 
vaki karşısında brraktığıru söylemit vı 
sözüne devam ederek demittir ki: 

"Bu usul taammüm ettiği takdirde 
Avrupada artık sulh ve araıulusal mU. 
nascbet kalmaz. Vaziyeti iyiden iyiye 
tetkik ettikten sonra, Lokarno Franııs 
ve Belçika emniyet garantilerini muha• 
faza kararında olduğumuzu, Franaız bil 
kCimeti namına beyan ederim. Strasbur
gu Alman toplannm ateti altında bırab 
mağa niyetimiz yoktur. Davamız haklı 
ve kuvvetlidir. Onu müdafaa etmekle. 
kendi mukadderatımızla beraber Avru• 
pa sulhunun esaslı unsurunu da milda• 
faa ettiğimize itimadımız vardır. Fran
sız milleti bütün boı kavgalan bir ta • 
rafa atarak hük\1metin tutumuna yardım 
hususunda müttefiktir ve müttefik ka• 
lacaktır. Alman hükumetinin cebir ve 
zora müracaat için bugünü intihap e • 
dişi, Fransız - Sovyet paktının meclis
te tasdik edildiği zamanı seçmiş olmak 
maksadiyle seçim mevsiminin f"ılen açıle 
mış olmasından dolayıdır. Alman hükG
meti, siya~i partilerin, memlekette an • 
laşmazlıklar ve kargaşalıklar doğurma
sı ihtimalini ve bunların husule getire
ceği havayı ve tesiri hesap etmiştir• 
Alman hükumetinin aldığı ani kararın 
hakiki mnnasr cahili kavgalarımızın se
bep olduğu milli karışıklıktır. Alman 
hükumeti bir kere daha unutuyor ki, ta• 
rihimizin her mü!'.kül devrinde, bütün 
anlaşmazlıklar milletin. istiklalin ve cm 
niyetin mildafaa&ı idn partilerin der • 
h31 birleşmesiyle ortadan kalkmıştır . ., 
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Sinir ve akıl hastahkları 
Mütehassısı Dr. Etem Vassaf 

kemesinden: +;)ıır.lr:.!l'ı:ı 
Fuat tarafından karısı Samatyada 

İlyas bey mahallesinde İmam A§ir so
kağında ı 5 No. da iken halen ikamet
gahı meçhul Zühre aleyhine açılan bo
şanma davasında: Dava arzuhalinin on 
gün zarfında cevap verilmek üzere on 
beş gün müddetle ilanen tebliğine kar~r 
verilmiş ve bir nüshası da mahkeme dı
vanhanesine talik kılınmış olduğundan 
İstanbul asliye mahkemesi altıncı hu· 
kuk dairesinin 935 - 1071 saytlı dos
yasına ilan tarihinin ferdasmdan itiba

Radyoları 

Jolmzl50 lirn~ır. 
ren on gün zarfında cevap verilmesi Bu fırsattan istifade edini=. 
lüzumu tebliğ yerinde olmak üzere ilin 

olunur. (14163) Radium Ticarethanesi 
ZAYt 

Fatih kazası emvalinden almakta ol Galata • Telefon 42870 

duğum 6286 liva numarasında kayıtlr -----------
bulunan maaş cüzdanımı, mühi!rümü 
her nasılsa zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

Kayseri fırkasından mütekait 
M. Emin 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehaasısı 

Cağaloğlu Hilaliahmer caddesi Keçigö ren apartımanı kat No. ~~) !el ~:33 
Ev: Kadıköy Balıarige Cevizlik Tranı vay istasyonu karşısında erı so nu 
mara 3. Telefon: 60791 

Pazardan başka günlerde öğleden 
sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar ts. 
tanbulda Divanyolunda (104) numa · 
ralı hususi kabinesinde hastalıtrını 
kabul eder. Salı, cumartesi günlerJ 
sabah "9 1/2 • 12" saatleri hakiki fı· 
karaya mahsustur. Herkesin haline 
göre muamele olunur.Muayenehane ve 
ev telef on: 22398. Kışlık telefon :21044 

--- Dr. lhs~n Sami l 
Hksilrilk şurubu 

Oksüri.ik ve n eıı:s car'ı!_tı boğmaca 
ve kızamık öks"irüklcrı için pe~ te 
sirli illçur. Heı eczanede ve ~eza 

- depolarında bulunur. 
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Istanbul iskan direl<törlüğünden: 
Saray burnunda kain olup göç men konağı ittihaz olunan har~~ 

· ·b· t r1 sevkiyatı askeriye binasının keşif ve şartnamesı ~ucı -~n~e .. -~· e 
Sirkecide Mithat paşa hanının birinci katında iskan Mudurlug~nd .. 
S t l a Komisyonu tarafından 2849 numaralı kanunun 4 u~cu 

a ın a m · b. · · ddesıne H yeti Vekileden musaddak ta limatnamen:n ırıncı ma 
;:vfi~an martın on ikinci perşembe günü pazarlıkla ihale ol~na-

k K "f bedeli 16444 lira 95 kuruştur. Muvakkat temınatı ca hr. eşı 

1234 liradır. . 
Pazarlı-a iştirak edebilmek içn en az on bin lıralık buna b_en: 

zer yapı işig yaptığına dair İstanbul Nafia Müdürlüğünden tasdıkh 
ik ı"braz edilmesi ve ticaret o dasına mukayyet bulunması şarttır. 

ves a l f h i:I 
Yabancı tebaadan bulunan isteklilerin şartnamede yazı ı evsa ı a 
olmaları lazımdır. • .. 

istekliler proje ve keşif ile eksiltme ve fenni şartnamelerı gor .. 
mek üzere her gün saat ondan on ikiye kadar ismi geçen satrnalro• 
komisyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. (1197) 

Ne düşünüyorsunuz? 
Terzimi? 


