
TAVLA 
Müsabakamız için 

4 üncü sayıf ada ki 
yazımızı okuyunuz 

YIL: 

19-2 

• .SAYiı 

8523-
4&t 

·sayısı Heryerde 100 Para 

ISTANBUL 

ÇAR,AMBA 

ıı 

MART 
1938 

Kög 'De köylü önünde 

Bir Valinin 
Düşünceleri 
Bütün meb'uılarm, idare ac:Jmn.. 

lannm, viliyet guetelerinin m~ 
kapsına arzediyoruz. 4 cil sayfa~ 

Avrupada silihlar patlamak iizeremi? 
Pariskonuş111alarında1ma laderımız Aaka-
Ingiltere ile Fransa biribirlerine zıt kalarak ayrıldılar raya bareket ettiler 

Varın Londrada Başbakanımızla, iç ve Ekonomi ba-
öbür gün kanlarıınız da aynı trenle gittiler 

Cenevrede 
konusulacak • 

Paris, 10 ( A.A.) - Lokarno dev -
letlerinin Paristcki müzakereleri hak· 
kın:la bildirildiğine göre, celse açılır 
açılmaz. B. Flandin, delegeleri selam
lamış ve bu konferansın hedefinin, 
noktai nazar teati etmek ve içinde bu
lunulan vaziyeti tayin eylemek oldu
ğunu bildirmiştir. Milletler cemiyeti 
konseyinin toplantısından evvel hiç 

(Sonu: Sa. 7 Sü. S) 

Şarki Afrikada 

Harp 
Durdu mu, durmadı mı? 

Bu işte anlaşılmı-

' ~~at;;IS,::~a....;;.~~~·.-.~hliJ'6I:• 

iki tarafın iddiaları 
(Ren) b81geıinin ifgili günün en 

$etin arsıulusal bir meselesi olmuştur. 
autiln dünyanın mukadderatı bu mese
ltnin Cenevrede varacağı neticeye bağ· 
lıdır. Onun için (Ren) in işgali işinde 
Aırııanya ile Franısanın iddialarım bir 
ltere lcarırlaıtıralrm ve biribirine zıt: gö
rtbıen bu iki iddia araımda bir telif ça
teai bulunup bulunaınıyacağıru arattı -
lllnn. 

Almanya (Ren) bölgesinin gayri a .. 
lı:ett bir hale getirilmesini V erısay mu -1 

ahedesi ile kabul etmiştir. (Lokamo) 
muahedesi de bu bölgeye Alman aske • 
rinin girmesini Frasaya karşı bir teca -
vüz teşkil edeceğini tesbit etmiştir. (Lo
karno) muahedesi mevcut oldukça Al • 
manyarun (Ren) i iıgal etmesi milın -
kün değildi. Onun için Almanya bu de • 
fa paytrğı iıgali haklı göstermek için 
(Lokamo) muahedesinin artık hüküm-

ASIM US 
(Sonu Sa. 2 Sil. 1) 

DtlnkU gazetelerde Asmaradan çe-
kilmiş bir telgraf vardı. Bu telgrafta 
İtalyanların Doğu Afrikasında askeri 
harekatı tatil ettikleri ve tayyarelerin 
üslerine döndükleri bildiriliyordu. Bu 
telgraf Doğu Af rikadaki İtalyan ka
rargihmdaki askeri sansürden geçmi§ 
olduğu için doğru olduğunda eUphe 
yoktu. Nitekim Asmaradan çekilmi~ 
başka telgraflar da ayni haberi teyid 
ediyordu. Bununla beraber Romada 
ltalya dıt l§leri bakanlığında yüksek 
bir mevkii olan bir memur bu haberi 
tekzip etmiftir. "Eğer askeri tayyare-

Ulu Ontlerimiz HaytlarPQfacla. 

Ulu Önderimiz Atatürk dUn saat Bay Kılıç Ali, Bay Salih, Bay Ceva! 
on yedide Ankaraya hareket etmişler- Abbas ayni trenle Arikaraya gitmiş • 
dir .. lerdir. 

Ba§bakanımız General İsmet lnönU Ulu önderimiz saat on altıyı oa 
ile Ekonomi Bakanımız Bay Celal Ba- be§ dakika geçe Akay vapurile Dol • 
yar, lç l§leri Bakanımız Bay Şükrü 

ler cepheden tlslerine dönmüşlerae bu ---------------------------
Kaya, saylavlanmızdan Bay Nuri, (Sonu Sa. 2 Sü. 3) 1 

=.~=·tedbirden ibaret ola- Alman ordusu Fransız ordusuna 
Dünkü gazeteler resmi mahiyette • • • k tt d • 1 

olan haberler arasındaki bu te7.ada musavı uvve e ır. 
bir mana veremedikleri için hayret et
mişlerdir. DUn Fransızca İstanbul ga (Y azISI 2 inci sayıfada Y ~ 
zetesi: "Acaba bu işteki esrar nedir?,, ----------------.-----------

::;:ı.:::~· fakat bu suali cev&l"IZ öldlrllea veznedar 
Bu işte anlaşılmıyacak esrar yok-

tur. Mussolini on üçler komitesinin Y h 
mütareke şartile sulh müzakeresi açıl- Agv ır cezada dün ilk ce .. se açıldı mu a• 
ması şeklindeki teklüini kabule ka -

rar verm~şti. Bu maksatla Doğu Afri- keme başka bir güne bırakıldı 
kasmdakı İtalyan ha§ kumandanına 
da harekatın tatili için emir tebliğ o
lunmuştu. Hatta telgraflardan anla -
şıldığma göre askeri harekat durdu -
rulmuştu. 

Fakat Doğu Afrikasına mütareke r .. 

emri verildikten sonra İtalya hüktlmc
ti (Ren) in işgali hadisesini duynıu~
tur. Yeni vaziyetten istifade edebil . 
mek için bu defa harekatın tat.ili emri 
verilmiş olduğunun gizlenmesine lü -
zum görülmüştür. Bundan dolayı ha -
rekatın tatili hakkındaki sansürden 
geçmiş telgraflar te!czip olunmuştur. 

Demek ki bugün Doğu Afrikasın -
da resmen harck{at durmuştur. Fakat 
Roma hükumeti bunu gizlemektedir. 
Bundan maksat da sulh müzakeresine 
hazır olan İtalya hükumetinin müta -
reke şartını Alman • Fransız \htilAfı Sa~Ja •uçlu Abdullah, •olda Yunu• ağır ceza hakimleri öni1ntle 
içinde yeni bazı menfaatlere tabi Geçen ramr,anda bir gece Zincirli mevkuf Mükafatın muhakemeleri, aş
tutmak &.l'ZWIUna dilşmüş olmasıdır. kuyl,\da Galat& ~stahanesi veznedarı çı Mehmedin de muhakemeden men'i 
Bu hadise sadece (Ren) in işgali ha - Hüseyin HUsnüyjl, cebinden anahtar- kararile istintak dairesinden çıkan 
beri Uzerine Milletler sosyetesine ve- ları ,aiıPI postahane kasasını soymak dosya, İstanbul ağırceza mahkeıresine 
~ cevabı tehir eden İtalyanın ye- ma1'sad.\le rovclverlc öldürme!tten suç- gclm:~ti. 
W. vaziyetten bUyUk bir teliş içinde . lu Abdullahm ~ suç ortağı Yunusun, Dün sabah celse a;ılmış, mevkuf 
latifade ~leri aradJimı gösterilor. bir de feran zımethal olarak gaY.I"i (Lfıtfen sa=,rfayı çeviriniz). 
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Fransız Başbakanı diyor ki: 

••Taa b · ti r·n lakirı karşısında 
m., z relere giremeyiz,. 

'' F ransanın ne izzeti nefsi kırı mış, ne de emniyeti boıul
muştur. ileri sürdüğü mesele imzaya sadakatsizliktir,, 
P:ıris, 10 (Kurun) - Bugün saylav

lar kurulunda izahat veren Batbakan 
Samuıt demiıtir ki: 

Alman hükumeti kendi rizasıyle gi -
rişmiş olduğu taahhütlerden sıyrılmak 
için Ren paktına Fransa tarafından ri
ayet edilmemiş olduğuna istinat etmek
istiyor. 

Eğer Fransız - Sovyet yardım mu
ahedesi Lokarno paktı zihniyetine mu
gayir ise bu muahedenin ayni zamanda 
Milletler Cemiyeti paktına da muhalif 
olmnsı Uizım gelirdi. Lokarno muahe • 
desine riayet edilip edilmediğini tak • 
dir etmek için Fransanın bu paktın im 
zasındanberi ittihaz ettiği hattı hareke
ti göz önünde bulundurmak lll.zımdır. 

ALMANYA PAKTI NSIL BOZDU? 

Milletler Cemiyeti paktr, muahede -
]erin herhangi bir suretle olursa bir ta• 
raflı olarak tadilini meneder. 

Milletler arasındaki siyasi ve iktı • 
sadi münasebetlerin ıslahı hususundaki 
her teklif Milletler Cemiyeti kadrosu i-

çinde münakaşa ve halledilir ve icap e
derse kabul olunur. 

FRANSA DAiMA SULH lÇlN ÇA -
LIŞMIŞTIR 

Eğer bazı devletler Milletler Cemi
yetine aza olmadılarsa veyahut bundan 
daha fenası girdikten sonra çıkmışlarsa 
bunun kabahati bizim değildir. Daha 
geçenlerde komşu büyük bir devlete kar 
şı olan dostluk hislerimizi rencide ede
rek Milletler Cemiyetinin sadık bir uz• 
vu sıfatile vazifemizi yaptık. Yine da -
ha geçenlerde Almanya, Fransız - Sov 
yet paktını tenkit ettiği . vakit Lahey 
adalet divanının verdiği karan berve~ -
hi pe§in kabul etmekte kat'iyyen tered
düt göstermedik. 

FRANSA NEDEN MOTEESSIR? 

HükGmetimiz Alman - Fransız mü• 
nakaşnlarını müsbet bir tahakkuk saha
sına götürmek için hiç bir fırsatı kaçır
mamıştır. BugilnkU ihtilafta da Fransa 
ne izzeti nefsinin kırıldığı ne de kendi 

Harp durmamış 
Cenupta ki ltalyan ileri hareketi durmuş 

Londra, 10 (A.A.) - Röyte-) 
rin harp muhabirinden: ltalyan
lcr.un ate§t ıu::nllKlerı hakkındaki 

haberlerin aslı olmadığı anlatıl

maktadır. 

Habeş mahfelleri, Habeı kıta· 
atının Amba Alacinin.cenubunda
ki vadide, yeni hatlarda birleşe
rek ve ltalyan iJeri hareketini dur
durduklarını bildiriyorlar. Ha
beı kıtaatı, yağmur mevsimine ka
dar bu hatlarda kalarak İtalyan 

iki taralı o 
(Ustyanı l ıncıde) ( 

süz olduğunu ileriye sürüyor ve "Fran• 
sa Rusya ile karşılıklı yardım paktı 

yaptı. Bu pakt Lokarno ile telif edile -
mez.,, diyor. 

münakale hatlarını geçilmez hale 
getirmeyi ümid etmektedirler. 
He.be~ler, o zaman yeni bir taar· 
ruza geçeceklerdir. Zira, Makal-
le cenubundaki hezimetlerine rağ
men, ltalyanlarla yeniden boy 
ölçütmeğe amade olduklarım bil
diriyorlar. 

Şimalde geçen hafta sonuna 
doğru haber verilen büyük muha
rebenin devam ettiği bildirilmck-
tedi~ ~ 

iddiaları 
rudan doğruya kendi kararı ile hareket 
ederek (Ren) bölgesini işgal etmiştir; 

{Lokarno) muahedesinin bozulmasın -
dan mütevellit mes'uliyeti de kendi ü
zerine almıştır.,, 

Muahedelerin bir taraflı bir karar ve 
h'areket ile bozulması şüphesiz devlet
ler ve milletler arasında emniyet hissi 
bırakmaz. Bu itibarla Franııaya hak ver 
mek lfizımdır. Fakat bundan başka ikin· 
ci bir prensip meselesi vardır ki bun • 
da da Almanyanın hakkını teslim etmek 

emniyetine ait garantilerin bozulduğu 

iddiasında değildir. Hayır. Fransa mu • 
ahedelerin hakiki kıym"ti, bütUn Mil • 
lctler Cemiyeti azası için paktın umu
mi garantisi ve Milletler Cemiyeti nza
ııının taahhütlerine karşı sadakatlerı 

meselesini ileri sürüyor. 

FRANSA ANLAŞMAYA I~: 
ŞARTLA RAZI? 

Müstakbel sulhu tarsin edebi
lecek ve Avrupanın huzur ve sü
kun içinde inkişafı çerçivesi dahi
linde Alman - Fransız münase
batını ıslah edebilecek bir müza
kereyi Fransa reddetmiyor. Fa
kat Fransa, üç teahhüdün inka
rı karşısında müzakerede buluna
maz. Beynelmilel kanun tekrar 
temin edildikten sonra Fransa, 
Almanya ile müzakereye amade
dir. 

Ulu önderimiz 
(Ustyanı 1 inci sayfada) 

mabahçe sarayından Haydarpaşa is
tasyonuna gelmişlerdir. 

lstanbul vali ve belediye reisi Bay 
Muhittin Üstündağ, Emniyet direktö
rü Bay Salih Kılıç, kumandanlardan 
General Halis, General Fehmi, ııehri -
mizde bulunan saylavlar, qüyül,< bir 
hRlll .1~0.ld.Un.:1.ı,öıt 1-:-- -u~ • .;- -a..-.. ._,c 

polis Ulu Önderimizin teşyiinde bu -
lunmuşlardır. 

Başbakanımız trene Pcndikten bin
miştir. 

Vali ve belediye reisi Bay Muhittin 
Üstündağ vilayet hududuna kadar Ön
derimizle birlikte gitmi§lerdir. 

Dışbakanımız 
Cenevreye gitti 
Dış Bakanımız B. Tevfik Rüştü A

ras dün Ankarayıı. hareket eden Ulu 
Önderimizle beraber Pendiğe kadar 
gitmiş, sonra lstanbula dönerek Mil
letler cemiyeti lçtimalarrna iştirak et
mek üzere Cenevreye hareket etmiştir. 

Dı§ Bakanımıza hususi kalem di • 
rektörü Bay Refik Amir refakat et -
mektedir. 

Diğer taraftan, haber aldığımıza 
göre, Bay Aras bu yaz Kabile gidecek 
ve bir ay evvel memleketimize gelen 
dost Efgan Hariciye Nazırı Serdar 
Fcyz Muhammedin ziyaretlerini iade 
edeceklerdir. 

Fransaya gelince; o, bu fikirde değil
dir. Sovyet - Fransız paktr Lokarno 
muahedesini bozmak şöyle dursun, o -
nun hükmünü teyit ede:ek bir akittir. 
Çünkü bu akit Almanyaya karşı teca • 
vüzi değil, bilakis tedafüi mahiyette -
dir. Fransanın iddiası burada kalmıyor 
ve diyor ki: doğrudur. Bu ikinci prensip meselesi --------------

''Sovyet - Fransız paktı ile Lokar
nonun bozulduğunu ileriye süren Al -
manyanın bu iddinsı csnsında haklı ol· 
sa bile yine (Ren) bölgesinin işgali i
cap etmezdi. Zira Lokarno paktı muci
bince ihtilafların mecburi hakeme ha
valesi lbım gelirdi. Eğer bu hakem he
yeti Almanyaya hak verirse ancak on
dan sonra bu işgal hareketi yapılabilir • 
di. Mademki Almanya Loknrnonun ka
bul ettiği bu usule riayet etmemiş, doğ· 

Abdullahla Yunus getirilmişler, fakat 
MUk!fat adresi değietirdiği için, ken
disine tebligat yapılamadığından, 

muhakeme onun yeni adresine celp -
name çıkarılması için 24 l}lnrt salı 
N.bahma bırakılmıştır. 

Asıl suçlu görülen Abdullnhla Yu
nus hakkında idam cezası yo.zılı 450 -
inci maddeye uygun olarak açılan bu 
davanın dünkü ilk celsesinde, öldürü
lenin karısı ile Uç kızını iki avukat 
temsil ediyordu. Abdullahla Yunus, 
s!\kin görlinUyorlardı. Salonda izdiha
mın önüne geçilmek için tedbir alın
mış, salona muayyen bir hadden fazla 
kimsenin girmemesi temin edilmiştir. 

ise Avrupanın ortasında altmış beş mil-
yon nüfuslu medeni ve müterakki bir 
millet olan Almanların arsıulusal hu -
kukta ve muamelede müsavat istemelc• 
ridir. 

Nitekim Almanya (Ren) bölgesini 
işgal ederken Fransaya hitap ederek 
şöyle diyor: ''Eğer Fransa hudutlarının 
emniyetini tesis için mutlaka Almanya 
ile müşterek olan hudut hattı üzerinde 
bir gayri askeri bölge bulunmasını is
tiyorsa biz buna her vakit razı oluruz. 
Elverir ki Fransa da kendi hudutlann
da Almanyada olduğu gibi bir gayri as
keri bölge yapmağa razr olıun.,, 

Bununla beraber prensip bakımından 
doğru görünen bu fikrin Fransa için 
tatbikine imkan yoktur. Çünkü (Ver • 
say) sulhundan sonra Fransa Almanya 
ile müşterek olan hudutları lizerinde ilç . . ,,. . 
sıra betonarme ıstıhkam hattı yapmış-
tır. Almanların karşılıklr gayri askeri 
bölge teklifini kabul etmek milyarlar 
sarfederek vücude getlrilmi~ olan hü • 
tiln bu askeri tesisatı yoketmek demek
tir. 

Görilliiyor ki (Ren) in iş~ali mest'• 
lesi esasından tetkik edilince Fransız -

!arın iddialarında haklı olan tarafları 

olduğu gibi Almanların da kendilerine 
göre hnklı cihetleri vardır. Bu takdirde 
meselenin sulh yolu ile ballolunabilme
si için her iki tarafın haklr olan istek • 
!erinin tatmin edilmesine mukabil hak
sız olan iddialarında ısrar etmc:meleri 
muvafık olur. 

Fikrimizce bunun yolu ve formillü 
§udur: "Fransızlar için emniyet, Al • 
mantar için de müsavat temini.,, 

Acaba teorik bir şekilde doğru gö -
rünen bu formülün tatbikatta tahakkuk 
etmesi miimkün müdür? Eğer Fransa i· 
le Almanya Avrupa sulhunu temin et
mek noktasında gerçekten hüsnüni • 
yet gösterirlerse Milletler Sosyetesi için 
bu mü§külün halJi imkansız değildir. 

Yalnız bu hususta geniş dü~Unmek ge
rektir. Zira Almanya ve Fransanın em
niyetleri meselesi sadece bir hudut em
niyeti de~il, bütün Avrupanın emniyeti 
meselesidir. 

Avrupanın yalnız garbına mahsus bir 
emniyet sistemi - şarkta, cenupta, Ak· 
denizde emniyet olmadıkça - her va • 
kit bir hayalden ibaret kalır. 

ASIM US 

ES 

Alman -Fransız orduları 
arasında bir mukayese 

Yeni ,l\Jman ordusunun 
vardığını kabul etmek 

51 fırkaya 
zaruridir 

Alman ordusunu hiç olmazsa Fransa 
ordusuna müsavi saymak lazımdır 

... 

bu askeri darbenin akisleri pek mü • 
hiın olacaktır. Avrupa ıulhunu .. 
serbestçe kabul ve imza olunan 111"' 
ahedelerin bir taraflı oW-ak kaJdıtl· 
lamıyacağı esaıını, KUVVETE DA -
YANARAK bozan bu hareket, zat_, 
pek açık olnuyan Avrupanrn ıiyatİ 
ufkunu bir kat daha bulanclrrmakt-' 
hali kalımyacaktır. Fakat, Fransa .t 
onunla beraber Lokarno devletleri • 
nin, ihtilür Milletler Cemiyetine ,Ö
tünneğe karar venne~eri, ihtilafıtl 
Cemiyeti Akvam metotlan daibi1i11dl 
ve muslihane yollarla halline t~ 
büs olunacağı ümidini vermektedir• 

B. o. 

Versay muahedesi, Almanyaya 
ı>ek ağır mecburiyetler yüldetmitti. 
Milyarlarca tazminat ödeyecekti. En 
fenası, müdafaa için asgari sayılabi • 
lecek bir gönüllü kuvvetten baıka 
(yüz bin kiıi) ordu da yapamıyacak
tL Bu kuvvetin teıkilatmda tayya -
re, tank ve ağır topçu gibi taarruz 
vasıtası ıiJahlar da bulunduramrya • 
caktı. Almanya, Venaydanberi geçen 
on yedi sene içinde her vasıtaya bq 
vurarak bu ağır kayıtlardan kurtul • 
du. Tazminat iıi dört sene evvel tas
fiye edildi. fakat, bu kadan Wi de
ğildi. Almanyanın Avrupa politika • 
sında faal bir rol oynayabilmesi, kuv
vetli bir ordu, bir hava ordusu ve ----------------

kuvvetli bir donanma Wıibi olmaıı. 13 1 er 
na bağlı idi. Bunun için, polia ve hu-
au tnunruIDan, gençli• spor teıkl- ougun toplanıyfRFJ ~ 
1 • ""'"'""" atı gıbi isimler altında gizli aakcri Cenevre, 10 (A.A.) _ 13 ler koıni' 
kuvvetler vücude gettrilGi. Hitler'in tesi yarın öğleden sonra içtima& da ' 
askeri teıkilibna da ıöz yumuldu. vet olunmu3tur. Yarın sabah Cenevrf' 
Milli sosyalist lideri, imparatorluk ye gelecek olan Flandin ve Eden, kO" 
idaresinin başına geçince it değişti: mitcnin bu topl:ı.ntısınn iştirak ede ' 
Almany~ sili\hbn azaltma konfe • bileceklerdir. 
ransının akim knlmasıru öne süre • 
rek bundan bir sene evvel, 16 mart 

1935 te tcs!ihat hürriyetini, kendi ken 
dine istirdat etti. 

Bu andnn itibaren, gizli yapılan 
askeri teşkilatın açıkça ve daha bü • 
yük bir vüs'atte yapılmasına hiç bir 
mani kn!mamıfh. Resmi olarak 36 
fırka te§kil olundu. fakat, askeri te§
kilata tabi ve on beş fırluı kuvvetin· 
de polis teşkilatı hesaba katılırsa ye
ni Alman ordusunun en ap.ğı 51 fır
kaya baliğ olduğunu kabul etmek 
zanıridir. Bundan başka, kuvvetli Al

Çek .. Avusturya 
Başvekilleri konuştu/ar 

Viyana, 10 (A.A.) - Dün öğlcdetl 
evvel Başvekil B. Schuchnigg, ÇekoS' 
lovak başbakanı B. Hodza ile iki sııst 
suren bir mülakat yapını§ öğleden soıı 
ra Çekoslovak elçiliğine giderek P· 
Hodzayı ziyaret etmiştir. Bu ziya:e~ 
esnasında iki devlet adamı, her ılC 
memleketi alakadar eden meseleler 
üzerinde mlizakerelerde bulunmuşlnl" ~ 
dır. 

man sanayiinin yardnnile modern bir -------------
hava ordusu ve donanma da vücude 
getirildi. Buna mukabil, Franıız ha • 
zar orduıu (müstem~eke kuvvetleri 
hariç) ancak 43 piyade fırkası, 8 tay
yare livası ve 5 ıüvari fırkasından i -
barettir. Şu halde, yeni Alman ordu
sunu, hiç olmazsa Fransız orduıuna 
müsavi saymak l&znndır. Almanla -
nn, pervaıuzca Reni i11al etmelerinin 
ıım, bunda aranmalıdır. Franıızla • 

nn, Sovyetlerle ittifak etmelerinin se· 
bebi de bundan bafka bir teY değil -
dir. 

Almanya, gayri askeri Ren havza. 
sını işgal etmekle Veraay muahede • 
sinden ortada kalan son ağır kaydı 
da kaldınnıt oluyor. Bu suretle, eski 
galip devletlerle her sahada hukuk 
müsavatını zorla elde etmittir. Bir 
taraftan Ren havzaıını i11al ederken ı 
diğer taıWtan Franıa ve Belçikaya 25 
sene müddetle bir ademi tecavüz mu
ahedesi teklif etmeıi de Sovyet -
Fransız muahedesinin hükmünü hi -
çe indirmek içindir. Bununla, müs • 
takbel bir Alman - Sovyet ihtila • 
fında Fransanın bitaraflıiını temin 
etmek gayesi takip olunduiu atikar
dır. 

Lokarno paktını imza edenlerden 
ltalya ve lngilterenin f8rki Afrikada 
ve Fransanın dahili mücadeleler!e ı 
mc§gul olduklara bir sırada yapılan 

[ Ankara Haberleri] 

Yeni Adliqe Kanunu ;çi1' 
tetkikler qapılıyor 
Ankara, 10 (Telefonla) - 1-.d

liye Vekaleti, hazırladığı yeni ~; 
vukatlık karar mazbatasını taıd• 
etmeden evvel Fransa, lngiltet'7 
ı ı 1 • "b" ·ı · erısl' • ta ya, svıçre gı ı ı erı 111 b• 
ketlerin kanunlarının tetkik .rrı; 11 
kemesi ve baro mümeasillerın 1 

mürekkep bir komisyon taraf;:; 
dan tetkik edilmesini ınuv• ,, 

görmüştür. Bu komisyon ~o~h!~ 
kın zamanda toplanıp layı il
gözden geçirecek ve layiha lll~d' 
sin bu seferki toplantı devre••0 

müzakere ve kabul edilecektİf• 

Eski Posta l.Jmum M~
dürünün muhakemes~,, 

Ankara, 1 O (Telefonla) - ftJ"' 
ki posta umum müdürü Fahri, a,il 

. . s h" 1 f 111iid avını up ı ve te gra .,,,,. 
·ıen,. 

1 hıan Cemal hakkında verı /.~ 

rarın temyiz edildikten \•o?'';., ril" 
kara ağır ceza mahkemeıııı 

yetine baılanmııtır. 
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1 İfaretler 1 
St~lh oportünizmi 

Dünya bir tek dille ıöylüyor: 
Sulh iniyorum/ 

AlrilıaJa harp devam ediyor. 
Beyaz ve .i.yah inıan kanı biribi
rine karl§arak akıyor. Ana va· 
tandan binlerce kilometre u~kla 
iiatüua eünqi altında nele• alan 
batwyalGT aıılh •Özünü e•nİ)lerek 
hınuldanıyor, namlular sulh na
nıına ileri geri gidiyor, yivler 
"aulh., için lrenclilerini yıprandı- I 
rtyorlar. I 

Ü atiifJa güneıi kaJ ar toprakla· ı 
rt11a ballı olan insanların Ja çöl
de pıhtıla,an kanları sulhun amal· 
Camaaı olma!l ;JJicıımdadrr. 

llabeşin Damat Ferdi n<" 0

1 

Guksa bile ıulhcfan b <rhsf'r/iyor 
1 

Hiyanetini sulh mcle~ "ni 'I konll·' ·l 
nltıncla P.izlrmek , lıc:l:a r-·:~dlC' -

1 
firmek ;.r·yor. 

Sulh için R en ydı•rv'n -::;l'"" r · • 

ler ilerliyor, batary::ılar s•tlh•ı ko- 1 
rumak İçin barutla karınları :'i t şi 
fİriyorlar. j 

Niıar.gahlar .. ,,ıh muaoin hede/ 
oldufuna göre tanzim ediliyor. 
Bataeyalar, dritnavtlar iistünc!e 
Tokyo hala sulh vazediyor.. 

Otomobil kazası 
davalarından ikisi! 
Klişeci A ıaettinle Sait 
Paşa zaden;n dünkü 

muhakemeleri 
1933 yılı temmuzunun sonunda 

Zincirlikuyu civarında olan feci bir 
otomobil k:ı..za.cıına ait dava. İstanbul 
ür,üncü ceza mahkemesinde dün son 
safhasına yaklaşmıştır. 

Uuhakcmcsi İstanbul adliye sara
yı yanmazdan evvel ba.,lıyan bu dava , 
Jand.~rma Hasan HUseyinin ölUmll dn
vasıd. r. Klışeci Alaettin. hususi oto • 
mohilıni surcrken jandaramya çarpıp, 
nasaıı lil!~cyinin ezilerek ölmesine se
bep olma'\lnn, ceza kanununun 455-
incı maddesine göre muhakeme edili
yor d.t. 

D ün sabahki celsede, t~rada bulu· 
nan bir ~ahidin istinabe yoluyla ah · 
nan ifadesi okunmuş, sonra suçlu avu
katlarının müdafaaya h:ızırlanmalnrı 
için muhakeme kalmıştır. 

Gene hayli zaman önce Ortaköyde 
hususi bir otomobil Bekir isminde bir 
askere çarpmıı,, Bekir yara1anarak öl· 
mUştU. Bu hususi otomobili kullanan 
Sadrazam Saitpaşa zade Vehbi, ceza 
kanununun 455 inci maddesine göre 
mahkemeye veri1miş, İstanbul UçUncU 

Bir Mü~ısir 
Mahkeme salonun
da tevkif edildi 
Ağncezada yapılan mu
hakemenin sebebi, sahte 

ist int< af zaptıdır 
Yeniköy sulh mahkemesi mubaşirl 

Salalıattin, bir müddet evvel İstanbul 
ağırccza mchkemesine verilmişti. Malı 
kemeye verilmesine sebep, sahte bir 
istinkaf zaptı tanzim etmek surctilc 
vazifesini s uiistimal etmek iddiasıdır. 

Salfıhattin , mevkuf de,; ildi. 
Bu davaya a it muhakeme b1şlamış 

mubaşirin sorgusu yapılm·ş . ondan 
sonra vaziyet suçlunun tevkıfirı i icap 
ettirir mahiyet te görülmilştür. Mah -
keme heyeti, d :!rhal tevkif müzekke
resi kesmiş \"e salona serbest olarak 
giren ~a1fıha' tin, jandarma refakatin
de tevkifhaneye yollanmıştır. 

Muhakemesi, şahitlerin çağmlma
sı için başka bir güne bırakılmıştır. 

1 ef tiş 

Tramvay faciası ra
poru vazıh değil! 
Müddeiumumilik, dün 
keşfi yapan'ardan 

izahat ı stedi 
Şişhane yokutundaJd feci tramvay 

kazasına ait keşif raporunun evvelki 
akşam Uuri milddeiumumfliğe gönde
ri1diğlni yazmıştık . Bu işin tahkikati
na kazanın vukuundan on dakika son
ra el koyan, gündüz ve gece yapılan 

muhtelif ke~ifterde hazır bulunarak 
tahkikatını tamamlıyan müddeiumumi 
muavinıHikmet Sonel, dün bu uzun, 
mufassal ve tefcrrilath rapor Uzerindc 

tetkikat yapmakla uğraşmıştır. Bu 
tetkikattan sonra. ehlivukuft an rapo
run bazı noktaları hakkında izahat 
istenilmesine lüzum görU!mUştilr. 

muavini Hikmet Sonel, dün bu uzun: 
ramlmaktadır. Ancak, ehli vukuftan 
bazı izahat istenlldlğ'i\ıe göre, raporun 
yeter derecede vazıh olmadığı analşı-

lıyor. Raporda vatmanın, vatmanın 

yanında duran enspektörün ve yollara 
kum dökmeğe memur olanların dere
ce derece mes'uliyetleri neticesine va
rıldığı da söylenilmektedir. Gayri va-Bu vazlar bir tarafta verile· 

drıraun, beri taraf ta bütçe!er ıi!ah- ! 

lanma tahsisatı ile göbehlenmek· 1 

feclirler. Milyon!ar milyonları ko
valıyor. 

ceza mahkemesinde muhakemesine fstanbul adhyesinde de . 
ba~lanmıştı. d" M""f · l"kt • 

zıh olan cihetlerden birinin de tram· 
vay arabasındaki frenlerin vak'adan 
evvel ve sonraki vaziyetlerine dair ya· 
zılı kısım olduğu, rivayet edilmek -
tedir. 

Sulh bugiin bir harp oportüniz· 
"1İ haline girmiıtir. Bunun en 

riİzel müal:, Habeı - ltalyan sulh 
laikti:'e .. :dir. 

DUnkü muhakeme C<'l8esinde, geçen- vam e ıyor. U ettış 1 e 
de vak'a yerinde yapılan yeni bir ke'- yeni tayinler yapıldı 

Biliyorıunuz, •on zainC?nlarda 
ltaly11 ile H rıbeı harbinin niha
:Vetlenn:e•i için yeniden teklillcr 
Ya,,ddı. Bu tekli/in •alh oportÜ· 
nizmf içir.de nasıl cı.'zmazlara aii-
• u~1 ....... •,,; t.ı: "'"""' r.-.-1L..... ,..,., ... 1 1. • .,.. 

apıcl• ,,__,,"-itana ...... .- Alg 
de müşkül JcğilJir. 

Uluslar sosyetesi hem Musoli-

fin raporu okunmuştur. Keşif raponı. 
kazanın vukuunda hatanın mevcudi • 
yetini tesbit etmektedir. 

Vehbinln avukatları raporu göı • 
den geçirerek, bu hususta söz söyle
mek üzere mühlet lstemltler, muhR
keme on dokuz marta bırakılmıştır. 

Erzurumun kurtulu~u 
.1:1.'l'zurum ııscsınacn y Uielller :ku

l'mllla taraf'IDdlin Bsurmntm ktn'tulu-
şunu kutlulamak için bugün Halkcvin
de bir tören yapılacaktır. 

11İ)'e, hem NegiUe aulh teklif ett". ,.. ______ mi!' _____ _ 

N ddar. icabında ltalyaya petrol 
e,G• bu teklili kabul etti. verebileceklerdir. 

Muolininin, NegiUün kabul Bundan bQflıa Amerika da , bi· 
ettiği mllıa lrabul etmesi miifkül-
d .• H ı b k .. • taraflık e•as!arına göre bir .ene 

li1'. e e, u ıon a• erı vazıyet-
daha petrol ıatı~ı yapabilecektir. 

fen ıonra.... ltalyanın kabul ecle-
Ba vaz:yete rağmen, ulular 

~i bir telılili uluJar ıoıyeteıi-
•oayete•İ, lıendi vaziyetini kora

'1i11 ileri siirmeai, ulıular •o•yete· 
• mak için petrol ambargoıunu ko-

1111İn mütecavize mülralat vermeai yacakhr. Ambargonun kabulü, 
fleınektir. b • 

ulıular •o•yetesi siytuetini enım-
Ulular ff•yetui böyle bir taa. siyen clevletluin petrol ıatqlarını 

fla nasıl ve nil'İn d•i•er? 
>" -s durduracak. buna mukabil 4me-

Laval - Hor planının yeniden 
rilıan petrollarının bir az daha pa'fılrular ıo•yeteai tarafından ileri 
lıa'ıya •atdmcuına aebep olacak

liirülmui, uluılcır aoıyeteıi da-
ltirnaJan mümkün değildir. /n
tUteredelci muhalazalcar ve mute· 
'•dil muhalazakarlann dünya me
leleleri karJUındalıi nolctai na· 
ıc.rıan malum olmalıla beraber u· 
lııatar •o•yeteıi ıiyaıetine aykırı 
&i, hareket takip edecek bir halde 
dejUJir. ı 

Şu lıalde ne olacak? 

tır. 

Bu suretle, ulu••ar ıoıyetesi j 
ıeklen detliiini yapmıı olacak · 
ltalya da serl-eatisini mrıhalaza e-1 
decclztir. 1 

Buna sulh oportünümi derler. 
Sulh sözlerine raimen, lnıvvet· 

li olmıyanın vay haline. 
Sa4r1 Ertem 

Hayli zaman önce İstanbul adliye
sinin teftişine başlanılmıştı. Bu tefti§, 
devam etmektedir. Şimdi lstanbul bi
rinci, ikinci ceza mahkemeleri, Üskü
dar sulh ceza mahkemesi ve ihtisas 
mahkemelcrile daha başka bazı mah
kemelerde teftişler yapılmaktadır. Sı
ra ile diğer mahkemelerin de teftişine 
geçilecektir . 

~i&IN,laa - ,>''P'b•lt 'Ollili ~ 
rın ne kadar sllreceği belli değildir. 
Tahmine göre, oldukça uzun bir müd
det devam ettikten sonra sonu alına
bilecektir. 

Yeni tayinler 
Evvelce Adliye Vekaleti zat işleri 

mildürlUğUnde bulunan adliye başmü
fettişlerinden Kasını, İstanbul adliye 
baş müfettişliğine tayin olunm111, gel
miş, vazifesine başlamıştır. lstanbul 
adliye baş milf ettişliği şimdiye kadar 
müfettişlerden Rahmi tar&.f ından ve
kaleten idare ediliyordu. 

İstanbul adliye mlif ettl§lerinden 
Ferit Nomerin, Diyaribekir valiliğine 

Herhalde raporun mUddeiumumt -
likçe sarih görülmediği muhakkaktır. 
Ehlivukufla yeniden yapılan temas so
nunda sarahat temin edildikten BOnra 

raporda ne denilmek istenildiği, keş
fin kat'J neticesi keaenkes an]qılabl-

lecektfr. 

c;ramofon meselesinden 
;,ı.,,.,. oi11o~tin 

davasında yeni karar 
Uzun zaman evvel Cibalide odun 

iskelesinde bir kahvede gramofon me
selesinden çıkan kavga aırumda nıo

törcU ve kahveci Yaltubu öldürmekten 
suçlu motörcU HllsnU, vak'ada cezayı 
azaltıcı sebep görülerek, yedi buçuk 

yıl ağır hapsa mahkftm edilmieti. Bu 
eski davaya, vaktile verilen karar tem
yizce bozulmuş olarak bakan İstanbul 
ağırceza mahkemesi, dün yeniden ver· 

diği karan bildirmiştir. Ceza karan, 
yedi buçuk yıldan Uç yıl dokuz aya in
dirilmiştir. 

tayin edildiğini yazmıştık. Ferit No- lstanbul Müddeiumumisi 
merin yerine İstanbul adliye mUfettiş-
Iiğine baş müddeiumumilik baş mua- Hikmet Onat aün 
vini ~ri getirilmiştir. Yeni Diyari- Anko7adan geldi 
bckir valisi, memuriyet yerine gitmek 
üzeredir. Kurban bayramından önce Anka -

7 raya giden ve orada vekaletle muhte-
A d/i ye Veka 'et; Gat tle lif hususlarda görüşen lstanbul mild· 

c~za İşleıi müdürleri deiumumisi Hikmet Onat, dün sabah-
Adliyc Vekaleti zat işleri mUdUrU ki trenle Jstanbula gelmiştir. Müddei· 

Muzafferle ceza i"leri mUdürU Haydar umumi, doğru evine gitmiş, seyahat 
Naki, Kurban bayramı tatilini geç:r-ı yorgunluğunu gidermek içiD dün din
mek üzere 1stanbula g~lmişlerdi. Tek lenmiftir. Bugün makamına gelerek 
rar Ankaraya dönmUşlerdir. tekrar işine bqlıyacaktır. 

l~te oportünizm btı§lıyor. 
Hem /ngiltere muhafazakarla. 

tı, mutedil muhafazakarları hem 
*'cırelrete geçmiyen uluslar •osye
:eaı iyeleri, hem ltalya, hem 

Kısa bir macera: Habeşistanda bir eezinti No. 3 

lcalyıının ılostu olan F ranıayr 
~nun edecek ıekil .)•avat yavaf 1 

/ 

...,,.dini ortaya atmaktadır. 
Bu, lıerheıi memnun ec/ecek 

1•1ılil, bir kaç ay önce korkunç 
Wizfü bir harp ilôhı gibi gözüken 
ltetrol ambargomdur. 

Bir kaç ay içinde petrol ambar
t0eqnun cliRleri söküldü, heybetli 
ltoatu Jt!lih Jeşik oldu. Çünkü, 
Detro1 ambargosu ıözünün konu· 
:''u~rr qüntlcnberi ltalya daha 

4 
'• o)'fılı kadar petrol •ahn aldı. 
°"•hırya, Macaıütan gibi, !tal
~ ile münasebetlerini devam et· 

.,. devletler Je petrol Ntın oJ. 

1 - Ar.tan hızla kalkar lcalcmaz am
cam bacainun lanldıtmı zann.tti. Be
reket venin ki çizmesi kuYYetli idi de 
kuyruk topuzunun clarheainden onu ke>
rudu. Fakat htıynn bama •Janwlıiı i· 
çin amcama döndG. Farfaramen İN illet 
ler saçan gözünü ona dilanitti. Arılan 
bu defa aldırmadı. Amcam iater İlle • 
mez tabancuına el uzattı. 

2 - Bu Hler tabanca büyük bir ıü -
rültü ile harekete ıeçti. Tabanca Mıi • 
ne mütbiı bir sükreme cevap verdi. 
Anlan inliyenık kaçarken yine o Ha • 
bet çocup sör\indü. Yine kop k0ta 
çalılak anamda bulunan bir kulübeye 
giderek bafırdı \ "Baba, bir yabancı me
~lf öldMyot-.,. o tarafta ....... 
paratonmun askerleri nrdı. 

3 - Ok, yay, nuzr.-, balta talimleri 
yapıyorlardı. Bu feryadı itilince koıtu· 
lar. Meneliii öldürmek, çok kudretli 
krallar kralına tecavüzde bulunmak, iti· 
tilmit ter mi bu? Bu yabancıya sünü • 
nü ıösterecelılerdi. Bir an içinde Far • 
fanmanıa etnıfını urddar. Amcam ne 
olcluiuau anl111111ya vakit bulamadan 
yumruk, tekme, tokat, yajmur gibi Yai 

' .... ,. ....... (Arkası Yar) 

IGezintiler 1 
Çocuk edebiyat1 

meselesi 
Bu bayram,, "Kızılay,, da. a.. 

tünel~ durulmağa değer bir yazı 
çıkmı§tı. Çocuk gazetelerindeki 
;yazıların, çocuk terbiye•i ve ço
cuk ruhu bakımından hiç diifünül• 
met/iğini, geliıi güzel yazJdığı • 
nı ve hatta bozuk ağızlı olduğunu 
söylüyordu. Gene bu konuya ,,., 
ka arkaclaıların da clolmndaklan• 
nı görünce •evindim. Gerçekten 
bu iıle uğraşmak zorundayız. 
Çünkü ilk mektep çağındaki yao. 
ruların okul kitaplan dlflnJa olnı
yacaklt;ırı eıerler, batlı bcıfına 

kocaman bir meıeledir. Etralrnı 
kuıatan çetin düğümler, ha de. 
yince çömlmez. Sürekli emel. 
genif bilgi ve gerçek bir ıev•i 
gerek. 

Bizde çoculr etlebiyatı, baaitlii, 
•rflık .ayılıyor. Ve sanılıyor, lıl 
her eline kalemi a1an, dileclifi 
çaptla bir çocuk hikayesi, bi, ço
cuk ıiiri, bir çocuk masalı yu. 
bilir. 

Herıeyden önce kalamızJalıl 
bu yanlııı •Öküp atmalıyız. Ço
cukluğun kendine g6re bir düny• 
11 vardır. Bu aydınlık, bulııtaas 

dünyaya miirelrkebi karartıcı bir 
varlık halinde •okmaktan çelıin
miyenler, yurda, bellıi iatemiye
rek, lenalıklann en acuını getir
miı olurlar. 

Çocuk, (halk} Jemek Jefilclir. 
ilkin bu noktayı dikkatle bell• 
meliyd. Halkla konUfll" wibi on
larla ltomıpılama. Onlara öğre
tilecek dil bu değildir. Sözü v• 
konuyu en titiz terbiye ırmakla
rında yıkamadan çocuğa mal et· 
msk, ala 6ir ~ .ayılır. Bu ~ 
lü dikkatsiz e•erlerin yavruları 
naııl zehirlediğini görmek iç:n o
yunlanna, konu..,tlanna dikkat 
etmek yeter. Vstlmncle aıml, 
hoca, mektep balıçeai gibi kayıt
lar yokken, onları aeyredinis, 
dinleyiniz bana hak vereceksin~ 
En miniminiler bile •okalı eleleri 
ağı:ile konuıurlar. Talambacalar 
gibi aöfüıürler ve lıooboy yıldı• 
lan gibi çarrnla çarpıla yİi1iiı'ler. 
Bu kötü tahlitller elbette keneli 
kendine dolmadı. Dün örneli 
vermeıe idik, bu•ün hanlarla 
karıılatmıyacakhlc. 

Çocalı edebiyatı, orta ltala
lardan doğmaz. Bu türlü e•erl• 
re can verebilmek için g~elden 
ıair, •anatkar olmalı ela yetma. 
Bu yaratdıı hazinelerine bil•İ7İ 
lıatanlardır, iri çocuğun nıhano 
giden yolları bulurlar oe bu yolla
rı yumuıak, tatlı kemerlerden g .. 
çirerek ıerel tepelerine ultlJlınr
lar. Bizcle gerçekten ıair ola. 
lar, çocuk ruhfyatı, çetrelil terbi· 
ye bahialerile uğr'lfmalar. Ki.mi 
ele bu İfİ gerçekten çoculılak gibi 
küçük görür. Brı yiUJerwlir, iti 
yavrularımız, ~n zararlı yapralt
lar ve en kötü örnekler arannda 
bucalayıp yüzüyorlar. Bence der
elin aıJ büyüğü bu iıte. 

9. a~zgın 

Tarihi binalara kıymet 
Milli emlik mUdilrlUğU tarafından 

hazinenin lstanbuldakl gayri menkul
lerine ait yapılan kıymet takdiri ça • 
lışma1an bitmiştir. Fakat haber al • 
dığtmıza göre lstanbulda mevcut bu
lunan tarihi binalara, kıymet takdiri 
komisyonu bir değer blçememiş ve ya
pılan bir topJanhda koml8yon Azalan 
kendilerine böyle bir kıymet takdirine 
~llblyetleri olmadıklarını eöylemiı • 
lerdir. Em1i.k mUdUrlüfli mUracaab 
Bakanlığa bild1rmlft1r. 
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Bir V alinıizin 
[ K•sA HABERLER J Büyük Tavla Müsabaka· 

YENl UMAN TARIFESl - Liman G •• •• y k ı 
müdürlüğüne bildirilmiş, tatbikine baş- mızın unu a aşıyor 
lanmııtır. 

Düşünceleri 
YENt BiR CEMiYET - Okulalar 

Güneşinin "Şemsülmekatip" 45 sene -
denberi yetiştirdiği mezunları tarafın -
dan bu hayırlı müesseseyi daha uzun 
seneler yaıatmak gayesile bir cemiyet 
kurulmuıtur. 

Müsabakaya 
iki gün 

ait bütün tafsilatı bir 

-2 - içinde vereceğiz 
-~~~----------~~~-KÖY 1 l 

Kır§ehir valisi 8. Mithat Say· 
lam'ın "düıünce,, /erinin ilk kıs
mını dün yazmqtık. Bugün devam 
ediyoruz: 

KöY KANUNU 
Köy bizde hükmi bir şahsiyettir. Köy 

kanunu edaları ile köylünün kalkın -
ması için bir çaredir. Fakat o kadar te
miz bir düşünce ile kabul edilen bu ka
nunun 89 uncu maddesi işe başlamadan 
onu öldürmüştür. 

rHdiğine göre 34246 köyde hoca yok GOLHANE MOSAMERELERI -

demektir. Gülhane kliniğinin senelik dokuzuncu 
Tek öğretmen göndermenin, öğret • müsameresi bu ayın 13 üncü cuma gü

menden başhyarak, okuyanlara ve çev - nü saat 16.30 dan 18,30 a kadar de -
reye olan zararlarını saymağa ise bu du- vam edecektir. 

rum imkan bırakmaz. * Tahlisiye umum müdürlüğüne ait 
Diğer taraftan tek öğretmenli olmak olup kiraya verilmiyen veyahut icann

üzere köylerde bir okul kurmak isti • dan istifade edilmiyen binalardan vergi 
yerek ders levazımı ve öğretmen aylı- alınmryacaktır. 

ğiyle birlikte her birine bin lira harcar- • İnebolu vapurunun İzmir körfezin• 
sak 41035000 liralık bir harcantı kar - de battığı sıralarda ihmalleri görüldü
şısında kalırız. ğü için çıkarılan tayfalar tktısat Veka

Şehir ve kentlerdeki 677 5 öğretme • }etine müracaat ederek suçlan olmadl" 
nin harcantısınr da buna eklersek ğını ve yeniden işe alınmalarını iste • 
47810000 liraya varan yıllık harcantıyı mişlerdir. 

Tavla müsabakamıza girmek l 
için şi:ndiye kadar gazetemizin J 
neşrettiği on kuponu birik~iremi
yenler dündenberi gazetemıze ge
lip eksik kalmıt olan kuponları
nı tamamlamakta, yahud timdi
ye kadar hiç kupon toplamamış 

olanlar gelip on kuponu birden 
almaktadırlar. 

Müsabakamıza girmek için ek
sik kuponlarım tamamlamak, ya-

Polis haberleri: 

hud on kuponu birden almak iıti• 
yenler bir an önce idarehanemİ• 
zin yanı batındaki VAKiT kütü~ 
hanesine müracaat etmelidirler. , 

l•tanbulun tavla meraklılarınaı 
Pek yaklatan müsabakamız 

hakkında gazetemizle verilecek 
olan tafsilatı lstanbuldaki bütün 
tavla meraklıları mutlaka okuma• 
lıdırlar. Bekleyiniz! 

KUltllr ı,ıerj 

Bu maddeye göre köy bizde yüz el -
li nüfustan başlar. Kadın çocuk, asker 
ve genç, ihtiyar, hasta ve alil bu yüz el
li nüfusun göreceği işleri: 

1) Sıhhat, 2) Nafia, 3) Kültür, 4) İ• 
dare işleri olmak üzere dörde indirebi
liriz. Bunlar esasen köy kanununun mec 
huri kıldığı noktalardır. 

ne hükCımet, ne hususi idare ve ne de • yeni ölçü ve tartı kanunu tatbikin· b J d 
köylerin ödemesine yol yoktur. de bazı belediye dairelerinin lazım gC9 Bir ceset u un u 

Ya her sınıfa bir öğretmen koymak len ehemmiyeti göstermedikleri dahi - Çocuk mecmuaları 
ve talebe nisbctine göre öğretmenler liye._veka~eti tar~fın~a~ alakadarlara Fakir kadının ka ı p durma-
vermek istersek harcantımız her nevi teblıg ve ıhtar edılmıştır. 

Buna göre bir masraf bütçesi yapmak 
istersek: 

bütçe yekCınlannı geçer. • Liman şirketinin Galatada eski rıh- sından ÖldÜğÜ anlaşı~ıyor 
Her biri kültür kadar ve ondan da- tım hanında bulunan yükleme ve bo • D.. b h Ankara caddesinde 66 

Llr& 
r -ı k t . k . un sa a 

ha çok veya az önem ı sag ı , arım, e- şaltma şubesile _antrepo ~ısmı şır etın numaralı Ahmet bey hanının bodrum 

100 
160 
100 

Sıhhat l§lert 
Nafta iflert 
KüıtUr J§lert 
İdare muratı 

konomi ve sair işlerin harcantısı da bun- Liman hanındakı merkezıne taşınmış - katında bir kadın cesedi bulunmuş -
lara eklenirse yenilemiyecek bir engel t - h 

ır. tur. Sabahleyin saat ona dogru anın karşısında kalmıı bulunuruz. * İnebolu faciasına ait davaya lz- bodrum katındaki abdesthanesine inen 
öğretmen, doktor, tarımcı, mühen • mir ağır ceza mahkemesinde bakılmak· gazete bayii Cevdetin adamlarından 

dis ve saire yctiıtirme de bu güçlükler tadır. Müddeiumumi süvari Mehmet A- Salamon karanlık abdesthanede aya -
90 

kadar O""nemlı"dı"r. Devlet bütçesinin yal· 1" ·1 ·· ·· .. k t R · ra kçı Salim ·· 
ı ı e uçuncu ap an amı, :ı r ğına takılan bir insan cesedile ürkmuş 4~ nız bu yetı"•tı"rme noktasında muvaffak 'k' · k H I"d" 383 üncil mad- be 

:s ve ı ıncı çar çı a ı ın ve dıı:ıarı rıkarak vaziyeti ha r ver -Lira as,,.ari haddi te•kfl eder. 1 b'l · · · k k yu··kseltilmesi i- 'k b h · · · t- "' , 
.. :s o a ı mesı ıçın pe ço deye tevfı an eşer sene apsını ıs ... - miştir. Bunun üzerine zabıta tahkika-Bu parayı 150 nüfus verecegyine gö - tt•Y• k · 1 an da var mı • -· 

cap e ıgıne anı o mıy miştir. ta başlamı~tır. Su sırada can çekiştigı re nüfus ba•ma üç ve beı nüfus itibari- d ? • k dahil d 1 ti a 
:s rr • Balkan mısa ına eve er ar anlaşılan kadın biraz sonra ölmüştür. le aile ba!lına 15 lira nakdi bot"t" tabak- B" • b""t 1 • • mu""tevazindir ve · · l f y 

" "'5 ızım u çe erımız aında aktedılmış posta ve te gra an - Yapılan tahkikata göre kılıgından 
kuk ettirilmi§ olur. öyle olabilir; fakat pek geniş ihtiyaç • !aşmasına göre muhabereler için lazım pek fakir olduğu anlaşılan bu kadı -

CiıJdi bir düşünce ile sıhhat ve killtilr !arımız önünde hiç bir zaman kafi ol - olan sekiz kuruşluk pulların Damga nın evvelki gün bu hana gelerek ga -
iılerile köy ve nafia işlerinin icap ettir- mamıştrr ve olamaz da. matbaasında bastırılmasına karar veril- zete bayiinden sadaka istiyen kadın 
diği malzemeyi temin itibarile olsun Buna rağmen rakamların bize bağır - miştir. Diğer taraftan memleketin 104 olduğu ve ölümü sebebinin kalp dur
konan bu paranın yetmiyeceğinde te - dığt bu acı hakikatler önünde yani u - muhtelif manzarasını ih~iva eden kart ması olduğu anlaşılmıştır. Kadının 
reddüt edecek kimse bulunabilir mi? mumi ve hususi bütçelerle köy bütçe • postallardan da 14 milyon tane basıla- kim olduğu araştırılmaktadır. 

Köylünün inkiıafı için bu kadarcık lerı·nı·n yetimsizliği karşısında eli bağlı k 
ca trr. YVZVöVNV ÇALMIŞ - Camiike-para ve işin kafi olmadığına da fÜphe durmak da gerekmez. Bu esasen dev - • T d k" k t kalemleri yakın 

apu a es 
1 ayı • bir mahallesinde Dere boyu caddesi yoktur. rimcilife de yakıtmaz. da kaldırılacak bu kayıtlara bakmak i- .+1-o --ı--~-ı.. -~ .. - :r-......_ _._ 

Medeni bir inıan yapytJma erebil - Bu iıte ilk hatıra gelen bir gelir bit- çin yalnız il<i memur orraKillicıurnr. da bir kadın polise müracaat ederek 
mek isin muhtaç olduğumuz §eylere el- bütçe yaratmaktrr. • İstanbul belediyesince ücretten ma· kcndisile nikahsız oturduğu berber 
bette köylünün de ihtiyacı vardır. Diğer taraftan harcantıyı mümkün aşa geçirilecek memurlara ait kadrolar Kenanın iki altın yüzüğünü çaldığını 

Filvaki yine köy kanununun köy ge- olduğu kadar azaltmak yollarını tutmak hükumetçe tasdik edilmiştir. söylemiştir. Kenan yakalanarak tah -
lirlerl içinde; salınacak paradan başka ciheti aranır. * Afyondaki şehitler abidesinin inşa - kikata başlanmıştır. 
bir çok gelirler de sayılmaktadır. Fakat Gelir deyince: Bunu ödeyecekleri ve atı bitmiştir. Abide yakında Başbakan ANB.4.RA DVŞTV _ Osman oğlu 
yüzde kaç köyümüzde bunların bir ka- onların vanı kabiliyetlerini düşünmek tarafından açılacaktrr. Ali adında bir amele Galata rıhtı -
çını bir arada bulur ve temin edebiliriz? ve bu kabiliyeti çoğaltmak için tetbir - * Şirketi Hayriyenin son hafta içeri • 
Tabiatın yardımına uğramı!l yerler esa- k b""d. d"l k b ··ç metre mmda bağlı duran Tan vapurunun :ır ler alma ta ıı ır. sinde tamir e ı ere urnu u anbar kapaklarını kapamakta iken ıen zengindirler. Dütünebiliriz: kadar uzatılan 73 numaralı vapuru se- müvazcnesini kaybederek anbarm içi-Davamız ise çokluğu tetkil eden köy- Bugün hayvan, yol ve arazi vergi - f ı ba•lamı•tır ·· Ce 

er ere :s :ır • ne baygın bir halde düşmüştur. r-
lerimiz içindir. lerinden başka köylüye yüklenmi§ bir • Asker kıyafetinde gezen elli yaşla - rahpaşa hastahanesine kaldırılmıştır. 

Şu halde ne yüz elli, ne iki yüz ve ne ödev yoktur. Bunlar mikdarlan ve ma• nnda Emine müddeiumumiliğe veril • 
de bet yüz nüfuslu köylerimiz bizi mak- hiyetleri itibarile o kadar mühim de - miştir. Emine uzun senel~rdenberi -~u BiR HIRSIZ YAKALANDI - Ka
sadmuza götürecek bir verimi temin e- ğildir. Arazi vergisi esasen azdır. Hay - kıyafetle gezdiğini söylemı~se de ~ud- sımpaşada İstiklal caddesinde tütüncü 
demiyecektir ve edememektedir. van vergisi varlığın bir ifadesidir. Yol deiumumilikçe muayene edılmek uze - Bay Şefiğin dükkanına hırsızlık yap-

KöY SEViYESi borcunu da köylü bedenen yapıyor. re Tıbbı Adliye sevkedilmiştir. mak üzere giren sabıkalı Kegork ya-
Muhtar ve ihtiyar heyetini teşkil e- şu halde kendi varlığı ve ilerleyişi * Ayakkabıcılar cemiyeti idare he- kalanmış, ve tahkikata başlanmıştır. 

Clenlerin yukarıda kısaca bildirilenlerle hesabına konacak bir vergiye dayan - yeti seçimi için ayın on sekizinde top - SOGAN ÇALARir.EN - Fatihte 
beraber kaza haklarına varıncaya ka • mak köylüye düıer diyebiliriz. lanacaktır. oturan Nuri adındaki şahıs ayni ma-
mr manan ödevlerini yerine getirecek Fakat bunun da köylerin bugünkü ---------------- halde Muharrem ve Salibin bostanın-
seviyede olmadıklan hem acı hem açık yayılı§ vaziyetine göre yine istediğ~~iz Bulgar elç.si geliyor dan soğan ~alarken yakalanmıtşır. 
hakikatlardandır. Bir bütçeye sahip ol- sonucu vermeğe kafi olmadağtna şup • ARKADAŞ OYUNU _ lsmail oğ-
mak itibarile kullanacağı evrakı mat - he yoktur. Bay Pavloftan sonra Bulgarista - lu Ahmet isminde küçük bir çocuk ar-
bua ve bir çok kayıt ve itleri, okuma Yukarıdaki hesaplara göre otuz kırk nın Ankara elçiliğine tayin edilen Bay kadaşı 

12 
yaşlarındaki Kamiranla o-

b·1 • 1 • b •armas a ·mkan · ·· k d"l · · karcı1 ıyan Hrı"stofun bu a'-'In sonunda şehrimize yazma ı mıyen erın a:s ın ı evli bir koyun en ı erını :ı .' • • ,, yun oynarken aralarında çıkan bir 
bulunduğunu bugünün hiç bir adamı id- büylik harcantılara karşı gelmelerı ;ç~n gelmesi muhtemeldir. kavga yüzünden jiletle hafif bir su -

dia edemez. verginin tahammül edilmez bir ağır ıga ---------------- rette yaralanmıştır. Suçlu çocuk_aran-
KöYLERIN iRŞADI VE KONTROLO çıkarılmasr gerektir ki bu kadar :e~a - Bugün saat maktadır. ~· 

Köylüyü iyi işletebilmek için her §ey- karlık ne yüklenilir, ne de yükletilır. İıt.lnbul Brlrdiql'ıİ 14 de 
den e'i'vel yapılacak kontrole bugün im· şu halde bizim en büyük düşmanı - .Şehir1YyaİrDSU 
kan yoktur. Bahusus bu kontrol yalnız mu: dağınık durmamızdır. 

idari yönden değil, belki sıhhi, zirai, (Sontt yarın) 111111111111111 
bayındırlık noktalarına da ıamildir; çün- ----------------

kü yetmiş. yüz köyü alakadarların gez- Geçmiş Kur unlar il 

111 

Çocuk tiyatrosu 
Gülmiyen Çocuk 

Yazan: M. Kemal 
Akşam saat 20 de 

FAUST 
rürkçeye çeviren 

Seniha Bedri 
Göknil 

mesi kabil olabilirse de, görmesi senede 
11 

Mart 1922 

bir bile düşmez. B d b" · 111 
Cahil kimselerle karşı karşıya gel • U a Jr nevı grev 

menin doğuracağı yorgunlukların rnah- Mahmutpaşa yoku§Utıun iki tara-
zurlarını da buna iliive edebiliriz. fındrtki dilkkancılar şehremanetince 

F•Ivaki fedakarlık etmek icap ettiği- sokak ortasma yaptırılan satı~ ba
ne kafliiz: faJCat herhangi bir işin mü ·ı' rakalarmın kendi kcir 1•e ka::aııçla
eyyidesi yalnız hu nokt~. olursa iyi bir rnıa yaptığı elim tesirden şikayetle 
netice alınamıya :ağına şuphe yoktur. I bu barakalar dört gün zarfında kal-

Şu halde kontrol ve irşattan da mah·ı dırılınadığı tal-.dirda kendileri diık
rum kalınca bugünkü mevzuattan bek - 1.:aıılarrnı scd ile anahtarlarını hii
lediklerimizi elde edemiyecckliğimiz küıncte tcslinulc muztar kalacakla-
pek tabiidir. rını Sadaret makamına, Dahiliye 

iL.AÇ NEREDE nezaretine ve ~ehremiııliğinc birer 
ilacı bulmak için, işe bir misal ala · 

rak girelim. Ve yine rakamlara daya · · 
nalım: 

istida ifo bildirmişlerdir. 
lstidanrn takc7imiııden bugüne 

kadar geçen müddet ile tayin edilen 
mühlei bitmiş olduğundan ~!alımut

paşaltlar bııgUn dilkknnlannı kat'i 
surette scddedcccklcrdir. 

Yukarıda 41035 köyümüz olduğunu 

söylemiştik. Resmi istatistiklere g~re 
köylere ayırdığımız öğretmen sayısı 

6789 dur. Her köye bir öğretmen ve .!'-----------------

111111111 

Fransız f iqof rosu 
HALK OPJ<:IU<;TI 

Bu a~"am saat 
20,45 de 

Zozo Dalmas 
ve Kofinyotislr 

Büyük Şark 
opereti 

HALiME 
Pek yakında: Btt. ı AtJER 

Gişe gündüz açıktır. Tel: 41819 
Fiatlar: 35-50-60-75-100-125 

Loca: 400-300-500, 

Darüşşafakaya kurban 
gönderenlere teşekkür 

Bu bayram Darüşşafakaya harp 
malulü emekli yüzbaşı Niyazi tarafın
dan 5, operatör Mim Kemal tarafından 
3, Bay Müfit tarafından 3, Kefelizade
ler tarafından :?, talebeden 168 Ah • 
medin "halası tarafından 2, Temyiz a -
zasından Cevat, Rumclihisannda Av
ni, öğretmen Sadık, Şişli eczahanesi 
sahibi Asım tarafından birer ve adla
rını bildirmiycn Bay ve bayanlar ta -
rafından 5 ki toptan 24 kurban gön
derilmiştir. Darüş~afaka direktörlü -
ğünden teşekkür olunuyor. ·~ 

Ekmek fiyatı 
I stanbuZ Belediyesinden: 

Martın on birinci gününden itiba
ren birinci nevi ekmeğin kilosu on 
bir buçuk, ikinci nevi ekriıeğin kilosu 
on kuruş otuz para ve francalanın ki· 
losu on Y.edi kuruştur s 

Bakanlık yazııar iç;n bir 
talimatname hazırlıyor 

Kültür Bakanlığı türlü vilayetlerde 
çıkan çocuk mecmualarını yakında 

tetkik etmeğe başlamıştır. 
Bazı mecmuaların eğitim bakımın· 

dan çocuk seviyesile uygun olmıyarı 

yazılar neşrettiği ve bu arada peri, 
dev hikayeleri gibi muhayyel ve kor
kunç şeyler yazdıkJarı görülmüştür. 

Bakanlık bunları inceliyerek bir 
talimatname hazırlıyacaktır. BundaJI 
sonra çocuk mccmuaJarı bu talimatna
meye uygun olarak ~ıkacaklardır. ı 

Orta 1 edrisot direkiö-
rü şeh1 im izde 

Orta tedrisat direktörü Bay A vnl 
evvelki gün Ankaradan şehrimize gel
miştir. Bay Avni şehrimizde bulunan 
bütün orta okul ve liseleri dolaşarak 
çalışma ve talebe durumunu inceliye
cektir. 

'Rn A~da a .. 1.,. ... -1.. ..-• ,,__ _ ___,,._..,_bi\ 
lun alabileceği talebe adedini de teS 
ederek Bakanlığa bir rapor verecektir. 

Yerlerini açık bırakan 
muallimler 

Ankarada açılan tarih, dil, coğraf
ya fakilltesine giden öğretmen okuld 
mezunlarından bazılannm haber ver
meden yerlerini açık bıraktıkları ya
pılan araştırmalarda anlaşılmıştır• 

Bu gibi memurların durumu yakmdaO 
incelenerek haklarında yeni bir karat 
verileceği söylenmektedir. 

VNIVERSITE DERSLERi - 'Onl" 
versite tarih şubesinde eski Türk epig
raf isini tetkik dersini eski Kuyudatı 
Vakfiye direktörü Bay Iu.ettin, es~ 
tsi&.m sikkeleri dersini de Bay Tevbıt 
okutacaktır. 

YABANCI VE AZLIK OKULLABI 
iÇiN TALiMATNAME - Yabancı~ 
azlık okullarmm zümre zümre talimat 
name tertibine dünden itibaren bat " 
lanmıştır. 

Toplantı sonunda Fransız, Atma.O 
lngiliz okullarmm her birinin ayrı aY" 
n talimatnameleri hazırlanmış ola " 
caktır. 

Bir gazete davasında 
karar 

·yet• Kaptanlar ve makinistler ce~ı .. 
reisi lsmail Özeke tarafından . Z:et 
man gazetesi aleyhine bir nıüd ..t 

" e~· evvel açılan hakaret yollu yazı n ke" 
davası, İstanbul üçüncü ceza nıah 

0 
mesinde neticelenmiştir. Mabkemefa" 
vakit sahip ve neşriyat müdüril 81 ., 

tile dava olunan avukat Alinin }>er& 
etini kararlaştırmıştır. rl 
KAÇAK ÇAKMAK TAŞI SATAN: 

MUHAKEMESiNE BAŞLAND ıııJ 
Kartalda 6500 kaçak çakmak ıs.şJ1 ., 

satarken yakalanan Salih, doku~ tit• 
cu ihtisas mahkemesine '·eriiın~ 
Dün mevkuf loarak muhakenı 
başlanmıştır. 

Komiser!erin imtihanı uJS .. 

Dün ÜniV81'8ite konfe~ ~:aıd 
da terfi edecek komiserlerın iD1 ış· 
yapılmıştır. lmtihana 70 kişi ~ • 
tir. Evrak tetkik edilerek sonuç 
kında kendilerine bildirilecektir• 
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(YABANCI POSlA) K k d s 
A • t• Oyun kağıtlarının ~ Ir 10 30 ODr 
vrupanın vazı ye ) resimleri değişiyor (( Azanı Teneşir Pa~A~~!: 

Günün Siyasası 

---------- (( Yazan : Sermet Muhtar Alus 
Alman C e P he S l• ı e, So vyet Rusya- Amerika bu bahiste de :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::: 88 :::::::::::::::::::::::::i::::::::::::::::::: 

-Fransa cephesi karşılaşıyor! :;~::ğ .. ~:~.:~~~::~ u..,. 
Fransa ile Sovyet Rusya ara

ıında imzalanan paktın Fransız 

parlamentosunda tasdik edilmesi, 
ortalığı allak bullak eden netice
ler vermiş ve Avrupanın bütün is
tikbalini en karanlık tehlikelerle 
tehdid eden bir mahiyet almı§· 
hr. 

Fakat Avrupayı en karanlık 
tehlikelerle tehdid eden bu vazi
Yet, Avrupa devletlerinden her 
birinin kendini korumak ve emni
Yetini sağlamlamak ıçın aldığı 

tedbirlerin diğer devlet veya dev
letler tarafından alınan tedbirler
le çarpıtması yüzünden hasıl ol
ınuı bulunuyor 

Meselenin kökü, Almanya ile 
Sovyet Rusya arasındaki zıddiyet
tir. 

Sovyet Rusya son yıllarda bü
tün Avrupa devltlerile anlaşmak, 

•desıi tecavüz misakiarı, do5tluk 
ınuahedeleri imzalıyarak Avru
J>ada işlerini yoluna koymağa ça
lııtı. 

C.unun neticesi olarak Sovyet 
Rusya, Balkan antantını tetkil e
den devletlerle olduğu gibi Küçük 
•nh~ma devletlerile de dost oldu. 

S~vyet Rusyanın bu siyasetini 
en derin merak ile takip eden 
devlet Fransa idi. 

Sovyet Rusya; Balkan antantı 
ve Küçük antant d~letlerile an
la ımıt olduğuna göre daha sonra 
ne ~Pacaktı? 
"~''t\1Wıanya ile mi uzlaşarak 

'1Piltsl'Am :Avrupadaki büttln nO

fuzunu kıracak? 
Yoksa Fransa ile mi anlaşarak 

J:' ransanın Almanya tarafından 
hissettiği bütün korkulara sed çe-I 
kecek? 

Fransa - Sovyet Rusya müte
ltabil yardım paktını müzakereye 
tiriştiği vaziyetin kısa hulasası 

hundan ibaretti. 
Bu işte Almanya, F ransadan 

ene! davranarak Sovyet Rusya, 
ltüçük antant ve Balkan antantı 
İle anlaşamak ve andla§acak olur
&&, Almanya Fransaya karşı is
lediği derecede kuvvetlenmİ§, 

Fransa ile bir harp çıktığı takdir- terindeki resimler türlü türlü yapılmıt 
fakat bunları zamana göre değiıtirmek 

de deniz yollarının kesilmesinden kimsenin aklına gelmemiıtir. Amerika-
zerre kadar endişe etmiyecek de- lılar bu işte de birinci olduklarını gös -
recede arkasını sağlamlamış olu- teriyorlar. Yeni yapılacak kağıtlar üze
yordu. Çünkü bu memleketler rinde Birleşik Amerikanın dört cumur 
Almanyanın muhtaç olduğu bütün resinin resimleri bulunacaktır. Şöyle 

erzakı yet!ştirmeğe yetitirlerdi. ki: İspati ye Teodor Ruvzeltin, Karoya 
O halde Almanyanın, şimdiki Wilson'un, Kupaya Washington'un, 

Maşaya da Lenkoln'ün resimleri kona -
rejim yüzünden· yanatmadığı, fa- caktır. 
kat kurcalamaktan da hali kalma- Bundan başka Birleşik Amerikayı 
dığı bu siyasete sed çekerek Sov- teşkil eden devletlerin her biri için ay
yet Rusya ile anlaşmak ve bir n oyun kağıttan yapmayı ve bunlara da 
pakt imzalamak lazım geliyordu. o devletler valileri ile belediye reisle -
Fransa erkanı harbiyesi de bu dü- rinin resimlerini koymayı düşünüyor • 
tüncede idi. lar. 

Bunun neti~eai olarak ~ransa, s·r Fransız bütün 
Sovyet Rusya ıle anlaşmaga ha~ 1 
ladı ve mütekabil yardım paktı kıtaları birleştiriyor 
imzalandı ve tasdik edildi. 

Bir Fransız, çocuklarının doğum ycBu suretle Fransa, Rusya ile 
ri ile yeni ve garip bir rekor açmıştır. 

anlatmıf, Küçük itilaf ile arasın- Bu adamın ilk çocuğu Pariste, ikincisi 
daki bağları sağlamlamış ve Bal- Brezilyada, Porto Alegrede, üçüncüsü 
kan antantı ile de anlaşmış olu- de Fasta Ucdo şehrinde dünyaya gel -
yor, Almanya ise, icabında hem miştir. Bu itibarla dünyanın üç kıtasın
karadan, hem denizden abloka da da birer çocuğu olmuı oluyor. Fran-

B. k sız bu defa Hindiçim:ye gitmek için ka-altına alınmış bulunyor. ır e-
rısile vapura binmiştir. Kadının gebe 

lime ile, Fransa için Alman teh- olduğunu da söyliyelim. Demek ki As-
likesi asgari ölçüye inmiş oluyor- yada da bir çocuğu doğacak dört kıtalı 
du. bir aile teşkil edecektir. Fransızı geçir-

Almanya, bu siyaset karıı- meye giden bir dostu kendisine şu tav
sında boyun eğmek istemedi ve ıiyede bulunmuıtur: 
son hareketile evvela Lokarno mu- - Hindiçiniden sonra Avustralyaya 
ahedesi mucibince Franıanın hu- gidip bir müddet orada kalmayı da u -
dudunu emniyete alan bir devlet nutma. Bu suretle göğsünü gere gere 

''çocuklarım dilnyanın bet kıt'asmda 
olmaktan çıktı, Sonra Re~ mınt~- doğmuştur.,, diyebilirsin f 
kasını itgal ederek Fransa ıle dog-
rudan doğruya kartı karşıya Ge,,eral Santini bogazına 
geldi. - pldbıJtlri 

Fakat Almanya bunu yapbtak-
la iktifa ctmiyerek Lehistan, Ma
caristan ve ltalyadan müteşekkil 
bir cephe vücuda getirmeğe, ln
giltere ile Fransa arasındaki bağ
ları gev§etmeğe de çalıştı. 

Habeşistan İtalyan birinci kolordu
sunun komutanı ve Aba - Alagiyi iıgal 
eden general Santini söylendiğine göre 
boğazına pek düşkündür. Orduda bütün 
yüksek zabitlere verilecek yemeğe ka
naat etmiyerek kendisi i~in ayrı bir 
mutfak yaptırmıştır. Zatına mahsus o
lan bu mutfak ordunun hareketini ta • 
kip ederek Habeşistanın sarp dağlan 

ilzerine çıkıp inmektedir. 

Pariste toplanan Lokarno dev
ltleri, bir kaç gün sonra Cenev
rede toplanacak miJletler ce:n!ye
ti konseyi, Alman cephesi ile 
Sovyet Rusya - Fransa cephesi
nin adeta bir mübarezesi mahiye- ~- Bilir misiniz? -
tinde olacak ve bu mübareze ne
ticesinde Avrupanın vaziyeti an
laşılacaktır. 

ô. R . Doğrul 

Dünkü Sayımızda aorduklanmız ve 
cevaplanı 

1 -Avrupanın birinci ve ikinci de
recede en kalabalık memleketleri han 

~~~~~~~~~~~~~~~~--~~- - gileridir? 

Arsalar 

Bütün ma 1 sahipleri 
meydana çıkacak 

Hazirandan itibaren yapılacak o -
lan arsa ve arazi tahririne ait mua -
bıeleler için vilayet hazırlıklara baş -
laınıştır. Kanuna göre arsalar evvela 
'abipleri adına, sahipleri bulunamazsa 
ltgaı edenlerin yahut müteneffi olan
ların adlarına yazılacaktır. 

Yeni tahrir yapılırken bclediyede
~i çap kayıtlarına da müracaat edile
Ceğinden, bu suretle, şimdiye kadar 
"ergi vermemek için ortaya çıkmıyan 
tlıaı sahipleri de bulunmuş olacaktır. 

Liman kadrosu 
Liman Genel direktörü Bay Rauf i 

'>ugün Ankaraya gidecektir. Genel di
~ektör günlerdcnberi hnzırlamakta ol
~Uğu kadroyu da Ankaraya götüre -
~ktk. Bundan başka limanımıza ge · 
~cek vapurların şehir telefonile konuş 
~alarını temin için hazırlanan proje 

Ankaraya götürülecektir. 

\'eni Amer ikan Elçisi 
Yeni Amerikan elçisi Bay Mckmur
~ itlmatnamesini vermek üzere bir 

] Serin ve sıcak! 

Bir müessese dairelerde 
yeni tes:sat yapmak istiyor 

Bir müessese memleketimizde ye· 
ni bir tesisat yapmak istemiş, bunun 
için alakadar makamlara müracaat 
etmiştir. Bu müessese, daire ve oda
ları kışın serin ve yazın sıcak tutacak 
bir tertibat yapacağını ileri sürmek· 
tcdir. 

Bu tesisat ayni zamanda odaların 
veya dairelerin rutubetli havasını da 
giderebilecektir. Alakadarlar tetkik 
ediyorlar. 

FRANSIZCAYI 
BERLITZ'de öğreniniz 
ı - Metodu esasen pratiktir. 
2 - Her öğrenilen dil için imtihan -

dan sonra bir diploma. 

- Birinci Ruıya, ikinci AlmanyL 
2 - Bir istatistiğe göre İngilteredc 

saatte kaç kitap çıkar? 
-6. 
3 - Çiçeğe benziyen 

nerede bulunur? 
- Deniz altınc!a. 

hayvanlar 

4 - Yeryüzündeki nüfusun kaçta 
kaçı ekmek yer? 

- Oçte biri. 
5 - Kuluçkada en çok yatan kuş 

hangisidir? 
- Papağan, 40 gün. 

YENi SORGULARIMIZ 
1 - Ne zaman ve kim ayda teles

kopla insan gördüğünü zannetmişti? 
2 - İktısadi buhran senelerinde A

merika ahalisinin kaçta kaçı işsizdi? 
3 - Amerikada içki yasağı ne za• 

man kaldırıldı? 
4 - ''Ufak şeyler tekamül teıkil 

eder, fakat tekamül ufak bir şey de
ğildir . ., sözünü kim söylemiştir? 

5 - tlk seyyar kütüphane teşkila
tım kim yaptı? (Cevaplan yann) 

3 - Her sene yapılacak müsabaka ile --------------
Pariste üç sene bedava okuma. 

4 - Talebelere hususi tarifeler. 
5 - Tediyatta kolaylık. 
Geliniz, parasız bir tecrübe dersi alı•l 

nız. 

'"--- -'-''--' ..... --

Usküdar Tramvay 
ş·rketinde 
Üsküdar tramrnyları genel heyeti 

yıllık toplantısını 31 martta yapacak
tır. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: •••••••••••••• _ ::::::::z::::::::::::ı:::a::::::::::::::: 

Dana, pişmiş kelleye dönmüş-! 
tü. 

- O senin terbiye ve nezake -
tin; o güzel d:idelerindeki hüsnü· 
nazarın; o alicenap kalbindeki 
teveccühün şekerim!.. Mahaza, 
bu iltifatlara minnettar olmamak 
ne mümkün. Eksik olma, arzı şük
ran eylerim nurum! Diyerek eve 
girdi. 

Angeliki, eldeki paketlerin 
kendine getirildiğini anlamıştı. 
ya, anlamamazlığa geliyor, poh -
pohu geçiyordu: 

- Bak sen ne iyi adam, ne 
familya baba!... Senin ev, senin 
çocuklar için ne tsok sey tasiyor
sun ... Askolsun, bravu sana! .• 

Hacı: 
- Yarım elma, gönül alma. 

Layık olmıyarak bunların hepsi 
senin mehlikacığım. LUtfedip ka
bul et de beni ihya eyle! 

Deyince mehlika, sevinç için
de : 

- Amman, diyordu, ne yap • 
tin? Senin luzune bakmıyorum, 
utanıyorum. Bu kadar hediye ne 
olazak hurda magazina atsazak -, 
. ? 

sın pasamu ..• 
Kocakanlar daha odaya girme

mişler, sofada dolaşıyorlar, kapı 
aralığından bakıp bakıp, birbirle
rini dürtükleyip Türkçe fısıldaşı -
yorlardı: 

- Anastasya bu erif yaman 
zengin! 

- Harikliya, em zengin, em de 
huvarda!.. 

Da.na, canancağızına-alruğı he. 
diyeleri bir bir çıkarıp eliyle ve -
riyordu: 

- Al, çeyrek düzine, hep sev -
diğin renklerde zenne fanilaları !.. 
O tombul, o ilik vücutcağına gi -
yersin! 

Fanilaları uzatırken burnuna 
götürüp kok.lıyarak derin bir ah 
çekiyor, gözlerini bayıltıyordu: 

- Eygidi talihliler, sizlere gıır 
ta. Ne teıiitaze, ne pür rayiha, ne 
ateşnak bir bedene temas edecek
siniz. Ne bahtiyarsiniz ey ipek par 
çalan, iplik parçalan!.. 

Çorapları öırup öpüp yüzüne 
gözüne sürüyordu: 

- Al, gene çeyrek düzine zen. 
ne çorabı. Küçücük, tombulcuk, 
pamukçuk ayacklanna giyersin:·· 
Gözlere tutiya, ruhlara gıda nedır 
mi? lşte sen meleğimin istimalin • 
den, sen gülümün buyuamherdan 
sin dikten sonra bu hasbacıklar ! 

ötekileri de uzatıyordu: 
- Al, kemafis.5abik çeyrek 

düzine gene sevdiğin elvanda, zen 
ne me~d~lleri ... Mini mini burun. 
cağım g-onca ağızcığmr silersin .. 
Bunla~ ... da ara basile kurdele; şi· 
şedekiler de koku! 

lcmedcn sarhoşa dönmüş, di
li işl~rken, birden yerinden sıçra
dı: 

- Tü, Allah müstahakım ver
sin, ne derneğe bunları alıp ge -
tirdim. Kasemi billah olsun ki 
hatayı uzma ... Kokuların menbaı 
hazinesi sen değil miydin a gü • 
lüm, a yaseminim, a sünbülUm 
a fulyam? .. Senin vücudu ner -
mininin rtn dilküşası bunlardan 
bin kat, yüz bin kat balater de · 
ğilmiydi?. Benim kisine açıkcası 
bilmem ne yemenin arapçası rler
ler .. Yavrum aman üzülme, da -

annecıgıne, teyzeciğine v 
gözlerini boyayıver !.. 

Angeliki duralar gibi y 
- Size yurekten me 

tsok tesekkür ederim, anı 
Hacr, gene elini yakal 

atılıyor, kız çekiyordu: 

- Dur vre, benim laf 
biraktin. Nitsin ama dedi 
soyleyezeyim... Simdi beni 
ma, benim teyze bunlar gö 
Az hediye deyil, ziyade ma 
kordela olsa kolay. Tsarsid 
aldim diyorum, is bitiyor ... 

Hacı, karşımdaki bunla 
zrmsadı mı yoksa beğenme 
diye kafa kaşırken, kum 
sözünü tamamlıyordu: 

- Onlarin baslar ka · 
Bu pasa ile bizim kiz ar 
ne dalavera ver diyezekleı; 

kim sana surat yapazakla 
evde gelme gibi bir muame 

Hacı, gene eli yakalam 
balıyordu: 

- Bir kere ver şu kum 
gene arnavut hesabı besa 
yim. Söz bir Allah bir, sen n 
redersen razı olacağıma, 
harfine riayet edeceğime 
edeyim. Daha ister misin, E 
şerif cebimde; çıkarıp üstü 
basayım! ..• 

İç cebinden En'amı çıka 
kapağına avucunu basmıştı. 

- Nah, Halep orada ise 
burada. Her emrine harfiyye 
at edeceğime vallahi!.. B 
de mi istiyôrstın, al billahi ! . 
de cabası, tallahi!.. Uzün 
korkuya ne hacet elmasım, 
kulu rüya görmektense uy 
yatmak hayırlıdır derler. 
nık yat, uyanık yatalnn inçi 
nem. Bu saniyeden tezi yok, 
lan bir kenara saklayıver de 
tul! ... 

Angeliki paketleri kaprp 
na penin altına soktu; sonra 
şan seslendi: 

- Mama, teyze, ayıp ya~ 
sunuz, misafirimiz yanına g 

Hacı, boyun büküp yalv 
yordu: 

- Allasen otur 
verde. Onları rahatına bırak; 
Şı karşıya, tatlı tatlı konuş 

. t ' ruz koklaşıyoruz ış e .•. 
'Kapının sürgüsü çekild~ 

kanadı da açıldı. Kocakanla 
caman bir tepsinin kulplar 
yakalamışlar, içeri sok.muşla 

Bu akşamki. çilingir so 
dünkünden çok üstündü. Ra 
maada iki tane de siyah şişe 
rap. Kadehlerin ve bardak 
yanında ufarak bardaklar. Ç 
lar bıçaklar peçeteler. lçi 

1 • 

dolu bir kase ... Ya mezelerın 
şidi. ıstakozlar, pavuryalar, 
desler, balıklar ... 

Dana, küplüleri yayan bır 
cak derecede rakıya idmanla 
altı, yedi teki çekmiş, hiç kek 
mcden, sohbeti tutturmuştu. 

lşi gene eş'ar ve ebyata d 
müştü. Gözleri sevgilisind~, 
kulaklarında, boyuna göz kı 
(bunlar senin içindir) diye i 
retler geçerek, aşk ateşine, 
lat saadetine, hayattan kam 
mağa, dilipüryam şad et~eğ~ 
ir, hepsi de irticalen ve bırbır 
den tumtıraklr cevherler yuım: 
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Sigarasınn dumanlarını usul u·f Meseleyi halletmek lazımdı •. 
aaI üfledi. Dütünüyor ve bir cİ· Düıüne düıüne ne yapacağım kes· 
aayeti tuarbyortlu. Çıldırmıf mı tirdi. 
idi?. Hayır. Aklı yerli yerinde . Bir kaç yıl önce bu majazadan 

at 22 den ııonra Anadolu ajanmmı gazete 
leremahsua h&vadll 1enild verDecektır. 

i. Ve öldürmek istedi ii adamı bir rövelver almııtı. Rövelverini I jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1 
hnımıyordu. Yalnız adının Basri alıp gelecek ve maiaza sahibini B O R S A 
,.hluiuna biliyordu. bularak konuıacak, rövelverin 

Son günlerde buğday ve arpa 
fiyatlarında düşüklük başlamıştır 

Gözlerini yumdu ve yarım· iyi itlememesinden 11zlanacak, rö- 10 • 3 • 936 
7amalak düıünceleri biri birine ek- velverin kusurunu 'ıöeterirken ••------lllalarmda Jddm lpntU olanlar, in. 
lemek istiyordu. Bıçak mı kul- Basri de kazara fırlayan bir kur- rlade ......... IOnalerdlr. aa1ııam1ar 

ba ' E ...ı u de 1rapaa11 •tlf fl.JaUan ..... )anmalıydı, ta nca mı. vine ıunla gidecekti. 
ai &itmeliydi, mağazasına mı? Planını aynen tatbik etti ve er- P A R A L A R 

Yoksa bir pusu mu kurmalıydı?· tesi gün mağazaya giderek Buri- : =lr : .: 
lrıç biri de doğru değildi. Evine yi görmek istediğini aöyledi. Ma- •Parla 167.-

pkm bir yerde bekleyip üzerine ğazada çabpn kitip, Kadriyi •Mil&Do 1M.-

ablmak ve kim olduğunu belli et- mağaza sahibinin yanına götürdü. : = ::: 
tneden itini bitirmek daha muva- Kadri derdini anlattı: •o.nevn 81.f>,-

fiktı. M ... d ld i b • 8of7a u. -- agazamz an a ı ım u erc1am ss 
Kadri, bütün bunlan düşündü tabanca fena i,liyor. Düzeltmek ::;: W>·: 

'Ye karannı verdi. Maksadı, hiç ff k 1 • stok'hotm S'J -için ne yaptııma muva a o a· 
'bir iz bırakmadan bu iti yap- madım. isterseniz kusurunu ıize- ı-----Ç~E-K_L_l!_R ____ ı 

maktı. • • • de göstereyim ! • Loadra 660JIO • VV&n• &.BIUO 

Basri ile katibi yan yana dur· •lf..,orir OS>'JO •Jfadrld rtmr> 
•Parla 12 06 • Berlln t 9884: 

mut tabancaya bakıyorlardı. Kl- • Jllll.Do 10.0280 • varıova 's.u 

•vtyana u..-
•Kadrfd 17 -
•BerUn IJt -
*V&J'IOVB 2,-
•Budapefte 29 -

*Btlkret UJ. -
*Belrrad 69-
•roıco1wna 6' -
•AlbD U68-
•Banknot 29IJ -

tip tabancayı daha yakından gör- • BrOUeı '-718'J • Budapeıte '·~ 
*Atma 88 ~ • BOkret 108.(&M 

mek için Kadrinin yanma yalda- • 0enevn uaao • Bellftd B4ı. 76 

Son günlerde buğday fiatların
da dütkünlük alametleri giSrül
mektedir. Yumupk buğday fiat-
1an 8, sert bufday fiatlan da 
7 buçuk kuruta kadar düşmüttür. 
Dütkünlüğün baılıca l'ebebi. bu 
sene mahsulün bol olacağına dair 
görülen alametlerdir. 

Anadoludan gelen haberlere 
giSre, her tarafta havalar iyi git
tiği için, kıtlık zeriyat pek mitsa· 
it ıerait altında ıeçmitm. Hava
lar böyle giderse, ilk bahar zeri. 
yatı da iyi geçecektir. Her ıene 
kıı f iddetli oldufu için kqlrk ze
riyat bu yüzden ziyana uirardı. 
Halbuki bu sene havalar pek iyi 
gittiği için ekilen mahsul, hiç bir 
ziyana uğramadan elde edilecek • 
tir. 

Bir kaç gün önce, Bayan Zehra 
ICadf'i, kocaslle gene uzun mü
nak-ıalara ıiriımifti. Kadri, ka
nsile ahfmadan hotlanmazdı. 
Çünkü kanıını sever, ona derin 
J>ir bağlılık hiıaederdi. Nedense 
karraı, ikide birde ona çatmak 
için bahane bulur, kih itinde 
fazla gecikmesinden sızlanır, kih •z kazanmasından tiki.yet eder, 
,oksulluktan bıktığını ve artık 
tahammülü kalmadığını söyler 
nrurdu. 

tırken tabancadan fırlayan bir • 8of7a N,8718 • Yokobama 2.76'6 
kurşun katibe isabet etti ve k&tip • Aıuterdam 1.17 • Koatova 1~ 9r> Öğrendiğimize g5re, Ziraat 

•Prat t9,17f> •stokhoım Bll'\'1 Bankası da, bu sene mahsulün bol yere yuvarlandı. 
Hadise derhal zahıtaya llalier olacağını hesaba katarak·ona 18-

verildiyse de mafaza sahibi hadi· ı, Bana• DW l'nmva.J v.oo re hazırlıklar yapmaktadır. Ya. 
senin tamamile kaza olduiuna ta· •Alladolu ~66 Çimento ~~ pılan tahminlere giire, bu seneki 
hadet etti. Bütün tahkikat Kad- ;:. Ba)'l'ly ı:: ::;a: 000 buğday mahsulü, en fazla mahsul 
rinin ki.tibe kal'fı hiç bir garazı •Merkez Bank 65W BaJya o.00 alınan bir sene olacaktır. Şimdi-
olmadıx-.. , onu öldürmeyi kat- u. 111gorta .oo ._.,km. ecsa 0

0
00
00 

ye kadar Türkiyede en çok mah-
gaaaa Ponomontı 8,00 Telefon 1 ''-• 1 t B 

iyen düşünmediğini ishal etti. Ne-••---:--------------• su evveJ.11.ı sene a mmıı ı. u 
ticede Kadri kurtuldu ve ne oldu latlkrazlar Tahvlller mahsul mikdan 3 milyon tondu. 

•·ıess T.Bor. ı 28 90 a:ıektrtk oo.oo Baıta Ziraat Bankası olmak üzere ise katip Namiye oldu. 

• • • • • • • n 2190 Tramva1 81.70 bir çok ihracat evleri de, dıt mem· • • .. m ssso Rdıtım 1•00 

ı d Ba Zeh latUc.Dahllt ı •oo •Anadolu ı AtJ 10 leketlere ihracat yapmak imkin-
ki yıl ıonra i i. yan • •Ergeni latfk. 96.50 •Anadolu D '8.70 farını bulmuılardı. 

yüzünden harice sevkiyat yap1l• 
mamaktadır. Bununla beraber fi
atlann önümüzdeki hafta içind• 
tekrar artmaıı muhtemeldir. 

Bugünkü piyasaya g6re, toptd 
satıı fiatlan: Urfa yağı birinci 
kiloıu95 ikinci Urfa 85, zeytill 
yağlan 55 lie 85 arasında muht• 
lif tir. 

Sovget Rusgada 
yeni rahleler 

Sovyet Rusya eski rubleyi bl
dırmıf, yeni rubleleri baıtınmttd• 
Yeni rubleler iiç frank ~ 
dedir. Bu paralar bir marttaıı li 
tibaren teda'riile ıeç•lindea • 
likadar memleketlerin tüccarl_,,. 
na bildirilmittir. 

Tel-Avio 8ergisine gÖfl"' 
Jereceğimiz niimııneleF 

Tel A viv aerıiaine ıind"iı.. 
cek nümuneler tamamile hazır .... 
tnlf bulunmaktadır. Ba nijmUll• 
ler ayın yirmiıinde ~
gönderil.mit buluucaktır. Yafr! 
da ticaret mihpeuilimiz ~ 
dıjmdan, serci itleri ile met ... 
olmak üzere lskencleriye mim.r 
ıili Yafaya gitmiıtir. 

Tel Aviv sergiıine pnderild\ 
z9111'in nümanelerin liyıkı v~ 
gösterilmesi için Mi'6n tedltirl# 

:Evlendikleri gündenJ;eri hep 
Myre idiler. Kadri aldırmıyor ve 
dit ini sıkıyordu. Çünkü karısını 
seviyordu. Git gide bu çe~it dır
lanmalarm hepsine alrımııtı. O 
kadar ki, kansı. ağzmı açar açmaz 
mt diyeceğini kestirerek hepsini 
sıralamağa ve biribiri ardınca ez
berden okumaia J;qlardı. 

ra bir arbda11 ile koDUf\IYordu. ına .& 11 ıooo A.n&do1u m ''° 
~rtmaqrifmfit~ "19~--ma:.~~~~Mll ... lt!..~UıQ..14--,........~Bu~ğd~a~y~f~ia~t~la~rmd:;;_::~a~o~ld~u~fu~g~i-J-.~a.ıı.....Ja.-...Mır.~._.:al~,_ 

ı-=:::===========ı ı, arpa ıa arı a yavaı v 

alınmışt:rr. ' 

ristan ticaret nezaretinde -~~ 

Fakat b;r kaç gün önce vaziyet 
değiıti. Zehra, ıon oltimatomu 
vermiı: 

- Artrk illaUah, demiı ve ar· 
kasından: 

- Benden bu kadar, bengi-
d• ' ıyorum .. 

Diyerek Kadriyi hayret içinde 
bırakmııtı. Bayan Zehra sahiden 
aidi1ordu. Giyinmiı, hazırlanmıt 
ve laıpınm yolunu tutmuıtu. Fa
kat birdenbire dönerek kocaıma: 

......... Bana bak, dedi, gitmeden 
ince sana bir tef aöyliyeceğim; 
aeni sevmiyorum. Ömrümde de 
sevmedim. Benim gibi bir kadını 
takdir eden ve seven bir adama 
'Yarac&ion !. • 

Kadri birdenbire sordu: 
- Bu adam kim? Tanıyor 

1111lJWD? 
• - Nereden tanıyacaksın! O 

nerede, ıteıı nerede? Koa koca 
maiua sahibi bir adam. Çarıi· 
nıa en itibarlı taciri. Adı Basri ! 

Zehra 1>u sözleri aöyledikten 
aonra kapıya doiru fırladı. ve çı
kıp aitti. 

Onu alıkoymak için hiç de uğ
rapnam11tı. 

Tırmi dtirt saat sonra bir tel· 
paf aldı. Karuı bir botama da
Yatr açlıimı haber veriyordu. Kız· 
dı ve rakibini öldürmeyi kurdu. 
F~ ~ ele geçmeden ve bir 
iz bırakmadan nasıl yapabilirdi? 

Kanımın telgrafma cevap ver
medi. Ertesi günden baJlıyarak 
her gün kanımın anlattığı mata· 
a sahibi, itibarlı taciri aramafa 
koJV}du ve kolaylıkla buldu. Bu
ralı aYCılıia, tÜl'lü türlü sporlar~ 
alt 1ler tlrltl et'J&JI satan l>8JGk 
tetmayeli bir müeue1e idi. 

- Kadriye hiç rast geldiiin fi diiımektodir. Çünkü her tarafta 
var mı? Takvim ı~ ı~-C- kıtlık zeriyat iyi yapıldrtı için, 

- Hayır. Katip Namiyi vur· -*=---===116 Zilblcc J'l Zilhicce bol arpa mahsulü de alınacafı 
duktan sonra ortalıkta görünmez GGD dıoldfa 6 20 6. ıs tahmin edilmektedir. Arpa fi. 
oldu. Kendisini bir görsem çok OGD batıp 18,12 18,13 atlarının düşmesinde ikinci bir ıe-
mühim bir aual ıoracatnn. ~~ ıa: 1~~ 1~~ bep daha vardır. O da havala-

- Ne ıoracaksm? Obla 11amUı1 15,41 15,4~ rm iyi gitmesinden ileri gelmek· 
- Ben ondan ayrıldığım gün, .a.1qam....... l8,ti ıs.ıs tedir. H:ıvalar her tarafta iyi geç. 

kendimi pek deierli göstermek = D&1DU1 ·~: 1~:~ tiği için, hayvanları dışanda ot· 
için kerli ferli tacir Basri ile ev- YılmgeçenctınJerl 71 72 )atmak kabil olmuıtur. Bu yüz. 
lenecelbni ıöylemiıtim. Halbuki •Y·dm-kal&D--ıtınl-ert..:.ıı--2•94._..__2•93_...: den arpa sarfiyatı azalmıf ve fi
bu adamı tanımam bile. Tamdı- .. .-.----------..... atlar da düımüttür. Mamafih, 
ğım ve ıeTdiiim adam onan klti- 1 KONFERANSLAR 1 geçenlerde havaların bir kaç gün 
bi Nami idi. Kocamın bu adamı! .. ____________ .... _ bozması bu vaziyeti değittirmit-

sevdiğimi nasıl keıfettifinl bir EmflllStıii Halkevinden: tir. Arpa· fiatları bir az artınıt· 
türlü anlıyamadım. Gece ıündüz ıs· 3 • 936 Cuma gllnii eaa.t 17.30 br. Fakat havalar düzeldikten 
bunu merak ediyorum. Onun ölü- da evimizin Cağaloğlundaki merkez sonra, arpa fiatları gene eski dü-

h h salonunda Dr • .Ahmet Aamı tarafmdan 
mü ile em eski kocamdan, em tu'"k -zı·yete dönmu" _.:ı-. (Analık hıfll88lltha111) konulu bir kon ..... y•...-
aevdiğim adamdan oldum. Acaba ferans verilecektir. Bu konferau bü. · / 
nasıl keıfetti?. ttin yurtdaşlara açıktır. Yağ fiyat arı düştü 

R. P. Son giinlerde· Jal piyuasında 
lstanlntl 3 üncü icra 1D11nm1uian 

suıtbwn.t llirinci .ana haWı ...... danı 
kemesinden: Satılm11ma karar verilen bir kamy~ 

Davacı Şark demiryollan Tilrk Anoıı 
nim ıirketine izafetle ,vekili avukat 
Hamdi Hallın tarafmdan mUddeaaleyb 
Beyoğ1unda Tünel civannda Belvii a • 
partmıanınm birinci katında Aralan Ah· 
met aleyhine ikame olunan kira bede • 
tinden 96 liranın tahıili davası üzerine 

netin nmf hissesi 17-3-936 Alı gii· 
nil Nuruoımaniye camB kapısı 56 No. 
la rarajda 1aat ıo - 10,30. kadar •• 
çık arttırma ne satılacağından almak 
iıtiyenlerin mezkOr gUn ve saatte ma • 
hallinde bulunmalan ilin olunur. (V. 
No. 14240) 

büyük bil' d\ifüklük ıöze çarp
maia baılamııtır. Trabzon yağ
lan 100 kuruttan 85 kurup ka· 
dar indiği gibi Urfa yağlan ile 
zeytin yağı fiatlannda da bir haf. 
tadanberi bir dlll'IUnluk ıörün· 
mektedu. 

Evvelce de yazdıfımız sibi, 
elde mevcut mahsulün az olması 

müddcaaleyhe gönderilen dava arzuha• -------------------------
linin ikametgi1ı19m meçhuliyeti ıerh ve
rilerek bi1l tebliğ iade Jatmmıt ve beı; • 
mucibi talep 20 gün müddetle ilinen 
tebliğat icrauna ımr.r ven1erek muba· 

Van gölü işletme idaresi 
direktörlğünden: 

kemesi 2--4-936 tarihine müsadü per- 1 • • • 
ıembe gilnil saat 10,30 talik edilmlt ol- 1 - daremız mot?rlen içın 30 ton ince, 20 ton orta olmak 
duğundan müdd~eyh Aralan Ahme· üzere ceman 50 ton mıkdarmcla mazot kapalı zarf usulile münaka
din o g{ln •e saatte bizzat gelmedili saya konulmuftur • 
veya tarafmdan bir vekil g6nc.1ermec1l~ 2 - Bu baptalri prtDame ve nümuneai Vanda Van gölü ifletme 
takdirde gıyabmda muhakemeye dnam idar•inde, latanbulda Denizyolan ftletme Direktörlüiünde, ve diier 
olunacağı tebliğ makamına Icaiın olmak mahallerde bulunanlar faJ'baylıkla rdan ve yahud Merkezden talep 
üzere ilin oltınur. (V. No. 14244) edilebDir. • 

3 - Tahminen bedeli 10 bin lira olan bu münakatama ihale li=t -. 4~-=~! ,Onil 19 - 3 _..: 936 tarihli perte mbe ailnü saat 14 decHr. 2490 
:an eski: ehtıkmO yoktur. (V. No. mniaaralı kanunda yazdı evsafı haiz iıtekliler muvakkat teminat-
14246) larlle birlikte Vanda Van ıiilii iıletme idareıüıdekl Komisyona mü-

ı....a .. Wla .. neaatlan. (12231 

ittirak edip etmeınek 
,_.._ afhabreler henGZ Mr 
tice vermemittir. Bulgarların • 
hazırlanarak ittirak etmek k 
dikleri aö:tlenmektedir. 

Yumurtacılar nizamna-
me.si etrafında 

Y umurla ihracatçıları dün 
kofiate toplanarak bazı meael 
ri ıörüpnilfler, ve dileklerini 
bit etmitlerdir. Y umurla tiiaal.P"'! 

lan, nizamnamenin bQı ma.atıQIE 
)erindeki hükümlerin aleybleri~.~·
olduiunu ileri sürmektedirler 
lekler. alakadar m•k•mlaJca 
kik edilecektir. 

7 iitünciiler arasındd 
Tütün tacirlerinin it~~ 

Ankaracla bir toplantı yapııaoa..0: 

bu toplantıda bir tlifiincüler ~ 
li lmrulacafını ,.azmıttık. 8't W' 
ıuacla ticaret odımnda ~ 
ihzari toplantı, B. Mithat 
ile dilet a:salann Avrapad~_. 
mit olmaları münasebetile -'f:'"., 
lerde yapılacaktır. ~ 

FILIBE'Je - N~san a11 t:-ijt 
bir sergi açılacaktır. B~~ 
kGmeti, hükametimize bat ~ · 
rak, sergiye ittirak eden ..,ir1'" 
haberdar ed~esini nı..~; f,. 

Şark Demıryollan, seri' -
yaret etmek iıtiyenlere ~ 
tenzili\ yapacalmı bild ~ 

Süt ihtikarı mı? 
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Edenin nutku etrafında 

Bozulmuş bir şey yeni
den bozulamaz! 

1 A vrvpada silahlar l•tanbul Vakıflar Dlrektörlll!U ıllnbtPI 1 
patlamak 1 - Kumkapıda Bayram çavut mahallesinin Küçük deniz ıoka. 

Alman gazeteleri lngilterenin Parise 
kapılmadığını yazıyorlar 

"Almanya kimseye asla taarruz 
etmek niyetinde değildir,, 

İngiliz Dış Bakanı Eden'in dün
kü sayımızda çıkan nutku, dünya
nın lt~r tarafında büyük ve muh
telif akisler yapmıttır. B. Edenin 
bu nutkunda göze çarpan beBi 
batlı noktalar şunlardır: 

1 - İngiltere, Ren meselesi 
hakkındaki kararını milletler ıos
Yetesine bırakıyor. 

2-Almanyanm Ren' deki gay
ri askeri mıntakaya asker koyma
•ını RrJlnsaya karşı bir tecavüz di
Ye telakki etmiyor. 

3 - Bir taraflı bir karar ile 
lokuno muahedesini bozan Al
tnanyanın bu hareketini takbih et
mekle beraber vaziyeti tetkik ede
ceğini gösteriyor. 

Halbuki Fransamn aldığı va
ıiyet bundan farklıdır. Çünkü 
Fransa, Ren bölgesindeki Alman 
aake1i tekrar geri alınmadıkça me.. 
•eleyi tetk'.k edemiyeceğini ilan 
etmi~tir. 

DJCER HATiPLERiN SÖZLER/ 

Dün gelen haberlere göre, 
Edenin nutku bütün partilerce 
laıvip edilmittir. 

Avam kamarasında Edenden 
S::>nrn muhtelif hatipler söz almıt· 
lar, B. Atlee işçi p'lrtisinin mu
~lıo c den doğan teahhüdlerin 

"tatb'kine daima taraftar olduiu
llu, fakat muahedelerin değişmez 

teyler olmadığını, imzalıyanla
tın ml!Vafakatile tadilleri icap et
tiğini, liberal Sinkler., hükume
tin Bitlerin tekliflerini tekika 
karar vcrmit olmasından ıevindi
fini ıtöylemitlerdir. 

Eski Dıt bakanı Samoel Hor, 
liitlcrin kullandığı hareketin ye
l'lİ b·r bozguncu hadise olduğunu, 
tiddetli kelimeler kullanmamak 
için buna bir cinayet demek iste
ltıediğini, bu hareketin beynel
lnilel anlaşmaların bütün temelle
l'İni sarstığını, Edenin takb:h yo
lundaki sözlerile mutabık olduğu
llu, \izlatma temini için elden ge
lenin yapılacağını söylemiştir. 

ALMAN GAZETELERi 

F olkiıer gazetesi Edenin mu
'hedde manen sadakatten bahs 
etmesine karşı bu noktada Alman
)anın hiç değilse İngiltere kadar 
baaaaı olduğunu, ortada garip 
~~İr vaziyet bulunduğunu, büyük 
•r ulusun kendisine empoze edilen 
~layık bir muahedenin artık ni
~ayet tadilini istemesine kartı 
• oırıtu bir ulusun hertürlü tadili 
iltlklnıız kılacak bir hedef kova-
&dığmı, Fransız - Sovyet itti
f,lcının esasen Lokarnoyu nakzet
"-it bulunduğunu bu itibarla daha 
'""el nakzedilmif bir muahedenin 
ltkrar nakzedilmi~ olamıyacağını, 
Siinkü artık me•·cud bulunmadığı
Ilı Yazıyor. Aynı gazeteye göre, 

~ldvinin sözleri de İngiltereyi 
ter hangi bir taraflı hareketten ve 
a'hhüdden uzaklaıtırmaktadır. 
~-u, lqilterenin, Avrupanın Paris 
:-~mdan ukeri veya hukuki bir 
'llttalldll .. bulüne imkan ver -
~İYen realiteleri göz önünde tut
_,~na delil telakki edilebilir. 
'"'"ter Baldvin sözlerinde ıamimt 

ise konutmalar Avrupa için mah
sus bir salah temin edebilir. 

Doyçe Algemayna gazetesine 
göre, İngiltere otorites-ini muha
faza etmi§, Parisin tesirine kapıl
mamıştır. Hitlerin tekliflerini an
lamak arzusu ve barış ruhu için
de tetkik edecektir. İngilterenin 
taarruza uğrayan Fransa ve Belçi
kaya yardım etmesine gelince bu· 
nun Almanyaya taalluk eden ta
rafı yoktur. Çünkü Almanya kim
seye asla taarruz etmek niyetinde 
değildir. 

Diğer gazeteler de a§ağı yukarı 
aynı fikirleri ileri sürüyorlar. Pa
ris konuşmalarındaki temelin ta
mamen ve mutlak bir doğruluk, 
saf vet arzusu, bütün ulusların ya
şamak hakkının tam11ması olması 

lazım geldiğini, Edenin muahe
denin bir taraflı nakzi bahsinde 
hata ettiğini, çünkü Ren paktının 
mevcud olmadığını, Almanyanın 

kendisinin bu paktla angaje edil
mit saymadığını söylüyorlar ve 
d iyorlar ki: 

"Bu hususta Lahey mahkeme
sine müracaat da iti uzatmaktan 
baıka bir şeye yaramazdı. Çünkü 
bu rey de şekle ait hukuki bir ka
rardan başka bir fCY veremezdi.,, 

SARO GOZ YUMAN BiR ADAM 
V AZIYETINDE MiDiR? 

Bertin, 10 (KURUN) - Fran
sız Başvekili Alher Saro, radyoda 
verdiği beyanatında "Biz Stras
burg tehrinin Alman toplarının 

le takbihe ~ftİrakten geri durma
lamayız.,, demitli. 

Alman istihbarat bürosu, Fran
sız Başvekilinin bu sözleri hakkın
da diyor ki: 

"Galiba Saro Freiburg, Karls
rube, Kolonya gibi Alman tehir
lerin ;n Fransız toplarının tehdidi 
altında kalmasını muvafık ve bü
yük bir millet için tahammül olu
nabilecek bir hal gibi telakki e
diyor. 

Saronun, Almanya tarafın.dan 
yapılan ve vaziyeti yeniden kura
cak olan teklifleri bir tarafa bıra
karak h:ssiyata kapılması ve ta
şırması son derecede teessüf olu
nacak bir şeydir. Bu suretle Saro, 
hariç memleketlerin bir çoğunda 
tasvip edilen Alman tekliflerine 
ve tam bir Alman - Fransız an
laıma11 imkanına kartı göz yuman 
bir adam vaziyetine giriyor.,, 

ITALYANIN DÜŞÜNCESi 
Roma, 1 O ( A.A.) - Salahiyet

li mahfeller, 8. Edenin nutku hak
kında mütalaa yürütmekten imti
na etmektedirler. 

Havas ajansı muhabiri, ltal
yanın mütecaviz devlet telakki e

dilmek bakımından kendi vaziye
tini düzeltmek için en münasip yo
lu aramak istediğ:nden dolayı Lo
karno paktının ihlali meselesin
de seyirc~ vaziyetinde kaldığını 
söylemektedir. Maamafih ltalya 
Almanyanın hareketini kati suret
tetakbihe ittirakten geri durma
makta, ancak Almanya aleyh.nde 
zecri tedbirlere ittirakten istinkaf 
etmektedir. l 

.. •? ğında 34 ıayıh evin dörtte üç his sesi. 
U fi ere mı• 2 - Beyazıdda Tavfantaıı mahallesinin Simitçi veya Hazinedar 

(Ustyanı ı inenle) ıokağında üç sayılı dükkan ve odalar. 
bir karar ahnamıyacaktır. Muhtelif 3 - Balıkpazarmda Ahiçelebi mahallesinin Limoncular ıokağın-
delegeler noktai nazarlarını izah eyle- da 4 sayılı dükkan. 
mişlerdir. Bu fikir teatisine, yarın Ce- 4 - Bahçekapıda Dördöncü Vakıf hanının dördüncü katında 29 
nevrede devam olunacaktır. Delegeler, sayılı oda. 
yarın, Cenevrede yeniden toplanacak-
lardır. Yukarıda yazılı mahaller 937 ~enesi mayıs nihayetine kadar ki-
MURAHHASLAR HÜKÜMETLERI _ raya verilmek üzere arttırmaları uzatılmıştır. İstekliler 13 mart 936 

LE TEMASTA cuma günü saat on be~e kadar lst anbul Vakıflar Baş Müdürlüğün-
Paris, 10 (A.A.) _İngiliz ve ltal- de Akarat kalemine gelmeleri. (1249) 

yan delegeleri hükumetlerilc temasa · 
gelmişlerdir. Delegelerin Cenevreye Değeri 
hareketinden evvel tekrar Paristc mü- Lira K. 
zakereler olup olmıyacağı belli değil- 1284 00 
dir. 

Pey parası 
Lira K. 

96 30 Sirkeçi Hocapaşa mahallesinin şerefi: ye
rinde Nöbethane caddesinde 9 / 1 t 

TEKRAR BiR TOPLANTI YAPILDI 

Paris, 10 (A.A.) - Umumi tahmin 
ler hil8.fına olarak Lokarno devletleri 
mümessileri bu akşam tekrar toplan
mışlardır. 

Aynizamanda haber verildiğine 
göre, 13 ler komitesinin Cenevredeki 
topl~~ısı tekrar tehir edilmiştir. Çiln
kü Eden ve Halifnx bu akşam Cenev
reye hareket edemiyecekler ve yarın 
sabah Londrada toplanacak olan ka ~ 
binenin fevkalade içtimaına iştirak 
etmek üzere Londraya döneceklerdir. 
Delegeler büyilk bir ketumiyet mu -
hafnza etmekte olduklarından vazi -
yet hakkında sarih bir fikir edinmiye 
imkan yoktur. Ancak Fransız siyasi 
mahaf ili müzakerelerin cereyanından 
pek memnun ~czükmilyorlar. İngiliz· 

lcr ve hatta Belçikalılar Almanların 
yaptığı emri vakii halletmek işinden 
ziyade müzakere imkanları aramak 
meselesine daha büyük bir ehemimyet 
veriyor gibi gözüküyorlar. 

FRANSIZLARLA INGILIZLER AYRI 
FiKiRLERDE 

Londra, 10 (A.A.) - Gazetelerin 
Pariste toplanan Lokarno devletlerinin 
konferansına dair aldığı malumata gö
re, konferansta henüz hiç bir karar ve
rilmemiştir. Maamafih Fransız ve 1n • 
giliz murahhasları arasında ihtilafı ef
kar mevcut olduğu anlaşılmaktadır. 

Reuter a · ansının öv rendiğine göre, 
bu fhtftlfr efklr bfJhasııa §Undan iJerf 

gelmektedir: Fransızlar Almanya ile 
müzakere etmiyeceklerini tebliğ etmiş
ler, İngilizler ise müzakerede bulunul -
masınr istemişlerdir. 

Evening Stanc1art gazetesi de, kon
feranstan sonra mevcut intibam Fran -
sa ile İngiltere arasında artık bir ıcy 
yapmaya imkin kalmadığı merkezinde 
olduğunu haber vermektedir. 
MiLLETLER CEMiYETi LONDRA-

DA TOPLANIYOR 
Paris, 10 (A.A.) - Milletler cemi

yeti konseyi bu cuma Londrada topla
nacaktır. Perşembe gUnU de gene Lon
drada Lokarno devletleri konferansı 

içtima edecektir. 

EDENiN SÖZLERiNDEN FRAN -
SIZLAR MEMNUN DEÖ-IL 

Paris, 10 (A.A.) - Alman habcral
ma bürosu bildiriyor: 

B. Eden, dün akşam buraya gelmiş
tir. Siyasal mahfellcr, ve efkarı umu
miye, İngiliz Dış Bakanının nutkun -
dan dolayı inkisarı hayale uğramış 
görUnüyorlar. Gazeteler, makale baş -
lıklarmda nutkun mühim bazı cümle
lerini kaydetmekle beraber, ayni za
manda hoşnutsuzluklarım gizlemek -
sizin İngiliz hükfunet mahfellrinde 
Bay Sarraut'nun kat'iyyen menfi olan 
hattı hareketine daha müsbet bir hat
ttı hareketle mukabelede bulunduğu
nu tesbit etmektedirler. 

... ... * 
Lokarno muahedesini imza.lamış 

olan devletlerin konuşmaları üzerin -
de gelen ilk haber çok dikkate değer 
bulunuyordu. 
LOKARNO KONFERANSINA DAiR 

iLK HABER 
Paris, 10 (A.A.) - Lokarno pak • 

tını imza eden devletler konferansın • 
da, Fransanm çok metin bir durum 
aldığım Röyter ajansı muhabiri bil -
dirmektedir. İngiliz elçisi Londradan 
telef onla talimat istemek üzere konfe
ransı terketmlştir. 

FRANSIZLAR HEP BIRL/J( 
OLMALI 

Paris 10 (A.A.) - Muharipler bir
liği, ne~rettiği bir b~yannamcdc, Fran 
sız uzlaşmasını Ye milli müdaf nayı, 
Fransızları birbiri aleyhine ayaklan-

272 24 20 41 

450 00 33 75 

327 36 24 42 

Eyüp 

Ak!aray 

Mahmutpafa: 

sayılı mevcut tapu ve kadastro 
planı mucibince 123 metre arsa
nın tamamı. 136 
lslambey mahallesinde Kanun ao

kağında yeni 28 kapısında 15 No. 
lu evin tamamı. 5781 
Eski Molla Kestel yeni Kemal pa
§a mahallesinin terefli yerinde es
ki imaret yeni Genç Türk cadde
sinde (1) sayılı ve 100 metre ar
sanın tamamı. 788 
Tarakçılarda Daye he.tun mahal
lesinde Küçük Yeni han dördüncil 
katta 11 sayılı odanın tama. 
mı. 1527 

Yukarıda yazılı özlegeler satılmak üzere 15 gün ara ile açık art
tırmaya çıkarılmıttır. Üstermesi 13 - 3 - 936 cuma günü saat on 
bette yapılacaktır. isteklilerin Mahlulat kalemine gelmeleri. (1080) 

dıran neşriyatın durdurulmasını, seçi-ı 
min tehirini ve emniyet tedbirlerinin 
kuvvetlendirilmesini temin edecek bir 
hükumet teşkili için kabinede değişik
lik yapılmasını teklif etmiştir. 

FRANSA IIUDUDA ASKER 
GÔNDERIYOR 

Epinal, 10 (A.A.) - "Vosges,, mü
dafaa sistemine dahil Epinal, Remi -
remant ve Saint Die'de mevcut kıtaat 
müfrezeleri, karargiılılarından ayrı -
!arak hudut istihkamlarına gitmi§ler
dtr:. 

MiLLETLER CEıl!IYETI KONSEYİ 
OUMARTESll'E TOPLA"NIYOR 

Cenevre, 10 (A.A.) - B. Avenol, 
Milletler cemiyeti konseyini cum::ırlesi 
günü saat 11 de resmen toplantıya 

davet etmiştir. Konsey Lokarno pak
tının Almanya tarafından ihlaline da
ir olan Fransız mUracaatını tetkik e
decektir. 

B. Avenol, Bcrline bir mektup gön
dererek, Almanyanm da Lokarno pak
tını imza edenler arasında bulunması 
dolayısile Milletler cemiyeti konseyi
ne mümessil göndermek tasavvurun -
da olup olmadığını sormuştur. 
BiRi REDDiNE, BiRi KONUŞUT.ı -

MAS/NA TARAFTAR OLURSA 

Paris, 10 ( A.A.) - Siyasi mahfcl
ler, B. Edenin avam kamarasındaki 
beyanatı hakkında kaydı ihtiyat ile 
mütalea yürütüyorlar. Bu mahfeller, 
B. Hitlerin tekilflerini nazan itibara 
almağa hazır olan büyük Britanyapm 
noktai nazariyle, bu teklifleri reddet-
miş olan Fransanın noktai nazarı ara
smdaki farkı ileri sürmektedirler. 

Sir Osvald Moslcy şu sözleri söylemiı 
tir: 

"- Bay Bitlerin hareketi, Almanya 
nm düşkün vaziyette olduğu ı:aıınını 

ortadan kaldırmış, onu haklanmı ıama 
miyle hakim ve sahih ıcvkiine tc'-rot 
çıkarmıs ve bu suretle Avrupad:ı mev 
cud eski harp sebeplerinin birini izale 
etmiştir .. , 

Aynı mevzu üzerine gelen di~cr iik 
.. aberlerİ:1 hulasaları şunlard:r: 

* Dir~o· - ':ır: a:-asında ko.;ıu~mala-: 
devam ~ · nclcteC?::-. !\" -olini I~?maJa 

sıra :· :- ·n:ı.:, lr.:;iliz, Lehi•tarı, 
Belçika, Yuecslavya elçilerilc, müste 
şar Suviç İngiliz, Fransız, Lehistan, Ytı 

slav •• ·• ::rile Parictc F::ındcn Le 
.ıtan elçisile konuşmuşlardır. 
• • Le! :starı, FransızlarJ:ı yaptılt 

muahede· · ı kend' ine . :::dediği teah 
··dıerc sadık kal · · . ·.yan 

meclisindeki kcnuşmal:ı:-da Lehistanla 
Almanya arasındaki ademi tecav·;z p.ık 
tmın Lehistanın endişelerini teskin et-

: • fok.:.~ .:ne mütcr-·.::ız kalmal. lU 
zumu tebarüz ettirmiş, Ukranya de
mohat p~rtisinin Lehistanı Sovyetlcııe 
harbe sürllklemeye çalıştığı bir aza ta
r:-fında:ı söylenrr ·::tir. 

• Çe~ ".>:;lovak e· . .::mik ı-·'tfelle:ı, 

Almanyaya karşı zecri tedbirler }'apıl 

'llası iht:mn .len endişe du;.·ı •. aktadıı: 
l.:r. 

e Taymi"~ c·· ·e, fngil~ereyc iilıc." 
iş, Fransa ile Almanyayı uzlaştırmak· 
tır. Gazetelerin çoğu Almanya aley • 
hinde şiddete taraftar değillerdir. 

* ltalya, karannı vermek içi:ı !.eJ!Je 
mekte, C;er devJetler:.1 alacaklan C? 

rarı öğr .:nck 'r :ı:-.:::.Jir. 

FRANSA /LE ALMANYA KONU - -------------
ŞABILIR FAKAT M .. 

Paris, ıo (A.A.> _ Salahiyetli ısır - lngılız konuşma-
mahfeller Fransanın, Almanya ile mU- /arı başladı 
zakerata girişmeği kabul edebileceği
ni fakat şu şartlan ileri süreceğini 

söylemektedirler: 
1 - Alman kıtalarmın Ren romla· 

kasından geri çekilmesi, 
2 - Konf eransm Cene\Tecle toplan

ması ve Almanya ile anl~ma vukuu 
halinde bunu devletler tarafından za
man altına alınması. 

BERLİN O/JM/>/YADLARI 
YAl'JDAMIYACAK !ıll? 

Cenevre, 10 ( • .A.) - Mu:ıtelif y ı 
hancı delegasyonlar, "! okarno palcttnm 
etmek üzere Berlin olimpik oyunlarına 
Almanya tarafından ihlalini pr.:>tcsto 
sporcu takımlan gönderilmesini miiştc 
rckcn reddetmek hususund:ı hük(ımetlc 
ri nczdin::e teıeblıi.' t A ulunmuşlardır. 

.~LMA:::"A D9ŞKÜN V AZll'ET ~ 
"'LDUI"-. ~A "·~ 1'11 r ... .,.. •n -'N 
- .,,.#..J ı .. ''·. , , \.,..•-. ... ·-J.•ı 

KALDIRMIŞ 
Londr:, 10 (A .• \.) Lutanda yap• 

lan bir toplantıda İngiliz faşistleri şefi 

Kahire, 10 (A.A.) - Bir anlaşma 
müzakeresi ynpmağa memur Mısır ve 
lngiliz delegasyonları dün çahşmağa 
başlamışlnrdır. Celse üç saat slirmüş 
tür. Hafi celse halinde cereyan eden 
müzakere hakkında bliyük bir ketu -
miyet muhafaza edilmekte ise de su .. 
dan meselesinin görü5üldilğil zanne
dilmektedir. 

Gelecek içtima önümüzdeki pazar.. 
tesi günü yapılacaktır. 

Romanl}ada örfi idare 
Bükreş, 10 (A.A.) - Örfi idare• 

nin on altı cyllıla kadar uzatılması 

hakmda. meclise bir kanun layihası 
verilmiştir. 

Bu projede, hUkflmetin, arsıulu -
sal vaziyetin bulanıklığı dolayısile, 
yabancı ajanların muhtemel tahriki • 
tına mani olmak için müessir vasıta -
hıra sahip olmak istediği hakkında 

bir rapor neşredilmiştir. 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 31/12/1935 tarihinde biten 
Dördüncü hesap devresi bilançosudur 

AKTlF 

KASA: 

Altın mevcudu "MeskUk ve külçe,, 
Safi Kg. 16.567.569 

Banknot 
Ufaklık 

DAHiLDEKi MUHABiRLER: 

Türk lirası 
HARIÇDEKI MUHABiRLER: 

)Jhn ''külçe,, safi Kg. 4.401.270 

~ltma kabili tah. serbest Döv. 
Diğer dövizler ve borçlu kliring 
bakiyeleri · 

AVANSLAR: 

HAZiNE BONOLARI: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye kar. 
ESHAM VE TAHViLAT COZDANI; 

Banknot kar§ıhğı 
Banka malı 

ISKONTO CÜZDANI: 

Reeskont 
GAYRI MENKULLER: 

DEMiRBAŞ: 

HiSSEDARLAR: 

MUHTELiF: 

NAZIM HESAPLAR: 

1 ·~tenbuı ~eledlyesı ılanıarı 

Yekun 

Senelik 
muhammen 
kiraaı 

Muvakkat 
teminatı 

Oakitdarda Tem bel Hacı Mehmet 
:.nahallıeainde Demirciler sokağında 
171 No. kargir dükkan. 

C&ğaloğlunda Cezri Kasım mahal
l•inde Hilaliahmer sokağında Ha
mm Hasan pqa medresesinin 5 nu
maralı odası. 

108 

24 

8,10 

1,80 

Yukanda semtt senelik muhammen kirası ve muvakkat teminatı 
70ılı olan mahaller 937 - 938 se esi mayısı sonuna kadar kiraya 
verilmek üzere ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. Şartnameleri leva
zmı müdürl$nde görülür. Pazar lığa girmek istiyenler hizalarında 
gaaterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 24 -
3 - 936 sah günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

• (1) (1270) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cine ve mevkii 

Kadıköy Cafer ağa mahalles;:oıin Muradiye sokağında üç 
oda, rnuıbak ve kuyusu bulunan 42 No. h ah,ap evin 

Muhammen 
bedeli 

Lira 

90/ 120 payı: • 1125 

Aynı yenh bir oda, bir sofa. mut bak ve altında bir dük-
kanı bulunan 44, 46 No. lı kargir evin 90/ 120 payı 1350 

Beşiktatta T etvikiye mahallesinin Müfrez ikinci dere 
Yeni mahalle sokağında 6, 6 maki up No. h 697,41 M2 
arsa (Beher metre murabbaı): 2 

Yukarıda cins ve mevkii yazılı emlak parası pe§in ve ıırf nakit 
verilmek prtile hizalarındaki bed eller üzerinden açık arttırma usu
lile ayn ayrı satılacaktır. lsteklil erin 26 - 3 - 936 per9embe gü
nü aaat OD iki buçukta yüzde 7,5 pey akçelerile müracaatları. 

.( R. ). .( 1258 ). 

PASiF 

SERMAYE: 15.000.000.00 

23.303.611 .08 
9.086.951.00 

311.315.08 32.701.877.16 

1HT1Y AT AKÇELERi: 

Adi 
Fevkalade 

868.397.62 
158.359.05 1.026. 756.67. 1 

TEDAVÜLDEKi BANKNOTLAR: 
133.639.69 

Deruhte edilen 147.840.578.00 
18.000.000.00 
6.000.000.00 

Altın kartılıklı 
6.190. 738.81 Reeskont mukabili 171 .840.578.00 

14.563.176.29 812.535.80 TEVDiAT: 

8.394.562.16 15.397.836.77 DÖViZ TEAHHODATI: 
~ 

S.261.263.26 Altına kabili tah. Döv. 1.318.273.39 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri · - ·- 17.568.195.86 18.886.469.25 

MUHTELiF: 
147.840.578.00 

Muvakkat alacaklılar, depozito
lar, havaleler ve saire 10.403.319. 74 

39.799.514.75 31.409.907.56 
4.345.483.32 

Diğer alacaklı hesaplar 50.202.834.49 
38. 755.390.88 

26.427.450.27 
1.481.004.03 

117.685.70 

4.500.000.00 

1.001.038.44 

21.158.868.87 

294. 776.633.07 

Keşflyat Ve inşaat 
TUrk Anonim Şirketinden: 

Şirketimizin yıllık adi toplantısı 15 
nisan 936 perşembe günü saat 14 de Ga
latada Asikürazioni hanında kat 4 No. 
68-69 da Şirket yazıhanesinde yapıla
caktır. Toplantıda bulunmak hakkını 
haiz olanların en aşağı bir hafta önce 
gelerek kayıt olunmaları. 

RUZNAME: 
1 - Mürakip ve idare meclisi rapor· 

tarının okunması, 

2 - Bilançonun tctkikile idare mec • 
lisinin ibrası, 

3 - İstifa eden azanın yerine diğe -
rinin ve mürakibin de ve yeniden se -
çilmelerile mürakip üceretinin tesbiti. 

ZA Yt - Liman cii~danımı zayi et -
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin bük 
mü yoktur. (V. No. 14253) 

Puar kazası Kemer köyünden Cafer 
oğullanndan Ali oğlu Hüseyin. 

KAR: 2.097.949.50 

NAZIM HESAPLAR: 21. 158.868.87. 

Yekun 294. 776.633.07 

-
r evıeı f ~nunnllnrı uı ı ıw.nnınrı fSletme rmunı i~aresı 11ınıır1 
16 mart 936 da müsabaka ile 18 - 28 yaş arasındaki orta mek" 

tep mezunlarından 50 hareket şakirdi alınacaktır. imtihanda müta" 
vi derecede kazananlarından lise mezunları ve ecnebi lisan bilenle' 
tercih olunur. As!terliğini yapanlar terhis tezkeresi ve askerlik ya" 
,ındakiler de şubenin resmi bir vesikasını göstereceklerdir. Taliple! 
bir istida ile Ankara da Jmum Müdürlüğe ve lstanbul, lzmir, Adana, 
Kayseride işletme müfeui,Hklerine ve Mudanyada i,Ietme i.mirliğİ111 

müracaatla mektep diploması. nüfus cüzdanı, askerlik ve,ikaıııııO 
istasyon müdürlüklerince resmi mühürle musaddak birer suretini .
polis veya belediyeden bir hüsnü hal ilmühaberini lstidalarına leff". 
deceklerdir. imtihanlar Ankara ve ltletme Merkezlerinde yapılarai' 
kazananlara timdilik 40 lira ücret verilecek ve haziranda 57 lira,
çıkarılacaktır. Taliplerin imtihan yerlP.rİne gidip gelmeleri parasal 
temin olunacaktır. (508) (1231) 

Muhammen bedeli 61250 lira olan takriben 875 ton muhtelif pr~ 
fil demiri ve demir levha ile muha mmen bedeli 46000 lira olan takflc" 

. 1936 ....... ben 575 ton demir köprü malzeme si 24 nısan cuma gunu • 
15,30 da sıra ile ayrı ayrı ve kapalı zarf usulile Ankarada idare bıj 
nasında satın alınacaktır. . . ııı· 

Bu işe girmek istiyenlerin birinci kısım için 4312,50 ve ikıncı . . ., . .,, 
sım için 3450 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayın ettı gı. li" 
sikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reı• 
ğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler beheri 230 kuruta 
rinde satılmaktadır. 

Ankara ve Haydarpafa veznelr 
(1190) 

Muhammen bedeli 17853 lira olan muhtelif ölçüde 9734 ı-~ 
lstanbul be,inci icra memurluğun - l zaT .. 

dan· meşe travers 18 mart 1936 çarşamba günü saat 15,30 da kapa 1 ·r 
' A k d ld k B · ' aıek 1 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu _ usulıle n ara a are binasında satın almaca tır. u ııe gır tt'ıt 
karrer bir adet Singcr ayaklı dikiş ma- tiyenlerin 1339 liralık muvakkat teminat ile kanunun ta!in e ~r 
kinesi ve gramofon ve ev eşyası 13-3 vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komııyon ,Jt. 
-36 t~r!hine müsadif cuma .g~n~ saat i sliğine ver~ele~i lazımdır. Şartnameler parasız olarak A~-=lii" 
9 dan ıtıbaren Kasım paşa Zıncırlikuyu Malzeme Daıresınden ve Hay darp atada Tesellüm ve Sevk Mud 
86 numaralı hanede satılacağından ta• ğünden dağıtılmaktadır. (1191) 
tiplerin yevmi mczkurda mahallinde bu- ~ 

Junacak memura müracaatları ilin olu- ================================--;,o 
nur. (V. No. 14242), Sahibi: ASIM Uı - Vakıt Matbaa11 Neıriyat Direktörü: Refik A. ScY 


