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Milletler Cemiyeti dağılmak tehlikesinde mi ? 
Fransa, Muahedeler 1 anınmazsa §..~.~!: ...... ~.~.~~.~.~!~ ...... ~~.~~.! 
Cenevre Derneğinde Bulunmağı Otomobiller çarpıştı, bir 

Lüzumsuz Görüqor pilotun bacağı kırıldı 
Lokarno 
konferansı 

Fransa ile beraber beş devlet Ha~~seyi tahki~~ gide~ muharrir~er~-
daha Cenevreyi terkedecek mızın otomobılı de bır kaza geçırdı 

(Ren) bölgesinin işgalile Avrupa· 
da meydtpa. gelen tehlikeli durum 
kal"§ısında ilk vazife (Lokarno) mu· 
ahedesin1 imza eden devletlere (Fran· 
sa, lngiıtere, ltaıya, Belçika, Alman
Ya) dil§Uyor. Onun için mesele henüz 
:Milletler sosyetesince tetkike ba.şlan
tnadan bu devletler (tabil Almanya 
hariç) kendi aralarında toplanıp ko
llU§mağa başlamışlardır. Yalnız Pa -
liste yapılan ilk toplantıda Fransa 
ile İngiltere arasında bir fikir ayrılı
ğı tebarüz etmiştir. 

Evvela lngilterenin durumuna ba
kalım; İngiliz Dış işleri Bakanı Bay 
Eden bunu kllf i derecede açık olarak 
avam kamarasında söyledi: 

nAlnıanya Lokarno muahedesini 
8adece kendi kararile bozarak (Ren) 
bölgesini i§gal etmekle bütün taah -
hütlerine kar§ı dünyanın :itimadını 
sarsmıştır. Şayet Almanya Fran8aya 
fili surette tecavüz edecek oluraa (Lo· 
karno) mııahedesinin iT...-inci maddesi 
mucibince lnniltere bu memleketin 
1/tSNıı:ıe: .. 
gelince, Avrupa aulhanun temellerin
den biri bugün ortadan kalkmı.<1 oldu· 
ğundan lrıgiltcrc Hitlerin t ekliflerim 
ehemmiyetle tetkik edecel~tir.,J 

Dedi. 
lngiliz Dış işleri Bakanı bu sözle

rile bir taraftan Almanyanm hareke
tini takbih ediyor, fakat öbür taraf -
tan sulhu muhafaza için bu devletin 
tekliflerini tetkike lilzum gösteriyor. 
lialbuki Fra.nsanm durumu böyle de· 
ğijdir. Fransız Dış işleri Bakanı Bay 
F'Iandin Almanya ile konuşabilmek 
için herşeydcn önce (Ren) bölgesine 
girmiş olan Alman askerlerinin geri 
Çekilmesini istemektedir. Belçika va
ti.yetin vehametini anlıyor. İngiltere 
ile Fransa arasında mütereddit bir 
Vaziyet almaktadır. 

ltaıyaya gelince, bu devletin düşün
cesi şimdi Avrupa.dan ziyade Doğu 
.A!rikasmdadır. Habeş işinden dolayı 
ara:ıarma ayrılık giren Fransa ile İn· 
giltere taraf mdan gelecek teklülere 
"Evet,, diye cevap vermek için daha 
evvel bu devletlerin kendisine Doğu 
A.frikasında serbestçe hareket hakkı 
Vermelerini istemeğe hazırlanmakta -
dır. Bundan dolayı İtalya.ya (Ren) 
l§inde ne diyeceği sorulunca henüz 
hiç bir açı'k fikir ortaya koymamak -
tadil'. 

Öyle görUlüyor ki Cenevre muhiti 
ltaıyanm bu arzusunu tatmine müsa· 
it olmıyacaktır. Zira Habeş meselesi 
ikinci plana atılmıştır. Ondan evvel 
daha müstacel bir tehlike teşkil eden 
<Ren) işinin halli mevzuu bahistir. 
:Bununla beraber Mussolini daima 
<Ren) işinin müzakerelerine el altın· 
dan Habeş meselesini karıştırmak is
tiyeceği için ltalyanm bu meselede 
faydalı bir rol oynamasına imkan yok 
gibidir. 

Evvelce de yazdığımız gibi şimdi· 
ki halde (Ren) işinde sulh veya harp 
ta.Hini elinde tutan İngilteredir. Onun 
için Cenevre müzakerelerinde İngilte-
1'(! ile onun tarafında olan devletler 
U"erine çok mühim bir arsıulusal va
<:ife düşmektedir. Fransanın da hl' 
<'l"vletıerle anla<2ması arzu edilir. Çün· 
kU Avrupa ımlhUnil muhafaza etme -
ilin ancak bu suretle mümkün olacağı 
hi8Sedilmektedir. 

ASIM US · 

Eski batıl inanıtlara kul3.k a- Önce birinci kazayı anlatalım: '-t l F V d ıacak olsaydık, fU Maslak yoluna Akıam geç vakit kartı istika-
~ 4 Q l}Q r Q n Saya .1 Q r l- uğursuz diyecektik. Zira bir za- metlerden gelen iki otomobil tid

mandır "Maslak yolu,, deyince detle biribirine çarpmııtır. 

'-J F k t hemen "Otomobil kazası,, sözle- Çarpıtan otomobillerin ikisi de ma 1:-ı Q zır, Q Q ••• ri de birlikte hatıra geliyor... hususidir. Birisi Er Frans tayya· 

Habeş işinde 
yardım etme 

de 
• • 

sını 

F ransanın ona 
şart koşuyor! 

Dün de Maslak yolunda esef re ıirketi müdürü Bay Ame'ye, 
edilecek iki otomobil kazası oldu. diğeri de madenci Bay Adil~ ait
Birincisinin acıklı bir neticesi var: tir. Otomobilleri sahipleri kullan

Ehemmiyetlice yaralanan bir zat makta idiler. 
hastaneye kaldırıldı. ikinci kaza Söylenildiğine göre, Büyükde-

Paris, 11 (A.A.) için de, birinci kaza yüzünden re istikametinden gelen Bav Adil, 
- İngilterenin Lo. f 

karno konferansın. 
daki delegasyonu 
azasından biri Re. 

çıktı denilebilir. (Somı Sa. 5 Sü. 1) 

Hitler anlatıyor: 
uter ajansı muha. 

::~::~~~~?.~~ Niçin tekliflerimi Reni iş-
:~:!~ği~:~~et~:z~; gal etmeden yapmadım? 
olmadıgı ve belkı 
_k • r.iw-,ı.~•~.ı~ 
lifi esa üzerin • 
den müzakerata gi 
rişmek ihtimali ol. 
duğu hisaedilmit • 
tir.,, 
MiLLETLER CE 
MlYETI DACIL. 
MAK TEH LtKE • 
SiNDE! 

Londra, 11, (A .. 
A.) - Kollektif 
emniyetin istinad 
ettiği muahedeler 
işlemiyecek olduk 
tan sonra Fransa. 

(Sonu Sa. 2 SU. 1) 

-(liitJerin son beyanatı 2 inci sayıf:id ) 

..----Vaziyet 
Ren hidiıesi çıktıktan sonra İtalyan • Habe§ meselesi ikinci pland .. 

kalmıştır. Renden Alınan askerlerinin çekilip çekilmiycceği ve çekilir .. e 
bunun nasıl olacağı hakkında karar vermek seUihiyeti esasen Milletlu 
sosyetesine ait olmakla beraber fi mdiki halde Lokamo muahedesinde i r.ı . 

zalan olan beş devlet arasında hususi müzakereler başlamıştır. 
İlk müzakereler Pariste olmuştur. Ondan sonra bugün Londraya gidi 

lccek, cuma günü orada müzakere lerc devam olunacaktır. Paris konuşma . 

lannda İngiltere, Fransa, Belçika ve İtalya arasında Almanyaya karşı a. 
hnacak durum bakımından fikir ihtilafı meydana çıkmıştır. Fransa Al. 

manya ile müzakereye başlamak için Ren mıntakasmn tahliyesini Hk 

şart olarak ileri sürdüğü halde tng il tere böyle bir tahliye şartnda ısrar e. 
dilmemesinc taraftardır. İtalya ise, henüz sarih bir vaziyet almamıştır. 

Milletler sosyetesi tarafından ftal yaya yapılacak teklifin cevabına gelin. 
ce; İtalya hükOmeti mütarekesi sulh müzakeresini kabule karar vermiş. 
tir. Fakat bu yolda verilecek cevabın 13 ler komitesince müsait surette kar. 
şılanacağı şUphelidir . 

Şişhane faciasında rapor 

çünkü yambaşında, müttefik rreD-böZakt.Dr1 
olarak bir Türkiye bulunmıyor _I ____ _ 

Almanya bagln 
barbedemez 

Vatman, iki muayene memuru ve 
Loit Corc Avam Kamarasında böyle &Öyledi • k t 1 h• t k•b t • · ·ıd· 

Londra, 11 (A.A.) -Avam kama· şır ~ a ey ıne a 1 a a gırışı 1 

Loül Corc 

rast bugün de milli müdafaa müzake
relerine devam etmiştir. 

(Yazısı 6 1nct sayfamızda) 

cbur~~m 1932·33 de Alm~yanın Halkevlerinde yeni komiteler seçiliyor 
tekrar sılahlanmıya ba.şlamasıyle va-
ziyette bir değişiklik hasıl olduğunu, 
Hitlerin iktidara geldiğindenberi Al -
manyanm harp hazırlıklarına takri -
ben bir buçuk milyar İngiliz lirası sar
fcttiğini söylemiş, İngiliZ Beyaz Ki -
tabında derpiş edilen silihların hiç de 
kafi olmadığı ve çok kuvvetli bulunan 
Almanyanın pek yakında ahvalin sev
kiyle harp açmıya mecbur olacağı hu
susun:l nazarı dikkati celbederek de
nizaltı gemilerine karşı kuvvetli dest
royer filoları yapılması lizmı geldi -
ğini efıemmiyetle kaydetmiştir. 

Lloyd George, destroyerlerin ehem
miyeti meeslesinde Churchllle bera • 
ber olduğunu söylemiş ve demiştir ki: 

.(Sonu Sa. S Sü. 1) 
Eminönü Halkevi temıil kolunun dünkü toplantuı 

(Ya.mı 3 llncU aaytri41J] 
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(Usl yanı 1 incide) 
run Milletler Cemiyetinde kalmayı lü. 
zumsuz gördüğü Paristen bildirilmek. 
tedir. Reuter ajansının öğrendiğine gö. 
re, şayet Fransa Milletler Cemiyetin • 
den çekwirse Belçika, Çekoslovakya, 
RomanJ(a, Yugoslavya ve belki de 
Sovyet Rusya ayni suretle hareket e. 
deceklerdi-r. ı 
AVAM KAMARASINDA HüKüME · 

TlN GEVŞEKL1G1 TENKİT 1 
OLUNUYOR 

Londra, 11 (A.A.) - Röyter ajan-' 
sına göı:e, arnlarmda B. Lloyd George 
bulunan bir kısım lıbcrnller dün avam 
kamarasında hüki'ımete karşı rey ver. 
mişlerdir. ı 

Liberal muhalefet partisi liderinin 
söylediğine göre, bu rey, hükUmetin 
kollektif emniyeti temin etmek niye
tinde olduğuna dair hiç bir teminat 
vermemesinin bir neticesidir. Şimdiki 
vaziyetten kuvvetle müteessir olan li. 
bcral muhalefet, pazartesi giinü B. 
Eden tarafından izah edilen hükümet 
siyasasına yardım edecek, ve İngilte
re müdafaasını kuvvetlendirmeye ma
tuf olan teklifi bitaraf bir şekilde tet
kik edecektir. 
lNGILTERE FRANSADAN SOGU -

YOR MU? 

Paris, 11 (A.A.) - ''Bertrand de 
JouvC'nel,, Londradan Paris - Soir ga
zetesine yazıyor: "İngiliz hükumet 
merkezinde Fransanın metalibatı Fran. 
sa aleyhinde bir aksüla.mcl yapmı§tır. 
lngiliz efkarı umumiyesi lfransanın 

bugünkü hattı hareketiyle Renin işga
li arasında bir mukayese yapmakta -
cır. Almnn eshamı mütemadiyen yük
selmektedir. Hitlerin "Vard Priçe,, e 
verdiği mülakat neticesinde Alman 
siyaseti gitgide fazla bir hüsnü kabul 
bulmaktadır. 

ANLAŞMA !HT1MAL1 PEK AZ 
Londra, 11 (A.A.) - Akşam gaze

teleri, yarın Londrada devam oluna
cak mü.zaekreleri hararetle mevzuu 
bahis etmekte ve Fransa ile lngiltere
nin birbirlerine bazı tavizlerde bulu
nacaklarını tahmin etmekle beraber 
Londra ile Parisin tam bir anlaşmaya 
'aracakları ihtimo.lini çok zayıf gör -
mektedir. 
1TALYA YARDINIA HAZIR, FAKAT 
- Londra, 11 (A.A.) - Röyter ajan
sının Paristen öğrendiğine göre, İtal
ya Paristeki elçisi Cerruti vasıtasiyle 
Fransız - Alman ihtilafında Fransa 
ne birlikte te~riki mesai vadında bu
lunmuş fakat buna mukabil İtalyan -
Habeş harbinin ltalya tarafından ka
bul edilebilir bir tarzda halli hususun
öa Fransa.nın bütun nüfuzunu kullan
masını istemiştir. 

FRANSA MUZAKERELERE GIR. 
MIYECEK MI? 

Faris 11, (A.A.) - Almanyanın, 

:Rhin mıntakasını askerlerinden kısmen 
tahliye ettiği ve bu mıntakada tahki • 
mat yapmamağı teahhüd ettiği takdir. 
öe Fransamn , kendisiyle müzakerata 
girişmeğe Amade olduğuna dair ileri sü 
rülen iddialar resmen tekzibedilmekte . 
öir. 
HITLER TEKLiFLERiNi iZAH 

EDiYOR 

Londra, ı 1, (A.A.) - Deyli Meyl 
gazetesi B. Hitlerin batı beyanatım neş 
retmektedir. B. Hitler bu beyanatında, 
'.Almanyanın, Avusturya ve Çekoslo • 
vakya ile ademi tecavüz andlaşmalan 

akdine hazır bulunduğunu ve İngilte. 

renin tavassutu ile her türlU pratik tek. 
lifleri tehalükle kabul edeceğini söyle • 
miştir. Almanya, açılacak müzakereler 
için zaman tahdid etmiyecek ve bunlar 
cereyan ettiği müddetce, halihazırdaki 
durumu vahimleştirecek herhangi bir 
harel:ctte bulunmamağı t2ahhüd eyliye. 
cektir. 

Alm:ınyanm Fransadan, ba ka icıti. 

yecc~i vnktur. Atm::ınvanm tekt"flert 
mızarr itibare al•nmazs::ı, Alrnanva kar.

1 
şıhkh umumi anlaı1ma lehinde yeni hiç 
bir teşebbüste bulunmıyacaktır. 

'Atatürk Ankarada 
Ankara, 11 (A.A.) - Cumur 

Dış Bakanımız 
Başkanı Atatürk, bu sabah saat Sof yadan geçerken Bu gar 

iyeli Dağılma 
sinde mi? 

10,30 da hususi trenle şehrimize Başbakanile görüştü 
gelmişlerdir. 

Sof ya, 11 (A.A.) - Bulgar 
lsmet lnönü, iç işleri Bakanı 

ajansından telefonla bildirilmit· 
Şükrü Kaya ve Trayka genel is- tir: Türkiye Dış işleri Bakanı 
pektörü General Kazım Dirik, Bay T evf :k Rüştü Ar as, Londra· 
Atatürkün beraberinde Ankaraya 

ya gitmek üzere Sofyadan geç· 
dönmüşlerdir. 

miştir. Rüştü Arası istasyonda 

Almanya Rhin bölgesinde nisbetsiz 
tahşidat yapmak niyetinde değildir. 

Karşılıklı olmak şartiyle yeniden bir 
gayri askeri mıntaka tesisini de tasvib 
edecektir. 
SOVYETLER BIRUCt DE FRANSA 

GiBi KARAR VERDi 
Londra, 11 (A.A.) - Sovyet büyük 

elçisi B. Maiski, Alman ordusu Rhin 
bölgesini işgal altında bulundurdukça, 
Sovyetlerin Almanya ile her türlü mü. 
zakereden kat'iyen muhalif bulundu . 
ğunu İngiliz ~ış Bakanlığına bildirmiş. 

tir. 
Havas ajansının Londra muhabirinin 

haber aldığına göre, elçi, Milletler Ce. 
miyetinin bugünkü durumu değiştirme. 
ğe matuf herhangi bir karanna Sov • 
yetlerin iştirake hazır bulunduklarını 

da ayrıca ilave etmiştir. 
INGtLTERE ALMANYANIN ARZU. 
SUNU ÇOKTAN BiLiYORMUŞ 

Paris, 11 (A.A.) - Oeuvre gazete. 
sinin haber verdiğine göre, büyük Bri. 
tanya, Almanyanm, muhtırasındaki tek 
lifler üzerinden yeni müsaadekarlık • 

larda bulunduğu takdirde, Fransanm, 
Rhin mıntakasının tahliyesinde israr et. 
meksizin müzakerata girmeğe funade o. 
lup olmadığım. Fransa hükumetinden 
sormuştur. Bu müsaadekarhklardan 
maksat, Almanyanın Rhin mıntakasın. 
da tahkimat yapmamağı taahhüt etme 
si ve şartlar ileri sürmeden Milletler 
Cemiyetine girmcğe riza göstermesi ve 
silahların tahdidine dair maddeyi ihti . 
va edecek olan bir hava paktı imzasını 
kabul etmesi gil>i hususlardır. 

Oeuvre gazetesinin iyi kaynaktan 
öğrendiğine göre, Lord Londonderry 
Beşinci Corcun defninden sonra Berlin. 
de bulunduğu sırada B. Hitlerle bir mü 
Iakat yapmış ve Rhin mmtakasınm, 

mart ayında askeri hale ifrağ edilcce . 
ğini bizzat onun ağzından işitmiştir. 

Aynı gazete, B. Ribbentrop'un Mil. 
}etler Cemiyetinin Londrada yapacağı 

toplantıya müşahid sfatile iştirak ede . 
ceğini ilave etmektedir. 

Aynı gazete, B. Ribbentrop'un Mil. 
Jetler Cemiyetinin Londrada yapacağı 
toplantıya mü~ahid sıfatiyle iştirak e. 
deceğini ilave etmektedir. 

Yine Oeuvre gazetesinin söylediği. 
ne göre, Büyük Britanya, konseyin, Al 
manyanın yaptığı harekete karşı muh · 
temel olan muahedesini hafifletrneğe 
çalışacak ve konseyi, umumen kabul e. 
dilebilecek tarzda esaslar üzerinde rnü. 
zakerede bulunmağa scvkedecektir. 

MOZAKERELERt INGtL TERE 
iDARE EDECEK 

Bertin, 11 (A.A.) - İyi haber alan 
mahafile göre, Milletler Cemiyeti kon. 
seyinin Londrada toplanması keyfiye: 
ti. noktai nazar teatisini ingilterenin ı. 
dare etmekte olduğuna .ve Almanya ile 
müzakerata giri~ilmesi nazariyesini ka. 
bul ettirmcğe çalışacağına delil sayıl -
maktadır. 

Selahiyettar bir kaynaktan haber a. 
lındığma göre İngiltere ile İtalya ,Al · 
manyaya karşı zecri tedbirler alınma · 
sına muhalif kalacaklardır. 
13 LER TOPLANTISI SONRAYA 

KALDI 
Paris, 11 (A.A.) - Lokarno paktı

nı imza eden devletler, dün akşam 
ikinci toplantıdan sonra bir tebliğ 
neşrederek, mUzakerata, perşembe gU
nü Londrada devam edeceklerini bil
dirmişlerdir. 

İtalyan hUk\imeti, Milletler cemi -
yeti konsey başkanı B. Bruceden, kon
seyin Cenevrede değil de, Lokarno 
devletleri konferansını mtite:ıkip Lon
drada toplanmasını iltimas etmiştir. 

On üçler komitesinin Cenevrede 
bugün için mutasavver toplanbsı Lon
dra konferansından sonraya talik e
dilmiştir. 

B. Fla.ndin, yann uçakla Londra-
ya gidecektir. 
KONSEY DE LONDRADA TOPLA -

NIYOR 
Cenevre, 11 (A.A.) - Pariste Lo-

kamo devletleri tarafından izhar olu
nan arzuya binaen Milletler cemiyeti 
başkanı, konseyin bu ayın on dördün
de f ev kala de olarak Londrada toplan
masına karar vermiştir. 

KAMUTAY 
Dün toplandı 

Başbakan ve Dış işleri Bakanı 8. 
Köse lvanof, Kralın müşaviri 8. 
Gruef, dış işleri direktörü 8. Pet
rof • Çakmakof, Türkiye elçis: B. 
Şevki Berker, elçilik erkanı. Yu
nan elçisi Diyamantopulos ile Yu
goslavya elçisi 8. Yuriçiç ve 
diğer zevat tarafından kar~ılan· 

B. Litvinof, Tevfik Rüştü Aras ve 
Titülesko keyfiyetten haberdar edil -
mişlerdir. 

FRANSIZ 1NG1L1Z NOKTA! NAZA
ZARLARI BİRLEŞİYOR MU? 

Londra., 11 (A.A.) - Dış işleri Ba
kanlığı mahfelleri, B. Sarraut'nun 

Ankara, 11 (A.A.) - Kamu
tay bugün toplanmıştır. Fikret 
Sılayın başkanlığında yapılan bu 
toplantıda memurin kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi 

hakkındaki kanunun ikinci müza· 
keresi yapılmıştır. 

Kamutay pazartesi günü topla
nacaktır. 

mıştır. Trenin ıstasyonda durduğu 
müddet içinde, 8. Köse lvanof ve 

Dr. Tevfik Rüştü Aras istasyon 
salonunda görüşmüşlerdir. 

Hitler an at yor: 
dün meclisteki nutkunda, Alman kı -
talarmm Ren mmtakasından derhal çe 
kilmelerine dair hiç bir imada bulun
mamış olmasını, Fransız ve İngiliz 
noktai nazarları arasında hiç olmaz
sa Milletler cemiyetinin önümüzdeki 
konseyinde cereyan edecek muamele
lerin tarzı bakımından bir yakınlığa 
dela.Iet ettiğini söylemektedirler. 

Siyasi mahfeller, B. Saraut'nun 
beyanatını mUsait bir tarzda karşıla
mışlardır. B. Edenle B. Baldvin ara -
smda telefonla yapılan görüşmelere 
büyük bir ehemmiyet verilmektedir. 

içi tekliflerim· eni-iş
gal etmeden yapmadım? 

Çünkü, B. Flandinin, lngiliz mü -
messillerinden, Milletler cemiyeti kon
seyinin takip edeceği usul muamele 
hakkındaki noktai nazarlannı bildir
melerini rica ettiği öğrenilmiştir. 

Fiihrer bu son beyanatında tecavüz en
dişelerini yatıştıracak sözler söylüyor 

KOÇO'K ANTANT ZECRİ TEDBİR-
LERE TARAFTAR 

Londra, 11 (A.A.) - Havas: Dış 
Bakanlığı mahafili, Milletler cemiye
ti konseyinin gelecek toplantısı hak
kında biraz ilzüntlilü görünüyorlar. 

l{Uçük Antant, 1talyaya karşı ya
pıldığı gibi, Almanyaya karşı da sür
atle zecrı tedbırıer atbJRınl1Bte1heJc-

tedir. 
Dıa bakanlığı mahafili. İngiltere 

ile İskandinavya. devletleri hariç olmak 
üezere, bütün milletler cemiyeti aza
sından müteşekkil bir blokun, Alman
yaya karşı fevkalade şiddetle davra
nlmasını istemelerinden endişe etmek 
tedirler. 
ALMANYA DA DAVET OLUNUYOR 

Londra, 11 (A.A.) - Milletlerce
miyeti konseyinin 12 martta Londrada 
toplanacak olan f evkaHide ceh:esinc 
iştirak etmP.k üzere konseyin bütün 
mümessillerine telgraflar gönderil -
miştir. 

Usulden olan formaliteler yapıldık
tan sonra, B. Avenolün Alman hüku
metine telgrafla müracaat ederek top
lantıya iştirake ve vaziyetini izaha 
davet edeceği zannolunmaktndır. 

Lokarno mümzilerinin yarınki top
lantısı Dış işleri Bakanlığında yapıla
cak, cumartesi günkü Milletler cemi
yeti konseyi toplantısı ise Saint-J:ı
mcs sarayında olacaktır. 

1NGİLTERENfN ROLÜ BÜYÜK 
OLACAK 

Berlin, 11 (A.A.) - Siya.si müşa
hitler, Büyük Britanyanm. Lokarno 
konfcransile Milletler cemiyeti top -
lantılarında çok milhim batta belki de 
kat'i bir rol oynıyacağı kanaatini iz
har etmektedirler. 
FRANSIZ - SOVYET TEMASLARI 

Paris, 11 (A.A.) - B. Flandin bu 
sabah. Sovyet elçisi B. Potemkin ile 
görüşmüştür. 

Bulgaristan 
Nöyyi muahedesini mi 

bozacak mı~? 
Atina, 11 (KURUN) - Bu

rada çıkan bir gazete, Bulgaris
tanın Nöyyi muahedesini bozma
ğa hazırlandığını ve bu hususda 
da Almanya ile mutabık kaldığı
m bildirmekte idi. Bu haberin 
doğruluğuna siyasi mahafilde knt
İyen ihtimal verilmemekte ve Bul-ı 
gaıistandan da tekzip edilmekte
dir. 

Münib, 11 (A.A.) - B. Hitler,, 
İngiliz gazetecisi Vard Pric'e ver
diği beyanatta ayrıca demiıtir ki: 

"- Almanyanm derhal millet
ler cemiyetine girmeğe hazır oldu
ğunu bildirmiştim. Bu hususta 
ümid etmekteyim ki, muvafık bir 
zaman zarfında müstemleke me -
selelerindeki hukuk müsavatımız 
halledilir ve milletler cemiyeti 
s atüsü de Yer.say muahedesınaen 

çıkarılır. 
Gayri askeri denen mıntaka e

ğer işgal edildi ise, bunun sebe
bi, Fransayn karşı bir askeri teca

vüz yapmak niyetinin mevcudiye

ti değildir. 
Muahedeleri ihlal eden Alman

ya değildir. Vilsonun 14 madde
si esası üzerine Almanyanın mü
tarekeyi kabulünden beri Avrupa
Ja ıu teamül yol almıştır: Bir ga
lip ve bir mağlup, bir muahede 
imza eyledikleri zaman mağlup, 
bu muahedeye riayetle mükellef
tir. Fakat galip, bu muahedeye 
kar~ı olan vaziyetini, kendi işine 
geldiği gibi tayin eyler. Vilso
nun 14 maddesi ile bunun üç la
hikasına, zamanında hürmet edil
mediğini siz de takdir edersiniz. 

ALMANYA YENi BiR VAZIYET 
KARŞISINDA 

Fransız - Sovyet askeri ittifa
kının yapılması Almanya için ye
ni bir vaziyet ihdas etmektedir. 
Ve bu vaziyet, Almanyayı bundan 
kendisi için neticeler çıkarmaya 
mecbur ey !emektedir. Yaptığım 

şeyler, çıkarınlan bu neticelerdir. 

Çiinkü Fransa, bir taraftan bu 
tarzda askeri muahedeler yapar
ken, Alman devletinin bu kadar 
mühim bir kısmı hudud boyunca 
müdafaasız bırakılamaz. 

Tecavüz niyeti ile asker tahıi· 
di mevzuu bahsolamaz. Zira: 

1 - Almanyanın Fransadan 
hiç bir istiyeceği yoktur ve hiç bir 

şey istemiyecektir. 
z:. - ln8lltt:rt: ve ıuıuyo. ~aro• 

fından garanti edilmiş ademi te
cavüz anlaşmaları imzasını bizzat 
Almanya teklif etmiştir. 

3 - Askeri bakımdan dahi 
böyle b:r tahşid manasız alacak· 

tır. 

ŞiDDETLi 
NiÇiN 

DAVRANMAK 
LAZIMDI? 

ihtimal ki ben, Ren mıntaka· 
sının askerileıtirilmesine tevessül 
etmiyerek yalnız tekliflerimi yap· 
mu olsaydım, dünya belki heye
ca~la bunu alkışlardı. Bu muhte
meldir. Fakat netice vermez. 

Dünya, belki bunları anlıya• 
cak, kabul edecek ve tasvip eyli 
yecekti. Fakat, §İmdiye kadar 
yapmış olduğum tecrübeler üze • 
rine söylüyorum ki, bu huaust• 
müzakerelere katiyen yanaıılnıı
yacak ve bu müzal<ere hiç bir %ıt." 
man başlamıyacaktı. Esasen bet 
hangi bir ngiliz veyahud Fransı:ı 
devlet adamı, kendi milletini Al• 
man milletin:n vaziyeti kadar trıt." 
jik vaziyetlerde görmek bedbaht· 

lığında bulunsaydı, bu devlet. 3 : 

damları da benim yaptığım gıb• 
hnreket ederlerdi.,, 

Son zaferi elde etmek iç· n 
bütün Habeşler de ltalyanlar da 

gayretlerile hazırlanıyorlar 
Londra, 11 (A.A.) - Röyter ajan

sının muhabirlerinden alınan harp ra
porlarıdır: 

İtalyan - Habeş banş müzakere
leri teşebbüsü, harekatı uzun müddet 
<lurdurmamıştır. Bütün Şimal cephesi 
üzerinde taarruz hazırlıkları hararet
le devam etmektedir. İtalyanlar, ya
kın bir ileri hareketi için iaşelerini 

mUmkün olduğu kadar çabuk tcnsil:a 
çalışıyorlnr. Ve bilhassa yağmur mev
siminden önce, Deszie yolunu müda
faa eden ycgfme ordunun mukave -

metini kırmak istivorlar. Bizzat lot: 
J d·ıe .. 

parator tarafından kumanda e 1 iD 
bu orduda muhafaza kıta:ıtını~ on !ı .. 
kadar mevcudu da dahildır. Bır tar 

·det· 
tan H:ıb~ş ordusu Şimale doğru gı r& 

ken, diğer taraftan da iki kol ~rd~iu· 
mensup !falyan kolları Aşangı g 
ne yaklasmaktadırlar. 1,,r 

Takazza nehri üzerinde ttatyan uıı 
mevzilerini tahkim etmişler ve bU\ .. 
nehir geçitlerini tutmuşlardır. !t:ıııc
yanlarm Gozjan nehrine doğru ııcr 
mek istedikleri bildiriliyor, 



SiYASA 

ltalya ne cevap 
d·? l 

ver ı. lu k.. . ... 
Ren meselesi ortaya çıkınca,} nkapanı OpfUSU 

liabf!§ meselesi unutulmadı iıe de .. •• . • 
QrtıA ikinci plana düıtü. O kadar Kopru ınsan geçmesıne 
ki doiu Alrikcuında harp hareke- müsait bir şekilde 
ti. olup olmadığını merak eden tamir edilecek 
bıle kalmadı. Bununla beraber, 
ltcdyan - Habeı davası gene bir 
'nesele olarak ortada duruyor. 
Onun için Muıolininin bugünler
de ne dü§ündüğünü öğrenmek 
fQydacı:ı. olmC1$a gerektir. 

Upkananı köprüsü geçenki büyük 
fırtınada bozulduğu için o zamana 
kadar bu köprüden geçen yük araba· 
ları bundan sonra Galata. köprüsün · 
den geçmek üzere belediyeden müsa
ade istemişlerdi. Belediye idaresi ya
pıl3ı(l müracaatı tetkik etmiş ve ara -
baların Galata köprüsünden geçme • 
lerine izin vermiştir. 

Unkapanı köprüsünün tekrar ya -
pılması etrafındaki tetkikler de bit -
miştir. !ki aya kadar bütün tamiratı 
tamamlanacaktır. Fakat bu tamirat 

Avrupa pcstasından alınan in
tiba ıudur: Milletler sosyetesine 
cevabını geciktiren ltalya, bir çok 
11oktalarda mütereddit ve karar 
•1ıcl,..r. Mı:solininin en çok merak 
ettiği şey, lngilterenin hakiki va· 
~İYetidir. Acaba lngiltere sadece şimdilik ancak insan geçmesine mü -
I sait olacak bir ı;ekilde yapılacaktır. 
fcılya - Habq kavgasına b:r ni· 
~QYet vermek mi iatiyor, yoksa 
l>ıı ~vganın ortaya çıkmış o!ma
•1rıclan istifade ederek şarki Ak· 
clenizde kendisine rakip olarak 
ltcdyanın bu rekabetini bertaraf 
etmek için bir tesviye §ekli mi 
Qrı~r?. lıte ltalyan 8tJ§bakanı 
bllnu anlamağa çalı§ıyor. 

Onun için lngiltereye şöyle 
f/:Yor: 

- ltalya doğu Alrika.sında 
lf .:zt;.g ordularını mağlup etmittir. 
~·-ndi sulh müzakereıine çağrılı
)or. Biz, gerçekten mlhun akdin
de hem kendimiz için, hem de 
biitiin dünya için büyük bir men-
1Qat olduğunu biliyoruz. Fakat 
'nazidc tecriibelerimiz olduğu için 
lrıgilterenin daha evvel noktai 
'lcııarı ne olduğunu da açı/,ça öğ· 
tenm.ek istiyorn:z. /ngilterenin is
Ce leri ne ise bunları her §eyden 
'vvet ·2e sôylcme•ıni arzu ~tiıyo-
t~<:. T iiki ltalya prensip itibarilf' 
lı{Jh müzakeresini kabul ettihten 
'0rıra bir tuzağa düşmesin. Fil
~kika, bir taraftan bize sulh tek· 
•li Yapılıyor. Fakat öbür taraf-

1Qtt zecri tedbir meselesi konul}Ul
(ak için on sekizler komitesi top
b~tıya çağrılıyor. Bu caziyette 
h ıı bıçak boğazımızda oldıığu 
Q[cle ıulh müzakeresine çağnl

">ııı oluyoruz. Bu takdirde hiç ol
~azıa, biz sulh müzakeresini ka-
lfl ettikten ve müzakerata giri§

li4ten sonra her hangi bir netice
:e varıncaya kadar zecri tedbir -
~ komitesinin de faaliyetlerini 

'Qc1·1 d .. . . dil . ı e ecegı temın e ıın.,, 

l1 iikıa bu ıözler, henüz Ren 
'>teıelui ortaya çıktığı günlerde 
:ıQ,, vaziyetin bir ifadesidir. Fa
Qf gene I tal yanın bugün ne dü-
'?llclüğünü gösterebilecek biı ve
~teşhil etmektedir. 

AKIL HIFZISSIHHASİ CEMiYETi 
TOPLANIYOR 

Halkevinde 
Muhtelıf komıtelerin 

seçimleri gapıldı. 
Halkevlerinin komite seçimine ev

velki günden itibaren başlanmış, E -
minönü Halkevinin dil, tarih, edebiyat 
güzel san'atler ve temsil komiteleri -
nin seçimi yapılmıştır. 

Edebiyat, dil ve tarih komitesı 

başkanlığına Halk bilgisi mecmuası 
müdürü Halit, üyeliklere Tıb fakül · 
tesi tıb tarihi doçenti doktor Ahmet 
Süheyl, Edebiyat muallimlerinden 
Muvaffak, şair Ekrem Reşit ve Burha 
nettin seçilmişlerdir. 

Güzel San'atler komitesi başkan -
lığına mimar Abdullah Ziya, üyelik -
lerine Bayan Bedriye, Güzel San'atler 
Akademisi dekorasyon muallimi !sma
il Hakkı, heylceltraş Ratip ve musiki 
muallimlerinden Cemil seçilmişlerdir. 

Temsil komitesinin dünkü umumi 
tonlnntısmda S::!hir tiyatrJsu san'at -
karlarmcl:ın Galip Arcan bnf}konlık et· 
miş ve komite bu.::;ıkanlığına doktor 
Celal Tahsin, muharrir Nusrat Safa, 
temsil kolu san'atkarlarmdan Niyazi 
Sadettin Mete. 

Spor komitesinin seçimi de bugün 
saat 17 de yapılacaktır. 

Bütün komiteler seçildikten sonra 
evvela başkan yeni üyeler ~erefine bir 
çay ziyafeti verecektir. Bu ziyafette 
H::ılkevinin çalı§ma şekilleri etrafında 

izahat verecek ve kendilerinden iki 
yıllık çalışma programı istiyecektir. 

EMLAK KİYMETLERI GİTTİKÇE 
DÜSÜYOR 

Şehrin bir çok semtlerinde muhte· 
lif müesseseler tarafından satışa ar -
zedilen binalar gün geçtikçe kıymetle· 
rini kaybetmektedirler. Bu arada ol
mak üzere iki sene evvel satışa çıka
rıldığı zamıın getirdiği kıymet mu
vafık görillmiyerek yeniden münakıı
sası yapılan Galatas:ıraydaki polis 
mer'kezi son münnkasasaında <'ski fi
yatı da bulamnmıştır. Milli emhik mü
dürlüğü bu vaziyet karşısında. tahmin· 
!erin yeniden yapılması için Ankara· 
ya müracaat etmiştir. 

ÇUBUK BARAJi BİTiYOR 
9 'rürT.:iyc akıl hı/zıs~ıhhası cemiyeti Şimdiye kadar 4,063,278 lira sar-
cııez 8c1.-retcrliğinden: 

'l\:· f edilerek yedi seneden beri inşa edil -
~· ""Ürk iye akıl hıfzıssıhhası cemiyeti-
f!ı~ ~ılhk bilgisel toplantısı 14-3-936 mekte olan Ankara Çubukparııjı bu -
.~ g!inlerde bitmek üzeredir. Barajın ar
llıtt art.esi günü saat 17 de Cağaloğ - kasında tophyacağı 12,5 milyon ve 
ı>ı, daki Halkevi salonunda aşağıdaki 
~deın ile yapılııcaktır. Arzu edenler devren 18 milyon metre mik'abi su 
~t edebilirler. bugünlerde biriktirilmiş olacaktır. Bu 

CUdem: bllyiik fi.bidenin gelecek nesillere ta -
rihini anlatmak üzere baraj dahilin -

~ 1 - Sinirli çocuklarda psikanaliz deki muayene dehlizinin kapısına bir 
· liüseyin Kenan Tunakan, methal yapılması düşi.intilmüştür. Met 
2- Düeilnce buhranı. Nevzat Ayas halin iç ve yan kısımlarına koyu la . 

~ 3 - Mektepte akıl hıfzıssıhhası civert ve çini ile yapılmış kitabeler 
()fesör Dr. Fahrettin Kerim Gökay. konacak ve barajın inşası hakkında 

kADiKÖY SU ŞiRKETi FIATLARiN 
iNDiRiLMESİNDEN ŞİKAYETÇi 

~ l<adıköy su şirketi belediyeye baş 
~:ak su fiyatlarının 14,5 kuruşa 
~ Unıesı yüzünden ziyana uğradığı 
~ durumun dUzeltilmesini istemiş -
\~ Sir maliye ispckteri şirketin he-

larını tetkik edecektir. 

1 kısa malUmat yaZJlacaktır. Methal 
projesi hazırlanmak üzeredir. 

ŞEHRiMiZDEKi ALMANl AR ASKERE 
ÇOGRILIYOR 

Almanya hükumeti Nevyorktaki 
Alman yurtdaşlarma yaptığı gibi Tür 
klyedekl Almanların da askerlik ça -
ğında olanları konsoloshane vasıtasilc 
çağırmaktadır. 

1 - KUR~ 12 MART rn:G 

! Gezinti e 

p 1 J a D g 0 Acı bir yıldönümü 
lstanbulun ecnebi ordular 

Yılan çiyan 
ınodası 
Bilmem hangi filozof: 

6üyükikramiye 718 
numaraya çıktı 

Yirminci tertip tayyare piyango · 
sunun beşinci keşidesi dün başlamış -
tır. 

Bu keşidenin en büyük ikramiyesi 
olan 35,000 lira 718 numaraya çıkmış
tır. Bu yılın talihlileri Eğridirde bi· 
rinci milfı.zim Bay Fevzi ve Bay Nihat 
ile Şişlide hamamda seyyar satıcı 
Yanko Mihailidistir. 

Zabitler bileti Eminönünde bayı 
tek kollu Cemaldan almışlardır. Bayi 
bileti bir kaç gün evvel posta ile gön
dermiş, ikramiye çıkınca da telgrafla 
kendilerine müjdelemiştir. 

Kuru yemiş satan Yanko da bile
tini Eminönilnde Kader kişesinden al· 
mtştır. Bu biletin yedi yüz elli aşağısr 
ve yedi yüz elli yuknrısına kadar son· 
l:.rı sekizle biten numaralarda ikişer 
lira amortu alacaklardır. 

15,000 lira 29880 numaraya çık · 
mıştır. Bu biletin talihlilerinden bin 
Yeniköyde tütün inhisar deposunda 
satış memuru Bay Dilaverdir. Bu nu
maranın da yedi yüz elli aşağısı ve 
yedi yüz elli yukarısına kadar sonlarr 
sıfırla biten numaralar ikişer lira a
mortu alacaklardır. 

12,000 lira 19983 numaraya çık · 
mıştır. Taksimde Talimhanede kadın 
terzisi Bayan Tiryandafilos bu biletin 
bir parçasına snhip olan talihliler ara
sındadır. Bu biletin de yecli yüz elh 
~~ğısı ve yedi yüz elli yukarısına ka
dar sonları 3 le biten numaralar iki . 
şer lira amortu alacaklardır. 

10,000 lira 14179 numaraya çık . 
mıştır. Bunun da diğerleri gibi amor
tisi vardır. 

Keşideye bu sabah de,·am edilecek· 
tir. 

Bir tiyatro 
mektebi açmalı! 

Alman mütehass1:; 
bu fikir dedir 
İki gün evvel Almanyaya giden ti. 

yatro mütehassısı Bay Ebert teşrini ev. 
velde yine şehrimize dönecektir. 

Bay Ebert memleketimizde tiyatro 
san'atının yükseltilmesi hakkındaki dü. 
şüncelerini bildiren bir raporu hazırla. 
mıştı. 

Bay Ebert, milli lıir tiyatronun te. 
sisinden evvel, bir tiyatro ı;nektebi aç. 
mak taraflısıdır. Düşüncesine göre bu 

tarafından işgal 
ediui.lği gün 

htanbul HaJkevi adına Şehremini 
Halkevinden: 

( 16 Mart şehitleri) ihtifali bu sene 
de Eyüpte şehitlikte yapılacaktır. Pro. 
gramı aşağıya çıkarılmıştır. Yurttaş!a. 

ra sunuyoruz. 
1 - Merasim saat 15 de başlıyacak. 

tır. 

2 - Halk adma umumi meclisten, 
İstanbul Halkevleri adına Şehremini 

Halkevinden, yüksek tahsil, gençliği 

adına Milli Türk talebe birliğinden, 

birer söylev verilecektir. 
3 - Mızıka matem havası çalacak. 

tır. 

4 - Askeri kıt'a şehitleri seHimlıya . 

caktır. 

S - Askeri kıt'a ve mektepler ge. 
çit resmi yapacaktır. 

6 - Geçit resmini müteakip mera. 
sim bitmiş olacaktır. 

7 - 16/ 31936 akşamı İstanbul Hal. 
kevlerinde birer söylev verilecektir. 

Haliç vapurları 
Seferlere müsaade 
edilmezse nakliqat 
otobüslerle yapılacak 

Deniz Ticaret direktörlüğü Haliç 
idaresine baş vurarak vapurların mu
ayene zamanlarının gelmiş olduğunu 
ve havuza çekilmesini bildirmiştir. 

Vapurlar işlemediği takdirde bu · 
ralarda oturan halkın gidip gelme ih· 
tiyacı otobüslerle temin edilecektir. 

Diğer taraftan yapılan son muaye
nelerden sonra vapurların hepsinin 
bozuk olmadığı 211nnedilınektedir. 

Sağlam olarak kalan vapurlıırla 

halkın ihtiyacı imkan nisbetinde te • 
min edilebilecektir. 

BIÇAKLA BiRBiRLERiN/ YA -
RALADILAR - Beşiktaşta Ihlamur 
caddesinde bakkal Mustafa ile H:ıkkı 
kavga etmişlerdir. Birbirlerini döv -
müşler ve bıçakla yaralamışlardır. 

mektebe lise mezunları girebilmeli ve 
talebe üs; sene okumalıdır. 

Bu müddet içinde başka elemanlar. 
la harekete geçmek doğru olamaz. 

Ebertin, gördüğü temsillere göre is. 
tanbul şehir tiyatrosunun bugünkü se. 
viyesini daha fazla yükseltmeğe mub 
taç bulduğu söylenilmektedir • 

- · Adem oğlunun en sonra mc

denileştireceği mahluk, kadrn
dır! 

Demi§. "Niçe,, ye k yaraş-
tırdığım bu hüküm, esllulcn beni 
çok dü§ündürmüştü. Dün gördü
ğüm bir resim, bana bunu yeni 
baştan andirdı. Amerikanın çet
refil adlı bir şarında, yeni bir 
mo:la türemiş. Kadınlar, göğüs

lerine, sırtlarına, bacaklarına re
simler yaptırıyorlar, eski kürek 
mahkum/an gibi dövmeler işleti
yorlarmıf. Oralarda bu moda 
öyle almı§ yürümüş, ki bununla 
geçinen ressamlar, bu yüzden yıl
dızı parlıyan adamlar varmı§. De
rilerini karagöz perdelerine dön
düren bu yosmalar, ömürlCTİ 

kumsallarda geçen kıyı halkı imiş 
ve daha çok çıplak yaşadıkları 

ıçın, elbise yerine derilerini süs· 
lüyorlarmıf. 

Dikl:at ettim, bu kadınların 
beğendikleri, üst tuttukları hep 
yılan, çiyan gibi Tıayvanlardı f(i. 
mi göğsüne azgın bir engerek iş
letiyor, kimi ıırtrnda hslıyan bir 
kobra taııyor, kiminin bacağın
da bir timsah, kiminin kolunda 
bir kertenkele var. Kim bilir ni
çin tüslerini hep bu sürünücü ve 
zehirli hayvanlardan ıeçiyorlaT. 

Baktım ve §Cl§tım. 
Eski seyahat kitaplarında altın 

çerçevelerle çevrilmig münyatür
ler vardır. Ur.ak, meçhul ülke
lerdeki yerli vah§ileri gösteren 
minyatürler. Onlardaki kadınlar 
da böyle süslerle bezeniyor/ar. 
Onlann da boyunlarında deniz 
kabukları, burunlannda halka1ar 
ve vücudlarında dövmeler görü .. 
nür. Hotantolular, Zololu ka
dınlar için yadırganmıyan bu mas
~aralığın, yeni dünya gibi mede
niyetin en yüksek basamaklarına 
tırmanmış bir ülkecle sürüm bul
maır, doğrusu akıl erecell §ey de
ğil. 

Erzurumun kurtuluşu 
Halkevinde törenle 

yıldönümü 
kutlandı 

Mesame/eri duru bir beyazlık 
içinde kaybolmuf, dolgun ve tit
rek bir göğüsün güzelliğini bir 
dü§ünün, sonra o güzellikler iis
tüne hurbağaların, kertenkelele
rin yapı§masını hayalinizde can
landırın. Bu yapılan §eye luzma
mak elinizden gelir mi?.. vu~tor 

Hügo: 
- Çıplak kadın, silahlıdır. 
Der. Doğrusu da bu. Erheh .... 

le kadın arasında bu noktadan 
çok büyiik ayrılıklar var. Biz, 
korunmak için geyinmekle kal
maz, zırhlara gömülür, demir 
ba<ı!ı/.dara sığınırız. Kadın soyun• 
duh!;a silôhı kes!zinle§ir. 

Erzurum un 18 inci kurtuluş yıl dö. 
nümü münasebetile dün Eminönü Hal. 
kevi salonunda bir tören yapılmıştır. 
Törene hep bir ağızdan söylenen istik. 
lil marşile başlanmış ve Murat Uras 
kürsüye gelerek toplantıyı açtıktan 
sonra sözü Erzurum lisesinden yetişen. 
ler cemiyeti üyesinden 1brahim Buda. 
ğa bırakmıştır. 

İbrahim Budak sözlerine şöyle baş. 
lamıştır: 

Sayrı c!eğer din1eyicilerim; 
''- On ıekiz yıl evvel bugün, yur . 

dumuzun değerli bir parçası olan Erzu. 
nım tekrar elimize geçti. Aırr]arca ka. 
lesinde c'algalanan Tiirk bavrağına on 
11ekiz yıl evvel bugün yeniden kavut . 
tuk. 

Şu halde bu son modanın ma
nası ne?.. Kadınlar, niçin bu so
ğuk, biçimsiz hayvanları tatıyor
lar, sıcak koyunlarında yılan beş
liyorlar?.. Hele neden bu siiı 

Bugün bu sevinç dakikalanru hep meselesinde en vahşi kabile yerli
bir arada yaşıyoruz. Bayranunız kutlu lerile birle~iyorlar ?. Yoksa fil~ 
olsun, gözünüz aydin ohun,, zof un hakkı mı var? ..• 

İbrahim Budak bundan sonra Erzu. S. Ciezgln 
rumun nasıl kurtulduğunu I:rzurum --------------
halkının işgal zamanında çektiği ezi • 
yetleri anlatmış, sözü kurum başkanı 

Bay Zekeriya Tansele bırakmıştır. Ze. 
keriya Tansel de bugün için duydukla. 
rmı ifade etmiş ve sözlerini şöyle bi. 
tirmiştir: 

"- Bir Türk genci, ulusunun tarihi. 
ne el ve dil uzatan!an asla yaşatmaz!., 

Toplantı sonunda Cumuriyet ahi. 
desine bir ~elenk konulmuş, Atatürke 
büyiiklere saygı ve tebrik telgrafları 
çekilmiştir. 

TÜRK TABABETINlN YIL DÖNÜMÜ 
14 rnnrt cumartesi günü, Tıbhane 

ve Ccrrahhanenin memleketimizde ilk 
açılışının 109 uncu yıl dönümünü kut
lamak ilzere Tıb fakültesi talebe ce -
miyeti tarafmdnn Üni\•ersite konfc -
rans salonunda bir tören yapılacak • 
tır. Töreni rektör açacak ~e fakülte 
dekanının ilk sözlerinden sonra pro • 
fesör Kemal Cenap ile doçent Ek~m 
Şerif bugünün ehemmiyetini anlata .. 
caklarclır. 
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Köy ve köylü önünde [ K 1 S A H A B E RL ER ] 
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Bir Valinıiz~n 
Düşünceleri 

• İstidalara yapıştırılması mecburi 
kılman tayyare pulu yerine bir kuruş
luk damga pulunun yapıştırıldığı gö
rülmektedir. Bu kabil istidal:ırın geri 
çevrilmemesi için vaziyet alakalılara 
bildirilmi§tir. 

* İstanbul maliyesi muhakemat 

3- müdtirlilğü 934 ve 35 senelerinde mu
amele gören evrak ve dosyalar bak -
kmda bir i:tatistik hazırlamıştır. Bu 
istatistiğe göre iki sene içinde mua -

DA~INIKLIK SEBEPLERi 

Dağı klığı doğuran sebeplerin ha -
şında aşiret, kabile teşekkülleri ile bun• 
lardaki bağların çözülmesi gelir. Fil -
hakika bu çözülüş her ailenin istediği 
gibi hareket etmesine sebep olmuştur. 

ikincisi ziraat usullerinin iptidailiği
dir. Bilhassa çobanlık bu noktada a -
mildir. Tabiatın işlenmemesini de buna 
ekli ye biliriz. 

G~iınsizlikler ve bunlardan doğan 
münaiaa ve mukateleler de bu işte mü• 
hiın rol oynamıştır. 

Hülasa ederek diyebiliriz ki köy du
rumuna karşı büyük bir inzibatsızlığın 
devam etmiş olmasıdır ki herkesi ken
di basit düşüncesiyle başbaşa bırakmış 
ve bu hal bizi daima geriye ve aynhğa 
doğru sürüklemittir. 

Bu halin ortadan kalkması hiç şüp -
hesiz samimt bir dilek olur. 

l'OPLULUK YAPILABILlR Mt? 

Dağınıklıktan topluluğa gidişi iki 
türlü düşünebiliriz. Bunu ya zamana hı• 
rakır veya kat'i hükümlerle muayyen 
bir zamanda hallederiz. 

Her ne şekil olursa olsun, toplulu
ğa geçit pek de zor olmıyacaktır. Çün -
kü yıkılacak köy evleri bir servet de -
ğildir. Bugün onların yüzde doksanının 
ancak bir iki senelik ömrü kalmıştır. 

Kerpiç, her tarafı toprak köylü evleri• 
nin köylü gözündeki kıymeti de onun 
kereste ve çivisindedir. Kerpici köylü 
her gittiği yerde bulabilir ve kerestele
rini götürebilir. Bunu taşıyacak kağnı
lı da vardır. Evini de daima o yapagel -
ıniştir. 

KöylünUn tarlasından uzaklaşmasına 
gelince onun kağnı tekerleğine bağlı 

yaşayışı bunu bir acı olarak duyurmaz. 
Hakikatte ise onun evi ile tarlası ve tar
laları arasında daima bir uzaklık ve da
ğınıklık vardır. 

41035 köyün 9000 köye inc.iirilmesi icap 
eder ki köylü üzerinde çalışacak kuv -
vetten edeceğimiz tasarrufun bundaki 
büyüklüğü cidden göz kamaştırıcıdır. 
TOPLULUKTAN SONRA BOTÇE 
Yukarıda yüz elli nüfuslu bir köyün 

bütçesini yaptık. Binbir mahrumiyet i
çinde yaşıynn bu otuz hanenin her bi • 
rine emeği~den başka on beş lira düş -
tüğünü tesbit ettik. Şimdi yine o he -
saba dönelim. Otuz hane 450 lira ve • 
rirse 2000 nüfus yani 400 hane 6000 -
4500 nüfus yani 900 hane 13500 lira ö

deyebilecek demektir. Halbuki, toplu 
olan köy bütçesinin masraf kısmını biz 
şöyle tasarlaya biliriz. 

Lira 

· mele gören e\Takrn günlük vasatisi 
230 dur. 

* Boğazlar komisyonu 935 yılına 
ait raporlar Uzerindeki çalışmalarına 
devam etmektedir. Bir yıllık rapor 
Fransızca olarak hazırlanmıştır. 

* lstanbulun ilk altı aylık liman 
tn.rifesi alakalılara bildirilmiştir. Ta
rifede mühim bir değişiklik yoktur. 

* İnhisarlar umum müdürlüğü An
karadaki afiş poligonunun bir nümu
ncsını de lstanbulda yaptıracaktır. 
Poligon için yer aranmaktadır. 

* Yeni avukatlık kanunu layihası
nın temyiz, üniversite ve baro mü -
messillerinden mürekkep bir komis -
yonda tetkiki kararlaştırılmıştır. 1000 

500 
2500 
1500 

5500 

Sıhhat işleri 

Nafia işleri 
Kültür işleri 
İdare masrafı 

Yekun 

* Son fırtınalarda hasara uğnyan 
cami ve tarihi eserlerin tamiri için 
keşif bedelleri müzeler idaresi tara -

ı fından hazırlanmıştır; tamirlere ya -
kında başlanacaktır. 

Lira eder ki bu hesaba göre köylü -
nün yüklü nüfus arttıkça hem hafifle -
miş, hem de görülen iş o nisbette ço -
ğalmış ve yükselmiştir. 

tşin misalini kültürden almıştık; ge
ne o noktadan devam edelim : 

Köylerimizin pek azında mektep var 

* Ticaret odası tarafından fabrika
tör Mehmet Aliye ~atılan Liman hanı 
fçJn ortaya çıkan hadiselerden sonra 
fabrikatör hanın yeniden satılmasına 
itiraz etmişti. Bu münasebetle fahri -
katör tnrnfmdan binaya ihtiyati ha
ciz koydıırulmuştur. 

~-----------------------------dır. Topluluk halinde köy sand:kları en G · K 
aşağı üç muallimi besliyecek vaziyete - eçm1ş U1 un/ar 
girmektedirler. Hususi idarelerin bugün ' 12 Mart 1922 
kü yardımlarını da buna katarsak köy Prens Dügalin bu ay Japonyaya 
bütçesinin rakamları bir kat daha yük _ seyahat etmesi mul:arrer olduğım-
selccektir. Esasen toplu köy bütçesi 0 • daıı tertibat ve ha::ırlıklara başlan-
tuz hanenin vermesi lazım gelen nis • mıştır. Prens 12 nisaııda Japonya-
betten pek çok aşağı düşecek yoldadır. nm payitahtı Tokyoya vasıl olmuş 
İcabında bu farkı da koyabiliriz. bulunacaktır. Bu müna~cbetle Ja-

Bütün Türkiye için işi gene bu mi• ponya hükitmeti Prensin tema§aya 
salle mütalea edersek: 41035 köy için değer yerleri görebilmesi için bir 
birden 41035 hocaya ihtiyaç varken prnyrtMn 1-ewıa-"'-".... P_,., .. ~ 
9000 köye üçerden 27000 hoca arıyaca- mi ziya/etlerden başka, her sene 
ğız. imparatorluk ailesi taraf mdan ic-

Mektep masrafları da dahil olduğu rası mutad olan bahçe eğlencelcrin-
halde her muallim için bin liradan de bulunacak ve yabani bir ördek 

ISTAHBUL MÜDDEIUMOMiSI 

Hi~met O not 
Vakalete kad10 hakkında 

ma iumat verdi 
Kurban bayramından evvel Anka

raya giden ve bayramı orada geçiren 
İstanbul müddeiumumisi Hikmet O -
natın evvelki gün tstanbula geldiğini 
ve o günü evinde istirahatle geçirdi
ğini yazmıştık. Hikmet Onat, dün 
makamına gelmiş, vazifesine tekrar 
başlamıştır. 

Müddeiumumilik baş muavini Sa
lih Esat ve Şişhane yokuşundaki tram 
vay faciası tahkikatını yapan müd -
deiumumi muavini Hikmet Sone!, dün 
sa.at on altıda müddeiumumtlik oda
sında toplanmışlar, Hikmet Onatla 
uzun müddet görüşmüşlerdir. 

Müddeiumumi Hikmet Onat, ken
disini ziyaret eden muharririmize An
kara seyahati hakkında şunları söy -
lem iştir: 

- Ankarada İstanbul adliye kad
rosu üzerinde konuşuldu. Vekalete bu 
hususta ve İstanbul adliyesine ait baş 
ka muhtelif işler hakkında malumat 
verdim. 

İstnnbulda yapılacak adliye sara
yının inşası için, ilkbaharda esaslı su
rette hazırlık faaliyetine geçilecektir. 
Binanın temelinin atılabileceği tarih 
hakkında, şimdiden kat'i bir şey söy
lenemez. Ancak, yeni adliye sarayının 
mümkün olduğu kadar çabuk kurula
bil:ne'1i irin çalışılıyor. 

HORHOR CiNAYETi 
Horhor çeşmesi önünde iki bekçiyi 

birden tabanca ile öldürmekten suçlu 
bekçi Cemalin muhakemesine. lstan -
bul ağırccza mahkemesinde dün de . 
\'am edilmiştir. 

Dünkü celsede bir kaç şahit daha 
dinlenilmiş, suçlunun gösterdiği mü . 
dafaa şahitlerinin çağırılması için 
muhakeme kalmıştır. 

YEN! GÜMÜS PARALAR .. 
Yeni giimü[i paraların basılması 

ÖDİİn'\ib'rleıW; n"'\.D~Ta "Jr•--. 1.rnr1.a.- ~: ... : 

rilmi~ olacaktır. 12 milyon lil'.ayı bu -
lacak olan gümüş paralardan sonra 
10, 5 ve 1 kuruşlukların basılmasına 
başlanacaktır. 

Topluluk halinde istediklerinin bir 
çoğunu köyünde bulacak olan köylü -
nün edineceği faydalar önünde çekece
ği bu biricik ve bir defalık zahmet pek 
çabuk unutulur gider. 

41035000 lira yerine 27000000 lirayı av111a da i..Jtirak edecektir. 

bulmağa çalışacağız. Keyfiyet farkı bir . . . ~- ~I 

Hayatını kağnı tekerleğine bağla • 
makan kurtulmakla mesafeler de kısa -
lır. 

Şu halde ne birdenbire ve ne pek 
geç olarak gayeye girebilmek için yapı· 
lacak iş biribirine komşu dört beş köy
den en müsaidini veya bunlardaki en 
müsait yeri merkez yaparak diğerle • 
rinde yeni inşaatı yasak etmek ve o kö
ye veya onun gibi merkez bir yere yer
leşmeğe köylüyü zorlamak ve bunları 
idarede derhal birleştirmektir. İşte o za
man kerpiç yapıların yaşayış müddetin• 
den evvel köylerimiz büyümüş ve ha -
%ll"lanmış olur. 

Görülüyor ki teklifimizde ne evlerin 
ıslahı ne de tasarruf haklarının düzeltil
mesi işi önde tutulmamıştır. 

Burada temel otan şey bugünkü ha
liyle köyleri bir araya getirmektir. O • 
nun evinin güzelliği, yaşayışının değiş
mesi bu toplulukla beraber başlar. Yok
sa bütün şartlarile köylüyü nakle kal -
la§rrsak bu işin ne masrafına, ne de ve• 
receği karışıklıklara tahammül edeme -
yiz. 

Bizim gayemiz ancak köylüye kendi 
kendine kalkınmak imkanını vermektir. 
Topluluk insanlar için tabii bir akış ol
duğu gibi her faydanın da buna daya -
narak bundan doğduğuna da şüphe yok
tur. 

TETKiKLER 

Kırşehir ilinde bu işi ameli sahada 
tetkik ettim. Biribirinden bir çeyrek ve 
iki saat uzaklıklardaki köylerin bir çi • 
zelgesini yaptım. Harta üzerinde ve 
yerlerinde tetkikatta bulundum. 330 
köy yetmişe indi. Nüfusları iki binden 
apğı bir kaç köy kaldı. Diğerlerinin 

2000 ile 4500 nüfus arasında toplana
bileceklerini tesbit ettim. 

Bu köylerin arazi vaziyetlerini araş
tırdım. Topraklarmm biribirine karış -
mış olduğunu, yanyana iki tarlada ba~· 
ka başka kZSytunUn çift sürdüğünü gör
düm. 

Bu nisbet bütün Türlçiye için alınırsa 

11. . h k.. .. 11. lıtıınbul Beledıtı\'ıt mua ım yerme er oye uç mua ım ~ 
vermekle de artacaktır. ,.ehir1Yyatrosu 
hal~~!e:e::~:~~ai~i ~~~~~~~nd:~:ı:~k~~~ 111111 llllJll 

Buakşamsaat 1 TAVLA 
1 

20
de l Müsabakamız 

FAUST 1 teklifle daha çok iş görmüş olacağız. 
Köylü içinden muallim, sıhhat, yol 1 

işçisi yetiştirmek te kabil olacağına gö-
re maaş ve ücletlerden edilecek tasar - m 

r .. k . 1 ur çeye çevıren 
Seniha Bedri 1 

Bir çok tanınmış tav
lacılar müsabakamıza 

iştirak ettiler ruflar ve her iş vasıtalarının da temini 
kayda değer bir noktadır. 

Bununla beraber iddia edebiliriz ki 
bu topluluğun başladığı yıldan beş on 
yıl sonra köy ekonomisi bütün dilek • 
leri yerine getirmeye kafi gelecektir. 
Köylü, şehir ve kasabalıların bugünkii 
gibi esiri olmıyacaktır. 

öNEMLt BlR NOKTA 
İşi bu hale getirince köy id:ıresini 

cehlin elinde bırakmağa imkan olmıya
cağı belli bir hakikattir. Şu halde bin
leri bulan orta mektep mezunlarını bu 
iş için her il merkezlerinde açılacak 

meslek mekteplerinde kısaca okuttuk -
tan sonra köy müdürü yapmakla buna 
da bir çare ve gençlerimize de bir iş 

bulabiliriz. 
Diğer taraftan 330 yerine 70 köyü 

görecek muhtelif meslek erbabının bu 
gortiş ve dediklerinin yapılışları ile ar• 
tacak şevkleri ve mürakabelerinin sık -
lığı ve şiddetli hayallerimizi oldurmaya 
kafi gelecektir. · 

Elhasıl bizim için bu işi hemen teş -
kilatlandırmak gerektir. Filvaki Köy ve 
hhan kanunJannda buna dair kayıtlar 
vardır. Fakat ne gaye ve ne de yol bu 
kadar vazıh ve bu kadar umumidir. 

Gene endişe edile::ekse, yapılan müş
terek masrafları bir arada toplıyarak btş 
on köyde bir yıldız yaratalım. Onun ca• 
zibesi civar l·övlüyü oraya çekecektir. 

nu ış OLURSA 
Güvenlik kuvvetlerinin . çalı§ma çev

resi daralır. H er köylü d:ıha rahat uyur. 
Hayvanı çalınmaz. 

Türlü kültür işleri görülür. Kütüp -
haneler radyo, sinemalar, salonlar. ya • 
ratrlır. 

Köy sağlık işleri gibi mühim bir ödev 

111111111 Göknil 

Fransız tiqatrosu 
HALH OPERE1'1 

Bu ak._.~m saat 
20,45 de 

Zozo Dalmas 
ve Kofinyotisle 

HALiME 

Pek yakında: Btt. ı ALJER 
Gişe gündüz açıktır. Tel: 41819 

Fiatlar: 35-50-60-75-100-125 
Loca: 400-300-500. 

yerine getirilir. 
Yollar azalır; fakat düzelir. 
Toplu hayat başlar ve onun iyilikleri 

derinleştikçe derinleşir. 1 

Tarım mücadelesi, kooperatifler, muh 
telif tarım makineleri, hayvanların ısla• 
hı işleri kolaylıkla görülür ve bunlar 
köylerin ekonomik vaziyetlerini kurar 
ve düzeltir. 

1 
Korkulacak nokta bu yola gi -

diş değil bugünkü halin devamı -
dıır. Endise ve tereddüde ise ma -
hal yoktu.r. 1 

Ben şu bitmiyen ıztıraba bundan baş· 
ka bir çare göremedim ve yoktur. 

Her ilaç ayni son için olacaktır. Köy
lüyü süründürmektense derhal bu yola 
girmek en kısa ve doğrusudur. 

Yaratılan inkılaplar emin ola
lım ki bu hareketten daha çok a

Açtığımız büyük tavla mü
sabakasına girmek istiyenlerin 
henüz arkası alınmamıştır. Q. 

nun için kayıt muamelesi hala 
devam etmektedir. Müsabaka
mıza girmek isteyip de henüz 
kupon tedarik etmemiş olanlaı 
her gün idarehanemizin yanın
daki V AKIT kütüphanesine ge 
lip oradan kuponlarını tedaril 
ve isimlerini kaydettirebilirler. 

Müsabakaya girmek için ga
zetemizde neşredilmiş olan on 
kuponun gösterilmesi şarttır. 

lstanbulun meşhur tavlacıla
rından Göztepeli Halil, Gözte 
peli Şemsi, Beıiktaılı Saraç 
Mehmet, Kadıköyünde Mısırlı 

oğlundan Cemal, Bulgaristanlı 

Veysel Can, lslam oğlu Hamit, 
M. Pirinççi gibi oyuncular da 
dün idaremize isimlerini kayd 
ettirmişlerdir. 

Müsabakanın nerelerde, na
sıl ve ne günleri yapılacağım 
yarından sonra ilana başhyaca
ğız. Cumartesi günkü sayımız. 
da gerek tavla müsabakamız, 

~erekse tavla hakkında resimli 
bir sayıfa bulacaksınız. 

Müsabakamıza girmek isti· 
yenler bu hususdaki fikirlerin· 
bize bildirebilirler. 

ğır ve önemli ve şiimullü idi. 1------. ....... ._..._. _ _... __ _. 
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Kültür itleri 

Sokakta dolaşan 
talebeler 

Emniyet Direktörlüğü btl 

gibi talebelerin cezaıatı' 
dırılmasını ıstedi 
Emniyet direktörlüğü Kültür di; 

rektörlüğüne bir tezkere göndere~ 
ilk okul çocuklarının okul dışınd ft# 
durumlarile öğretmenlerin yakınd 
alakadar olmalarını ıştcmiştir. pş· 
zı ilk okul talebelerinin ders sonuıı ' 
da ve öğle paydoslarında tramvaylar' 
takıldığı görülmüştür. Kültür dil'€~ 
törlüğü dün bütün okuHara bir tOJllı;. 
göndererek öğretmenlerin dı~rıd~ 
talebe vaziyetiyle alakadar olmnlaf1 

ve suçlu görülen talebelerin okul )~ 
sasma göre cezalandırmalarını bild·• 
miştir. 

Bir İspekterin teklifi 
İlk tedrisat ispckterlerinden bifl 

kültür direktörlüğüne bir teklifte bıJ' 
lunmuştur. Bu ispekter tatil zamıın11" 
da talebenin boş kalmamasını ve td 
arada kendilerine terbiyevi oyuııls! 
öğretilmesi için eşhrin uygun bir )r 
rinde boş bir arsa kiralanmasını is1C' 
miştir. Kiralanacak bu arsada çocıı~· 
la.ra terbiyevi oyunlar oynatıımn.sı i' 
çin vesait vücuda getirilecektir. 

ZEEIIRLIGAZ KONFERANSLfl' 
Rl - Orta okul öğretmenlerine ~~ 
Eminönü Halkevi salonunda "Zehır 
gazlardan korunma çareleri,, me~ 
üzerinde bir konferans verilmiı;ti!· 
Konferansı kimyager Bay NecmeW: 
vermiş, hava tehlikesinin türlü ş~lt~~ 
lerinden ve koru..rıma çarelerinden DY 

setmiştir. 

VNIVERSITE REl{TôRO Dô1'rf} 
YOR - Üniversite bütçesi etrafın~ 
Kültür Bakanlığına izahat vermek 
zere Ankaraya giden rektör Bay ~ 
mil Bilse! yarın şehrimize döncccJttit' 

Pol•s haberleri · 

Dlr lmi:I a-.: ıan~ıı . 

kazanı patladı 
Azapkapıdta Eşref bey apartıtıl~' 

nmm üst taraf mdaki Salamonun tııf 
la imalathanesinin evvelki gece itil ' 

zanı patlamış, imalathanenin duvar ' 
lan ile tavanı yıkılmıştır. Bu artı~ 
ameleden İstirati isminde biri de ~ 
ayağından yaralanmıtşrr. , 

Kazanın infilakı çok gürültü ~. 
karmış, civarda oturan halk bil)~ 
bir telftş ve heyecan geçirmişlerdit·fl, 
DAVUTPAŞADA BiR EVE III 

SIZ GiRDi - Davutpaşada Çöp islt~ 
lesi civarında oturan Bayan Rabi:ıfl 
evine hırsızlar girmiş, eşyalarını ~~· 
mışlardır. İddia üzerine Süleynınl" 
Muharrem, Ali isminde üç kişi yn.lt9' 

lanmıştır. , 
YANGIN - Şehzadebaşında J{C 

hapçı Cavidin dükkanından y~~ 
çıkmış, etrafa sirayet etmeden son , 
dürülmüştür. Bundan başka dün s!l t ..• 
bah Tepcbaşmda Bristol otelinin ~' 
katından da yangın çıkmış, bir t$ 
ile tavanın bir kısmı yandıktan soil f 
söndürülmü~tür. Yangının kalorife, 
bacasının tutuşması yüzünden çıt( 
tığı zannedilmektedir. U' 

ZORBALIKLA - Kasnnpaşadıı ~ 
turan Ali, kalafat yerinden geçerJ.c µı 
elindeki köseleyi Salih isminde b 
kapıp kaçmıştır. . 8 

Bunun üzerine Ali Salibin peşill, 
takılmış, köselesini istemiştir. zor~. 
hkla mala konmak istiyen Salih. b ııJ 
na kızmış, köselenin sahibine bir )'1.lJI'· 

ruk savurarak gözünden yaralaın19\ıı.· 
Etraftan yetişenler Salibi ynkll 

mışlardır. fl' 
HALI SiLKERKEN - Tozkopıır~tt\ 

da Salih apartımanmda altıncı ktı ıı 
oturan Bayan Lusi pencereden 11;,t• 
silkerken sokağa düşmüş, ağır sur 11• 
te yaralanarak hastahaneye kaJdll' 
mıştır. ı;; ~ 

MEHMEDIN MARiFETi - tl'leC 
mirgii.nda bir kulubede yatan ~eb ıJtıf 
Balta limanında milli emlake aıt ıcıı.· 
!arda büyük kalasları sökerken yrı. 
lanmıştır. ııVıı.' 

ALACAK Y0Z0NDEN _ I{u rrJ1 
pıda Kazant Sadi mahallesinde otll ıı.1' 

• - 'ıtC Nevzatla kahveci Hasan bır uı~, 
yüzünden kavga etmişlerdir. J{ab 
Navzadı ba§ından yaralamıştır. 
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tomohiller çarpıştı, birCYABANcı PosıA) K k d S 
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pılotun oacagJ JrJ ) i~~~~~~:~::'!~~e~!ilma-~~ ,~zanı Teneşir Pa~A~~.fzo, 
ta göre (Doyçe Bank) direktörlerin . Yazan : Sermet Muhtar Alus (Ust yanı 1 incide) çerek ve bu tarafı arattırarak • 
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kaza esnasında otomobilini sürat
le sürmekte imiı. Şiıli istikame
tinden gelen Bay Ame de bir vi
rajı dönünce birdenbire Bay A
dilin otomobilile karıılaımııtır. 
iki otomobil yandan çarpıımıtlar 
fakat her iki ıoför de soğuk kan
ldıklnmı kaybetmedikleri için 
fren yapabilmiıler ve yol kena
rındaki hendeğe düşerek durmut
la.rdır. Arabalar ehemmiyetli su
rette çarpıtma netic"sinde Bay 
Amenin otomohilinde bulunan 
E:r Franı ıirketi pilotlarından Bay 
Basri yaralanmıttır. 

Hadise haber alınınca etraftan 
)'etitilmiı, bir yandan tahkikata 
'başlanılmıt, bir yandan da yara
lı Bay Basri hemen ıehre getiril
lbİJ, Fransız Pastör hastanesine 
llakledilmittir. Yapılan muaye
llede maalesef Bay Basrinin sağ 
bacağının kırılmıt olduğu görül
lbüttür. · Lazım gelen tedbirler ı 
•iiratle alındığı ve fazla kan kay
betmesine de meydan verilmediği' 
İçin, Bay Basrin;n sıhhatinde va
hamet yoktur. Ayağı alçıya alı
llarak ehemmiyetli bir arıza kal
lbnmasına çalışılacaktır. 

Şimdi ikinci hadiseyi anlata
lnn: 

Bu, doğrudan doğruya kendi 
Yazı arkadaılarımızın batından 

ıeçti. Dün akıam iki otomobilin 
Çarpı!tığını haber almıf, iki mu
harririmizi hemen hadisenin tah
kikine memur etmittik. Muhar
rirlerimiz, gene gazetemizde çah
§au hkJ.rkadaşımu+n kullandıiı 
kendisine alt huauat bir otomobille 
Şiılid.'!n dışarıya çıkmışlar, hadi
•enin yeri evvelce öğrenilmediği 
İçin önce lstinye yoluna gitmitler, 
o tarafta böyle bir kaza eserine 
rastlamayınca Maslak yoluna ge -
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kazazede otomobilleri bulmuılar, 
kendi otomobillerinden inip hadi
seye ait tahkikatı yapmıtlardır. 

Bilahare matbaaya dönmek üzere 
tekrar otomobillerine binip yola 
çıkmı,lard rr. 

Fakat bu sırada, henüz ilk ka
za yerinden pek fazla uzaklaşma
dan fena bir tesadüf eseri olarak 
direksiyonda küçük bir inhiraf 
olmuf, arkadatlarımızın otomo
bili yolun kenarına doğru ilerliye
rek hendeğe yuvarlanmak üzere 
vaziyet almıştır. Direksiyonda 
bulunan ve otomobilin sahibi olan 
arkada,ımız, hem otomobili kul
lanmaktaki mahareti, hem de so
ğuk kanlılığı ve iradesile derhal 
fren yaparak otomobili yarısı hen
değe sarkmıt vaziyette olarak dur
durmuf, bu suretle esef verici 
neticeler doğurması ihtimali olan 
bir kazanın önüne geçmiftir. Ar
kadaşlarımız otomobilden inmit-

ler, arabanın kaldırılarak yola 
çıkarılması dütünülmüş, fakat bu
na imkan görülememiıtir. Bunun 

üzerine gerek otomobil kullan
maktaki maharetine, gerekse a
rabasının kuvvetine haklı olarak 

güvenen arkadatnnız, o tehlikeli 
vaziyette tekrar otomobilin içine 
girerek direksiyonun bqına geç
mit ve makineyi itleterek bir ham

lede arabayı yokuıtan yukarıya, 
caddenin üstüne almııtır. Bu su-

rinden biridir. Bu zat son günlerde 
Berlinde bankacılık ve harici ticaret 
hakkında bir konferans vermiştir. G. 
Schlieper Cenubi Aınerikaya yaptığı 

bir seyahatten yeni avdet etmiş oldu
Y.wıdan bu konferans her tarafta hü 
viilc hir alaka uyandırmıştır. Bu kcır.
feransta.n anlaşıldığına göre Alman
ya Cenubi Amerikada Arjantinde, 
Brezilyada, Şilide iktisadi inkişaf ha
reketlerini genişletmektedir. 

Alman finanscısı bütün bu memle
ketlerde yeni endüstrileşme faaliyet -
leri bulunduğunu kaydetmekle bera
ber bu faaliyetlerin A vrupanın sana
yi memleketleri için zararlı olmadığı 
kanaatini de izhar ediyor. Zira bu mem 
Ieketlerde yeni başhyan endüstrileş -
me hareketleri yeni yeni ihtiyaçlar 
doğurmaktadır. Bu ihtiyaçların tat -
mini için tabii olarak başka memle -
ketlere müracaat olunacaktır. Konfe
ransçı bu vaziyeti nazarı dikkate ala
rak Almanyanın Arjantin, Şili, Bre -
zilya gibi memleketlerde banka teşki
latı vücuda getirmesini lüzumlu bul
muştur. Filhakika (1914) senesin -

' den evvel Almanyanın ecnebi memle
ketlerde geniş finans teşkilatı vardı. 
Bu teşkilfıtlara takriben (2) milyar 
mark kadar para tahsis olun.muştu. 

Büyük harpten sonra bu sahada bU -
yük bir değişiklik ol.muştur. Bu söz
lerden istidlfll olunabilir ki Almanya 
siyasi hayatta olduğu gibi iktisadi 
sahada dahi yavaş yavaş (1914) yı -
lmdan evvelki vaziyetini almak için 
faaliyete geçmiştir. 

Mart ayı tiyatro 
düşmanıdır! 

retle muharrirlerimiz matbaamıza Nis şehrinde Eldorado binası geçen-
dönmü~lerdir. terde yanmıştı. Bundan bahseden bir 

---· ~ '- Jii'r-u. cueteai men ayuun tiyatr•-
Arkada9larnnıza geçmft olauıt ra dtişman olduğunu söylilyor ve bunu 

diyoruz. Gazetecilerin okuyucu- isbat etmek için muhtelif senelerin mart 
lara günü gününe haber yetiştire- lannda yanan tiyaro binalarını sayıyor. 
bilmek için hazan ne gibi tehlike- Mesela 1762 senesi on altı ve on yedi 
lerle kartılatbkları da satırların martında Sen Jermen panayırının ha• 
arasından anlatılır, sanırız. rakalarx yanmıştı. ı 799 yılımn on sekiz 

llki meclisteki Peri Peykerin ı 
ikincisi, ol Peripeykerin anneci -
ğinin ve teyzeciğinin akibetinc, 
iki defa hep birlikte kadehleı 

tokuştunılmuştu. Dananm: 
- Bunu da müvacehenizdeRi 

fakiri piirtakiirin akşkına nuş edin! 
demesi üzerine, kadehini zor zo-
runa bitiren Angeliki: 

- Ah, pasam, dedi, sizi kır -
marn. Sizin seref e bunu itstiın a
ma başka yapamam. Alisik deği
lim, isterseniz hasta olayım? 

Dana, gürledi: 
- Sarf ettiğin hastalık sözü 

ağzından çıksın da düşmanları -
nın koynuna girsin!.. Bana senin 
sıhhatin ve afiyetin lazım. İçme
diğin rakı olsun yavrucuğum! 

Angeliki lafı çevirdi: 
- Düziko bir, en fazla iki ka

deh aliyonım ama sarap iyi itsi-
yorum ... 

Tepsideki şişeleri gösteriyor -
du: 

- Nasin bu düziko beğendi -
niz, bu saraplar da Erdek mal; 
onlar rla beyenezeksiniz ... Tipki 
serbet! 

Dana gene iskemlesinden fır
ladı: 

-· NurÜl uyun, sen şarap içtik
ten &onra ben hebennakalık edip 
senin o giizel hatırını kırar mı • 
yım? .. İz'an ve insaftan o kadar 
bibehre miyim ki rakıya pala ça -
lacağım? .. Zıkkım ananım me -
mesi degil a, ben de §arap içerim 
a ciğer köşem! .. 

Şarap şi~lerinin birini yaka -
!adı; bardakları doldurdu: 

- Demin besayı çektim; ne 
emredersen harfi harfine itaat 
edeceğime yemin de ettim; elimi 
de en'ama bastım. tşte emrini 
yerine getiriyorum. Haydi baka · 

Bir akşam evvelki gibi gene 
çat çat ka11ı. 

Kocakanlar hemen dışan se • 
ğirttiler ... Sofada kalın, çatlak 
sesle bir rumca, yaşlıca bir erkek 
konuşması. 

Angeliki canı sıkkın bir vazi • 
yette bir (Ah kaymeni !) çekti; 
o da odadan çıktı. 

Sofadaki çatlak ses gittik<;e 
yükseliyordu. Adeta ~Jr, kav. 
ga eder gibi bir ağıza benziyordl.L 

Dan~ kaprdan US'.ıle&t.'lk x!: • 
tı. Kılık kıya!etaiz, kv bıyıklı, fi • 
til gibi bir rum ... Sarhaş herif üs • 
telik dıe, veriştiriyor ... Bu da kim! 

Dana meraktan çatlamada. Bu 
haddini bilmez de nenin nesi? .• 
Ne hak ve &alahiyetle böyle zaval• 
lı kadınlara çıkı~ryor, beteliyor? 
Haddini bilmiyene bildirmek ge 
rek!.. 

(Şu keratayı ayağımın altına 

alıp pestilini çıkarsam mı?) diye 
dişini sıkarken masaya döndü. A 
lelacele bir bardak şarap daha 
çekti. Gene kapının önüne yakla 
şırken Angeliki odaya girdi. 

Halinde hem öfkelilik möfkı • 
lilik yok; rengi bile uçmamış. Dı-
şanda sanki hiç patrrdı olmuyor 
muş gibi, gayet tabii, işi anlattı. 

Sarhos Dimitri denilen araba• .. 
cryımş. Ayayorgi panayırı günü 
hunlara l\faltepeden ahbapları gel 
mişmiş. O ,gün Dimitrinin araba • 
sile panayıra gitmişler; arabayı 

akşama kadar salıvermcmişler ..• 
Misafirler ertesi gün de gezme is
temiş. Bir gündüz, bir de gece 
mehtapta, büyük tur yapmışlar. 
Dimitrinin eskiden dıe biraz alaca
ğı kalmışmış. 245 lnıruş para isti
yoıınuş !... 

Angeliki diyordu ki: 

Almanya harbedemez 
martında yangın Odeon'u harap etmit
ti. Yeniden yapılan bu bina 1818 mar • 
tının yirmisinde yeniden ateşlerle sa -
nlmıştı. 1936 martında da Eldorado kül 

lım, çekelim! 
Hacının şarabı ağızma ilk değ

dıirişi idi. Kitapta asıl onun ha -
ramlrğına dair sarahat olduğu, 
hamır mamrr memnuiyeti aklının 
evinde değil. 

- Ne bela adam. Al bu oes lira 
banknot, geri taraf ver söyliyonız, 
ben sarraf değil diyor. Y ann gel, 
Nizamda benim müsteri var, fis • 
tan diktim ; ondan getirezeyim di
yorum, isitmiyor. Terbiyesiz ter 
biyesiz laf ediyor. 

(Ustyanı ı tnC'ıde) 

•'Fakat Almanyanm kuvvet ve kud 
l'eti hakkında kendisi ile henıf ikir de
ğilim. Almanyayı yanında müttefik 
olarak Avusturya bulunduğu ve or -
dusu da zamanın daha askeri addedi
len bir general taraf mdan kumanda 
edildiği çok kuvvetli bir anda mağlup 
ettik. Sonra Almanyanın yanında müt 
tefik olarak Türkiye de bulunuyordu. 
O Türkiye ki bizi iki mağlôbiyete uğ
?'atmış ve yüz binl&ce askerimizi dört 
ilene hareketsiz bırakm1ştır. 

Bugün ise Almanya tamadliyle 
:Yalnızdır. Avusturya heyeti umumi • 
Yesi itibariyle onun aleyhindedir. A
\'usturya denilen bugilnkü küçük mem 
leketten bahsetmiyorum. Fakat on -
dan çok daha kuvvetli bulunan ve ih-

iKi MUHARRiR ARASINDAKI DAYA 
Şehrimizde yapılan altıncı Balkan 

OYUnlarmda Türk atlet takımının uğ
tadığı mağlubiyet üzerine Cumhuri
:Yet gaısetesinde yazılan bazı yazılar
dan dolayı Atletizm Federasyonu 
başkanı muharrir Felek Burhan, bu 
l'azılann muharriri Ahmet İhsan a
leyhine bir dava açmış 

0

ve bu davaya 
dUn ik~i ceza mahkemesinde başlan
mıştır. 

Mahkemede Burhan Felek ve Ah
met İhsan hazır bulunmuşlardır. Da
vacı aleyhindeki neşriyatı hakaret ma 
hiyetinde gördüğünü söylemiş, dava
sını izah etmiştir. 

Bu davada maznun bulunan Ahmet 
lhsan, bu neşriyatın Burhan Felek -
.\hmet than davası olmayıp Türk 
tençUflnla alnına vurulan mağlubl • 
l'et damgası davası olduğunu söyllye
!'ek Türk atletlerinin altı senedenberi 
~Balkın oywılarmd& daima 

tiyatlariyle bir milyon iyi talim gör
müş ve teçhiz edilmiş bir ordusu bu
lunan Çckoslovakyadan- bahs:-diyo 
rum. Sonra Rusya da vardır. Rusya
nın sulh azmanı ordusu bir milyon 
üç yüz bin kişidir ve Hitler, Rusyanm 
talim görmüş 17 milyon a: keri v~ çok 
kuvvetli bir hava kuvveti bulunduğu
nu söylemiştir. 

Almanyada hu kuvvetlerle boy öl
çüşmek cinnetini gös'erebi1ecek tek 
bir adam bulundu~nu nnnetmiyo -
rum ve binaenaleyh Almanya 25 sene
lik bir ademi tecavüz Paktı hakkın -
daki teklifine inanıyorum. Sonra ben 
şu kanaatteyim ki. Almanya muah·e
deleri bozmuş olmakla beraber Fran
sanm Şikayete hakkı yoktur. Çünkü 
12 senedir silahsızlanmaktan imtina 
ediyor.,, 

Hauptman artık idam 
ediliyor 

Trenton, 11 (A.A.) - Haber 
alındığına göre, Hauptman hak
kındaki idam hükmünün 3 nisan
da infazı kararlattırılmııtır. 

mağh'.ip olduklarını, bu sene memleke
timizde yapılan milsabakalarda d~ 
gene Federasyonun idaresizliği yü -
zünden sonuncu geldiğini ve bu mü -
sabakalarda fennt bir cok idaresiz 

haline gelmiştir. 

,,_ Bilir misiniz? _, 
Dünkü Sayımızda aorduklarımı2 ve 

cevaplan: 

1 - Ne zaman ve kim ayda teles
kopla insan gördüğünü zannetmişti? 

- 1836 ela, lngiliz alimi Jolın 

Herachel ( Con Herıel). 
2 - tktısadi buhran senelerinde A

merika ahalisinin kaçta kaçı işsizdi? 
- Yüzde beti 

3 - Amerikada içki yasağı ne za• 
man kaldırıldı? 

- 1934 senesinde 
4 - ''Ufak şeyler tekimill teşkil 

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

- Michel Angelo (Mikel Ancelo). 
5 - tlk seyyar kütüphane teşkili

tını kim yaptı? 
- Benjamin Franklin (Bencamin 

Franklin). 

YENi SORGULARIM17. 

1 - Avrupada hastalara kanlan. 
nı verenler kaç para alırlar? 

2 - Amerika ne zaman keıfedildi? 
3 - "Hayat bir güldür: Her yap. 

rağı bir hayal her dikeni bir hakikat,. 
sözünü kim söylemiştir? 

4 - İngilizlerin milli marştan ne 
zaman yapılmıştır? 

5 - Şarlo sinemaya girmeden ev. 
vel ne iş yapardıl 

(Cevaplan yann) 
likler olduğunu, yapıl~.n neşriyatl::ı ı;.. _____________ .. 
bu idaresiz1ikler tenkit edildiği ve 
neşriyatın tenkit mahiyetini geçme -
diğini söylemiştir. 

Cumhuriyet gazetesinin neşriyat 
müdürü, mahkemeye gelmediği için 
onun da celbi için muhakeme 17 mart 
salı günü öğleden sonraY.a bırakılmı§
tır. 

ı_ı_ OPL_A_N_r_IL_A_R_f 
Kızılay Usküdar şubesinden: 
Kızılay Üsküdar şubesi senelik kon 

gresi 15 mart pazar günü saat 10 da 
Dopncılar parti salonunda toplana -
cağından şubemizde kayıtlı üyelerin 
plmeleri rica olwwr. 

Hep birlikte, bir parti de şa -
rap tokuşturdular. Dana, gene 
An'2'elikinin ellerine atılıyordu: o 

- Uzat şunu, maksadım billa
hi toka yapmak. ... 

Kocakarıların odada oldukla -
rım hatırladı ve onlara döndü: 

- Ker'.ınenize toka teklif et · 
memin sebebini sorarsanız... Bu 
yaşıma geldim, saça sakala ka -
rıştım; tövbe olsun, kızınız gibi 
bir akile, zekiye ve fatineye rast
lamadım. 

Ciğergahından kopuyordu: 

- Allah sizlere bağışlasın! ... 

1 

Dizinizin dibinden ayırmasın !.. 
O güzel güler yüzü solmasın!.. 

Nihayet eli kavramıştı. Var 
kuvvetile ne sıkma, ne sıkma: 

- Aklınla yaşa, dünya dm 
dukça var ol! .. İçilecek içki şa · 
rapmış yahu! .. Şerbetçi Yaverin 
üzüm şerbeti, Vefanın şirası, Kırk 
kilisenin hardaliyesi bunun yanın 
da metelik mi eder? 

Kocakarıların ortaya şarap 

getirişleri, kızlarının da şaraptan 
açışı danl§ıklı döğüşüklüye benzi
yordu. KarşıJarınd-:ıki vergili bir 

hu varda. Rakıya şarabı karıştı -
np uzun sürdürmeden ona kafayı 
dumanlatmak... Bakalım biraz 
daha açılsın, coşsun, vergililiği ne 
raddeye çıkaracak? Ne derece 
dökülüp saçılacak?. 

Dana herife zaten diş biliyor
du. Bir kat daha kızıp al çuha ke
sildi ve kapıya doğru yüıiidü: 

- Pastırmasını çıkarıp dışan 
atayım deyyusu!. 

Angeliki önledi: 
- Aman kuzum yapma, bil 

mezsin ne deli!.. Ne zaman &arhoş, 
pasa, bey tanımıyor. Kats tef a ma
pusta girmiş bir edepsiz!.. 

Dananın büsbütün horozluğu 
tuttu: 

- Sıkı ise bir de beni vursun 
da bir daha mahpusta yatsm ba
kalım. Benliğime lanetı onun gibi 
mendeburların üçünü, cördünü ce
bimden çıkarırınn ben! .. 

Angeliki baktı ki bu saka!lı 
az çetinlerden, az yamanlardan 
değil; derh3J ağzı deği~t!rdi: 

- Kan yapazak~in; o pis he
rif oldurezeksin; ben korkudan 
h ·ı . 1 ayı azavım ... 

Sakallının gene dinlemediğini 
görünce soldan geıi etti: 

- Bakma ki deli, edepsiz dı .. 
yorum, o fukara bir arabadzi. O. 
mm kari var, tsozuklar var!.. 

Dana yumuşadı: 

- Şimdi, mese1e dönüp dola • 
şrp 240 kunl§un verilmesine mi 
dayanıyor? .. Anam babam, on • 
dan kolaY. ne var?. 
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Şişhane faciasında rapor 
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ren, bozuktarl iki aldanış 

1 
Azizim Mazarel, ben orijinal 

bir kadın değilim. Hayatımın ma
ceraları pek bas1ttir. Seninle on 
senedenberi tanışıyorum. Uzun 
ve inadcı sükUtum seni hayrete 
düşürüyordu. Hatırlarsın ya, ser
giye ilk tablomu göndermiştim de 
sen o zaman eserinde bundan 
bahsetmiştin. Hele bir gün beni 
görmek için atelyeme gelişin yok 
mu? l~te bütün bütün mesleğim
de parlak bir ilerlemenin başlan
gıcı olmuştu. 

Bu sözleri söyliyen Odet Sir
ven, yılın altı ayında sayfiyede bir 
köşkte oturuyor, ara sıra Paris
ten gelip evi önünde duran bir 
araba ona bir dostunu getiriyor -
du Mazi!rel bunların arasında en 
iyis; idi. Belki bir zaman seviş
mişlerdi ama, şimdi çok samimi 
arkada! olmuşlardı. Birlikte ye
mek yediler. Yemekten sonra 0-
det bir koltuğa gömüldü. Hafif 
bir heyecan göğsünü kabartıyor

du. Gene söze batladı. 
- Ne olursa olsun, artık se

nin için gizliliğe bürünmüt bir ka
dın olmaktan kurtulacağım. Bir 
gün bana çekingen olduğumu 
söylemiştin, değil mi? Hakkın 

var. Nasıl olmayım? Benim gibi 
hayatında fena bir cereyan olan 
kimseler herkesten çekinmezler 
mi? Fakat, azizim Mazarel, sen 
herkese benzemezsin. Onun için 
sana istediğim gibi açılabilirim. 

Odet, önündeki Türk sigarala
rından bir tane aldı. Geni§ nefes
lerle çekerek devam etti: 

- On sekiz yaşında idim. Bil
sen ne afacan, ne ele avuca sığ
maz kızdım. Ailem çok temiz, 
çolt namuslu insanlardı. Beni iyi 
bir terbiye görmek için bir kadın 
manantrına verdiler. Orada tah
silimi bitirip çıkınca da 1>eni ev
lendirmeyi düşündüler. Karııma 

bir ipek tüccarının oğlu olan Jak 
Loriyonu çıkardılar. Doğrusunu 

söyleyim mi? Ben bu çocuktan 
hiç hoşlanmadmı. Boyu kısa, ba
şı kel bir genç. Heİe ince sesi 
beni o kadar sinirlendiriyordu ki, 
hiç sorma. 

B~am l>enim lialimi anladı. 
Güzel manzaralar görmekle duy
gularım değ~ir diye lsviçreye gö
türdü. Jak da oraya geldi. Fakat 

geç kalmıştı. Ben orada tesa"düf 
ettiğim Amerikalı bir genci sev
miştim. •Ne şen, ne şakrak bir 
gençti bu. Adı da Kellet' di. Çok 

zengin, milyat"der olduğunu söy
lüyordu. Ama ben bunları düşün
müyor, Ameri~alıya tapryordum. 
Onunla dünyanın bir ucuna ka -

dar gihneye razı idim Fakat bir 
gün çok kötü bir haberle karşı
laştım. Kellet kaçmış, otelciye 
borcunu ödememiş. Daha fenası, 

ihtiyar bir İngiliz kadınının evi
ne girerek mücevheratını çalmış. 
Polisler harekete geçtiler. F ~kat. 
o çoktan sırra kadem basmış bu-
1 unuyordu. Yalnız Miviyeti tesbit 
edilebildi. Meğer bu benim çıldı
rasıya sevdiğim kim imiş?. Bil 
bakayım!. Bilemezsin, imkanı 

yok. Beynelmilel bir haydud ! 
Bilsen ne kadar ağladım. Kel

let için değil, hayalimin sukutu 
için ağlıyordum. Günler geçtik
ten sonra sükunet bulmaya başla
dım. Jak peşimi bırakınıyordu. 

Artık cmmı•a ~!etti bulurum diye 
evlenmeye pazi oldum. Kocamı l 
sevmeye çahşryordum. Fakat o,· 
açıktan değilse bile, ince imalar,! 

- Fransızcadan -
tSTANBUL: - 18: Dans musikisi. 

19:Haberler. 19.15: Muhtelif ~:aklar. Vatman ı·kı· muayene memuru ve 
20: Sıhhi konferans: Dr. Profesor Ka. ' 
zrm Esat tarafından. 20.30: Stüdyo or. • k t ı h • t k • b t • • • ı d ,· 
kestraları. 21.30: Son haberler. şar e a ey ıne a 1 a a gırışı 

rum. 

Artık bu kadar büyük bir kine 
de tahammül edilemezdi. Böyle 
sakin sakin söyliyen, tatlı tatlı 
gülümsiyerek her sözünde inti
kam duygularım duyurmaya çalı
şan bu adam, Ke11et kadar vahıi 
bir canavardı. Geceyi sessizce 
geçirdik. Onun okfama1arına pek 
güçlükle tahammu1 edebildim •• 
Kocam ertesi günün akşamı saat 

yedide eve geldiği zaman J;eni 
bulamadı. Bir daha da bulamı
yacaktr. Evden kaçmıştım. 

işte azizim Mazare1, benim 
kurtuluşum o kaçtığını günden 
başlryor. Bu adam beni teselli 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
gazetelere mahsus havadis servisi veri. 
lecektir. 

BORSA 
1t. 3 • 936 

Hizalarında yıldn: işaretli olımlnr, uze 
rinde muamele görenlerdir. Rakamlar 
~aat 12 de kapanış satış 11.yafüını ıır. 

PARALAR 
• Lon<1ra ti21 - •Viyana 1!4.-
•Nevyork L24 60 • Madrld 17 -
•Parla 160- • Berlln ll2-
* Milbo t:>ö - * Varşova :.!ol -
• Brilksel !>1:!.- * Budapeşte :fö -
•Atına l:!-i - * Bükreş rn -
*Cenevre '20 - * Bclgrad o~ -
• Sotya 24 - •Yokohama a4 -
• Atnstcrdam ~.-· * Altnı llô8 -
*Prağ il() - *Banknot 2B~ -
* Stokholm 82-

•Londra 1121.2~ 
•Nevyork O!:mb 
* Parls 1206 
* Milbo 100100 
*Brüksel 4,.711>7 
*Atına 8378b0 

ESHAM 
ı, B.uıkası y !)() 

, Anadolu 22 66 
Reji 2120 
Şlr. Hayrty llHXX> 

• Merkez Bank 68 &> 
U. Sigorta .00 
Pooomoob 8,00 

istikrazlar 
• 1933 T.Bor. I 28 80 

Tramvay 11,(KJ 

Çimento 10 00 
Unyon Det O 00 
Şo.rk Del. O 00 
Balya 000 
Şark m. ecza O 00 
Telefon 000 

Tahviller 
Elektrik 

• • • n 22,90 Tramvay 
0000 
lll,70 
1400 
4,.t;70 
All.70 

• "" m 22so Rıhbm 
* İstlk.Dahlll I 94, 60 * Anadolu 1 
* Ergeıll tat.Ut. 06 00 * Ana.dolu n 
1928 A M 10 00 Anadolu m 

• S. Erzurum 91>. •Müm .. ~su A 
HO 

•7 60 

T k • Perıembe CUMA 
a Vlm l2 Mart 13 Mart 

======il 7 Zilhicce 18 Zilhicce 
GUn doğufu 6 18 6 16 

edebilir, her şeyi unutturur, ken- cnn batı§ı 18,13 18,14 
disine bağlıyahilirdi. Fakat beni Sabah namazı 5,40 5 40 

bir deli, bir oyuncak gibi tutu- :dln= 12 24 12 24 

d 
I 5,42 l 5,42 

yor u. Ak§am ııamazı 18, 13 18.l 4 
• Yatsı namazı 19 41 19 42 Bundan sonraki işim, kendimı Imaak · • 4,41 4 ,38 

resme vermek oldu. Tablolar yap- Yllmgeçengtınıert 72 73 

tım. Sen muvafık görüyorsan :..Y.llm_k_aı_an_gtln] __ e_rı..-_2_9_.i_.._ __ 2_92-..: 

gene bu mesleğimde devam ede
rim. Hayatımda iki defa müdhiş 
bir surette aldandım. Lakin şim
di görüyorum ki, aanati sevmek 
de bir nevi aşktır. 

Karbon hastalığı 
ile mücadele 

Ankara, 10 (Telefonla) - Zi
raat Vekaleti Garp vilayetlerinde 
karbon hastalığı ile mücadele için 
bir program hazırlamıttır. Bu 
program ilk bahar ve yaz mev
simlerinde tatbik olunacaktır. 
Bursa, İstanbul, Balıkesir, Ça
nakkale, Tekirdağ ve Kocaeli vi
layetlerindeki 2886 hayvana aJı 

yapılacaktır. 

Mücadelenin bu iki mevsimde 
bitirilmesini temin için Şark vila
yetlerinde bulunan baytarlardan 
bir kısmı bu taraflarda vazifeye 
çağırılacaklardır. 

HASTAHANE BAS HEKiMLERi .. 
Belediye hastahaneleri baş hekim

lerinin makam maaşlarının az olduğu 
görülmüş ve zam yapılmasına karar 
verilmiştir. Cerrahpa~a hastahanesi 
baş hek1mine 25, Zeynep Kamil ve 
Haseki baş hekimlerine de yirmi lira 
zam yapılmıştır. Hastahanelerdeki 
baş hemşire muavinlikleri hazirandan 
itibaren kaldınlacaktır. · 

DENİZ YOLLARI TARiFESi 
HAZIRLANİYOR 

"Türk sularında yolcu ve yük taşı-ı 
ma tarifelerinin tesbiti etrafında top
lanan komisyon çalışmalarına başla
mıştır. Vapurculuk şirketinin de sa
tın alınmasından sonra Türk suların
da nakliye işi yalnız Devlet Deniz yol
ları eline geçmiş olduğundan bu yıl 
tertip edilecek tarif enin geçen yılla
ra nazaran büyük bir hususiyeti ola
cağı ümit edilmektedir. Devlet demir 
yolları hatlarında yapılan tüccar ve 
ailelere mahsus tenzilatlı tarif enin 
deniz yollarında da bu yıl geniş bir 
mikyasta tatbiki muhtemeldir. 

IAANDA HALI TİCARETİ DEVLET 
İNHISARİNA ALINDi 

İplik, yün, tütün san:ıyii lranda 
inhisar altına alındığı gibi, halı tica
reti de devlet tarafından inhisar altı
na alınmıştır. Bir seneye kadar hah 
tüccarları dışarı piyasalara halı sipa
riş vermiyeceklerdir. 

MÜZELERDE YANGINA KARŞI 
ALINAN TERTİBAT 

Topkapı sarayında yangın tehlike
sini önlemek için asri tesisat yapıl -
mıştır. Müzenin her odasına hususi 
ahizeler konmuş, bu ahizelere hararet 
40 dereceye çıktığı zaman derhal ken
di kendine harekete geçerek bahçede
ki zilleri çalacak tertibat ilaYc edil -
miştir. Ayrıca, zillerin çalınmasından 
Mnra eahnnçlardan gene kendi ken
dine su çekecek makineler de konmuş
tur, 

Şişhane faciasına ait keşif ra-{ 
porunun müddeiumumiliğe veril
diğini, müddeiumumiliğin rapo
ru yeler derecede vazih görmiye
rek ehli vukuftan bazı izahat is
tediğini yazmıştık. Bu iş i n tah
kikatını yapan müddeiumumi mu
avini Hikmet Sonel, keşif heye
tinden dün izahat almış ve bu su
retle rapordaki müphem nokta 
sarihleşmiştir. 

Raporda neler yazılı olduğu, 
kati neticenin ne şekilde bulundu
ğu hususunda müddeiumumilik 
gayet ketum davranıyor. Bunun
la beraber, mesuliyeti görülen
lerin tesbit edilmiş olmasına gö
re, kazanın vukuunda hatanın 
sabit olduğu anlaşılmıştır. 

Müddeiumumilik hastanede te
davide bulunan vatman Fahred
din ile tramvay şirketi memurla
rından Lokman Hasan ve lsmail 
İbrahim aleyhlerine kanuni taki
bat İcrasına girişmiştir. Bu taki· 
bat, maldan mesul sıfatile tram· 
vay şirketine de teşmil ed!lmek· 
tedir. Dava ceza kanununun 
455 İnci maddesine uygundur .. Bu 
madde, tedbirsizlik, dikkatsiz
lik, nizamlara riayetsizlik sure· 
tile ölüme sebep olmak maddesi
dir. 

Aleyhlerinde kanuni takibat 
icrasına girjşilenlerden Lokman 
Hasan ile İsmail İbrahim, tram· 
vay şlrketinin Aksaray deposunda 
muayene memurlu21ı ediyorlar. 
Muayene memurlarının mesul va
ziyette görülmeleri, yoldan çıkıp 
devrilen tramvay arabasında, va
kadan evvel fren bozukluğu mev· 

Yunanistanda 
Yeni kabınegi Bal} 
Demircis kuracak 

Atina, I I (KURUN) - Bay 
Sofulis yeni kabinedeki vekiller:n 
listesini hazırlamıştır. Bay Sofu· 
lis, ba§vekaleti Bay Demircise 
teklif etmektedir. Bay Demirci• 
bunu kabul ederse mecl :s, vekiller 
heyetini tasdik edecektir. Fakat 
etmediği takdirde Bay Sofulis, 
kabineyi te~kilden sarfı nazar e· 
decek ve o zaman meclisin re
yinden hariçte, halk taraf mdan 
bir kabine te§kil olunacaktır. 

Geç vakit kendisile görüşen 
gazetecilere, Bay Demircis, başve· 
kaleli kabul edeceğini ve bu hu· 
susda Bay Sofulisle konuştuğunu 
bildirmiştir. 

Hazırlanan kabinedeki vekil· 
ler şunlardır: 

Haridye: Sofulis, dahiliye: 
Çudoros, ziraat: Milonar, lktisad: 
Babandriyo, maarif: Harabidis, 
harbiye: lstembrec, hava: Zalya• 
polis, bahriye: Babarikopulos. 

YUNANIST ANIN BALKAN 
HARiCi BİR DEVLETE 
TAAHHÜDATIYOKTUR 
Atina, 11 (KURUN) - Ba1 

Venizelostan Bay Demircise ge• 

len bir telgrafta, Bay Maksimosun 
hariciye vekili bulunduğu 1934 ., , .. 
.senesinde Yunanisla._nın BalkJiıl 

dışı bir devlete karşı bazı taahhii·l'l 
data geçtiği bildirildiğine dair o· 
lan şayialar, ne§redilen bir beyan
name ile tekzip edilmiştir. 

cud olduğunun keşif raporunda --------------
kesenkes belirtildiğini açıkça or- EKOl~O~İ BAKANIMJZ 
taya koymuş demektir. Bu suret- Evvelki akşam Ulu Önderimizi tcş· 

yi ettikten sonra Pendikten geri dö· 
le elektrik freninin bozul< olduğu- ·1 nen Ekonomi Bakımın z Bay ec:a 
na dair, vakayı müteakip bütün Bayar dün Pcrap:ıla.5 ...,telinde Arjan; 
yazdıklarımız tamamlle tahakkuk tin konsolosunu kabul etmiş, ekono • 
etmiştir. Yeni vaziyet, bu cihe· mik işler hakkında kendisile bir müd· 
tin böyle olduğunu tereddütsü2 det görüşmüşütr. . 
olarak teyid etmiş bulunuyor. Bay Celal Bayar sonra kendisini 

Müddeiumumilik, dosyayı da· ziyaret eden Dış Bakanlığı genel sek-
reteri Bay Numan Rifat ile görüşmüş

ha istintak dairesine vermiş de- tür. 
ğ!ldir. Aleyhlerinde takibata gi- Ekonomi Bakanımızın, yarın An • 
rişilenlerin maldan mesul sıfatile karaya dönmesi muhtemeldir. 

tramvay şirketi ve şirketin bu üç BUGÜN GELECEK SEYYAHLAR . 
memurundan ibaret kalıp kalmı- Bugün şehrimize İngiliz vapurile 
yacağı daha katiyetle belli olma- 300 seyyah gelecektir. Seyyahlar şch
mıştır. rimizde 24 saat kalacaklar ve hazır .. 

Tahkikat dosyasının bugün, ve lanan bir programa göre şehri gc:W' 

yahud yarın istintak dairesine ve- ccklerdir. 
Ayın 18 inde de gene 300 kişilik 

rilmesi muhtemeldir. istintak da- ikinci bir kafile gelecektir. 
iresi, aleyhlerine dava açılanla----------------
rın ikinci sorgularını yapacak, Yeni Eserler 
tevkifleri icap edip etmediğini ka
rarlaştıracak, ondan sonra da 
şahidleri dinlemeğe başlıyacaktır. 

Tahkikatın istintak dairesine inti
kalinden sonra da bir keşif yapıl
ması ihtimal dahilindedir. 

Şimdiden kesenkes bir ~y bi
linmemekle beraber, bu mühim 
muhakemenin ancak gelecek ay 
içinde başlıyabileceği tahmin olu
nabilir. 

BÜKRESTE TÜRK SANAT HAREKfTL FRİ .. 
Bükreş, 11 (A.A.) - Parlak 

bir muvaff akiyet kazanmış olan 
Türk resim sergisi dün akşam ka
pandı. Bu münasebetle, Bükreş 

radyosu, dün akşam bir türk ak
şamı tertip etmiş, ve Türkiye bü
yük elçisi ile profesör Opresko 
sergi ve eserler hakkında birer 
konferans vermi,lerdir. 

ADLiYE CERlDESI - 13 üncü sa· 
yısında temyiz mahkemesi daireler ve 
heyeti umumiyeleri içtihatlarının dil 
neşrine başlamıştır. Ceridenin unutul: 
muş kalan bu hizmeti yerine getirınes• 
de aynca memnuniyetle kayde değer. 

BtR KAVUK DEVRlLDt - l{a .. 

naat kütüphanesi, halk piyeslerindeıı 
bir sıra kitap çıkarmaya başlamıştı!• 
(Bir kavuk devrildi) Müsahip zade CC
lakin sahnede. pek beğenilmiş eserleri~· 
den biridir ve bu sıra kitapların ilkidtt• 

RADYO NEDİR? - Radyo gittikçe 
yayılıyor. Şüphesiz gitgide, herkesin ~

.b. b•' vinde ve elinde bulunacak, saat gı 1 ti 
alet olacak. (Radyo nedir?), bu ale 

et· her kese yakından tanıtmak ve raın 
. b" ter mek için yazılmış gerçekten eşsız ır • 

cüme kitabın adıdır. Sadece bir rnera~r 
1ı çocukla ~yi bir hoca ruhu taşıyan b~. 
amca arasmda geçmiş konuşmalar r: rıt 
yonun ne olduğunu, nasıl kullanıldıgı 

. ·of· 
bilmiyenlere pek mEkemmel öğretı) i 
Bu kitap, elektrik bilgilerinin alfabe

5 

hükmündedir. 
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ÜLKEM.İZDE Dünkü Keşidede Kazanan Numaralar 

Keçiburlu. Kükürt Eminönünde Tekkollu Cemal gişesi listemizin gösterdiği 
mükafatları derhal verecektir. 

Fabrikasının • • 
verımı No. Ura No: 

172 
183 
321 
480 
527 
566 
616 
617 
651 
709 
747 
801 
808 
819 
888 
928 
956 
959 
962 

Lira !\o. Lira No: Lira .:.'io: Lira .No: Lira No: Lira 

50 
100 
soo 
50 

500 
100 

30 

3 30 942 

Memlekete dı~arıdan kükürt getirmige Lüzum 
k~lmadı. ihliuacımız burada temin edi/iqor 

100 50 
220 50 
224 30 
247 50 

500 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
50 
50 
30 
50 
50 
30 

8010 
33 
44 
76 
91 

50 
50 
50 
50 
30 
30 
50 
50 
50 

77 
149 
173 
297 
433 
532 
733 
801 
827 
84Q 
91~ 

92R 
97 J 

500 
50 

150 
30 

100 
50 
50 
50 
50 
50 

125 
290 
306 
339 
353 
435 
487 
517 
59g 
621 
622 
717 
767 
799 
820 
851 
860 
869 
917 
985 

50 
50 

150 I 
30 
50 

100 

326 
546 
559 
719 
782 
790 
867 
920 
937 
969 

30 
30 
50 
50 

150 
30 
30 
50 

265 
273 
321 
396 
805 
807 

~eçibı ırlu kükürt labrikcuındaki 
I keçiburlu, (Özel) - Keçibur
f~h. Yaklaıan her yabancı, tenef
~ıq ettiği havada hafif bir kükürt 
~ 0kusu duyar. Fakat burada de
t ~tnh surette oturanlar, çok alış
~. ları bu kokuyu artık hiç hisset-

1Yorlar. 

~ keçiburlu kükürt fabrikası bir 
l'i neye yaklaşan bir zamandanbe

f aaliyetle çalışıyor. 
. Burada bulunan kükürt made

~ınin zenginliği eskidenberi ititi
lr dururdu. Büyük harpten ev
'el taramak ve kazmak suretile 

ıılao l<ükürtler barut yapılı
fı!tıda kullanılırdı. Büyük harpte 

it 0nanma Cemiyeti madenin dı~ 
l taflarım iptidai vasıtalarla iş
~~it ve çıkan kükürtle ordumu
) \>e müttefilclerimize ehemmi-

l
.etli miktarda barut temin etmiı
ıı" 

lia.rpten sonraki karışıklık dev
~ai esnasında bir ecnebi şirketi 

iıntiyazı na:nlsa eline gcçirmi~ 
~ 
) t dört buçuk sene hiç bir şey 
~l>ınadan, i~letmeye giri~meden 
~ilde tutmuıtur. Hatta büyük 
q tp zamanından kalma fabrika 
'ftt~ bu esnada harap olup git-

1ttir. 

1 8u vaziyeti gören ve Keçibur
~~. tna.deninin, Türkiyenin bütün 
•. likürt ihtiyacını f azlasile ve ve-
lı:Q)i bir ıekilde temin edeceğini 
~lllıyan Ekonomi Bakanımız bu 
:ıı, Yakından alakadar olarak İş
St·~tklenin esaslarını hazırlamıştır. 
1.ltrtıer Bank ve t~ Bankasının iş
~'kile 300 bin lira sermaye ile 
~IQ'ulan firkete madenin itletme
'ıtı. 
~ '. \'erm!ş ve bu suretle her sene 
b '-tıce giden 250 bin lira kadar bir 
~~nın meme!ekette k~lmasr te-

tn edilmittir. 

ı Şirket harekete geçerek fabri
ıta • d 1§lemeye başlayınca, maden-
l ' Çok zengin kükürt kitlelerine 
~~~'düf ed!lmiştir. Madenin kü
~lıtt ıniktarı 7 ila 8 milyon ton 
İl~tnin edilmektedir. Senede 3 
't'- 4 bin ton kadar kükürt istih
~ l edileceğine göre bu madenin 
tı:t' tükenmez bir hazine olduğu 
'Ydandadır. 

U Şimdilik madenden, memleke
~~ 'bütün ihtiyacını karşılıyacak 
t 1ktarda kükürt çıkarılmaktadır. 
~ke.rılan kükürtler yüzde 99,5 
\ .. fil'etindedir ve geçen seneki kü
~rt •erpme mevsiminde bağcılar 
"'f ından çok iyi kartılanmıı ve 

" çalqmaJan bir görünü~. 

mükemmel neticelerv vermiştir 
Şimdiye kadar istihsal edilmiş 

olan kükürt mikdarı. beheri 50 
kiloluk 37,669 torl?adır. istihsal 
edilen kükürtlerimiz dıtarıdan 
gümrüksüz olarak giren yabancı 

kükürtler fiatında olduğu için 
fabrika nisanda ç.alıtmaya baıla
dıktan sonra, mayıs ayından iti
baren ithalat tamamen durmuf· 
tur. Kükürtlerin çok ucuz bir fi. 
atla satılmasına rağmen, fabrika 
zararına çalıımıyacak ve hatta 
küçük bir kazanç bile temin ede
cektir. 

Bu bakımdan işletmenin pek 
randmanh olduğu meydandadll'. 

267 30 
306 30 
316 30 
321 100 
332 50 
399 50 
447 100 
460 50 
463 30 
500 30 
527 50 
539 150 
568 30 
581 50 
602 30 
641 !'O 
644 30 
705 50 
718 35000 
722 50 
900 30 

1015 30 
57 500 

100 50 
189 30 
:?0.') 30 
284 lOOO 
289 50 
3000 50 
489 30 
604 30 
732 150 
766 50 

2058 30 
84 30 

103 30 
229 30 
248 1000 
373 30 
401 50 
461 50 

2501 50 
508 50 
512 100 
515 50 
552 150 
7J_.-...-"'_o 

883 50 
914 50 

3059 30 
168 

Önümüzdeki kükürt serpme 216 
50 
30 
30 
30 

mevsimi için fabrika bütün hazır- 315 

lddarını tamamlamı' ve geceli 346 
363 

gündüzlü bir çalı~maya koyulmuf- 382 

tur. Bugün elde evvelceki itha- 489 

lattan kalmış olanla beraber 40 ~~~ 
bin torbalık bir stok vardır. Fab- 689 

rika ve madenin bütün tesisatı 720 

200 bin liraya mal olmuıtur. Fab- 40
6
3: 

rikanın büyük atelyesinde bütün 
1 

66 

150 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 

502.'i 
93 

106 
110 
359 
458 
529 
605 
654 
748 
779 
849 
860 
909 
921 

6164 
62222 

227 
312 
386 
409 
420 
460 
605 
646 
649 
686 
691 
884 
905 
927 

7005 
21 
77 

131 
143 
162 
234 
271 
314 
316 
338 
394 
443 
486 
549 
561 
589 
656 

100 
50 
30 

150 
50 
50 
30 
30 
50 

100 
30 
50 

100 
50 
30 
50 

100 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
30 
50 
50 
30 

100 
30 

500 
50 
30 

150 
50 

100 
30 

100 
50 
30 
50 
30 

150 
500 
30 
30 
30 
50 
50 

161 
277 
291 
293 
357 
381 
393 
423 
511 
536 
550 
894 
987 
990 

9029 
349 
382 
38:\ 
430 
539 
649 
650 
655 
690 
714 
811 
841 

10055 
140 
164 
167 
201 
211 
240 
270 
392 
467 
509 
575 
621 
781 
982 

11008 
27 
68 

100 
158 
178 
180 
250 
367 
421 
500 
537 
552 
658 
676 
701 
712 
750 
863 
877 
887 
959 

·150 
30 
30 
30 
50 
50 
50 

100 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
50 

150 
150 

30 
50 
50 
50 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
30 

100 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
50 
50 

13010 
8~ 

137 
ı5s 

302 
313 
390 
438 
477 
sn 
628 
695 
725 
802 
809 
854 

14158 
179 
244 
460 
484 
684 
710 
831 
823 
873 
881 
918 

15036 
67 
85 
88 

193 
195 
225 
346 
364 
419 
455 
524 
543 
574 
589 
611 
644 
665 
749 
766 
801 
816 
831 
870 
895 
918 
936 
956 

150 
30 

1000 
30 
50 
50 
30 
50 
50 

100 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
30 

10000 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
sn 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 

JOO 
50 

100 
5() 
30 
50 
30 

100 
30 
.30 
50 

500 
100 

5C 
50 
ıso 

17106 
155 
199 
202 
261 
398 
549 
595 
606 
614 
627 
676 
943 
979 
981 

18009 
245 
252 
303 
310 
526 
530 
605 
705 
927 

19035 
68 
86 
99 
125 
173 
188 
304 
477 
551 

571 
660 
710 
736 
784 
821 
983 

20003 
12 
31 
70 

100 
30 
31) 

30 
50 
50 
50 

150 
50 
50 

100 
100 
50 
3!> 

500 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
50 

100 
30 

1on 
30 
50 
so 
30 
50 
.50 

100 
50 

1 50 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
50 

500 
30 
30 
30 
30 
50 

100 
12000 

50 
50 
50 
30 
30 
30 

100 
50 
50 
50 
50 
30 
50 
30 
50 

21225 
256 
285 

340 
369 
420 
448 
461 
703 
706 
875 
970 

.. 30 
30 

• 50 

22058 
164 
220 
243 , 
330 
373 
419 
475 
548 
843 
846 
884 
974 
987 

23004 
89 
90 

150 
163 
169 
210 
328 
46~ 
548 
621 
669 
709 
956 

24035 
36 
74 

158 
226 
298 
459 
499 
542 
601 
649 
747 
749 
808 
882 

25036 
72 
88 
98 

30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
50 

150 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
50 

100 
30 

100 
30 
50 
50 
50 
50 
so 
50 

100 
50 
30 
50 
30 
50 

500 
50 

500 
30 
50 

150 
50 

100 
30 
30 

26045 
313 
362 
396 
418 
451 
489 
500 
615 
681 
712 
820 
870 

27077 
164 
216 
278 
417 
458 
463 
523 
549 
557 
648 
763 
775 
985 

28002 
120 
258 
278 
379 
395 
418 
497 
566 
677 
779 
794 
845 
864 
874 
908 
927 
952 
961 

30 
50 
50 
30 

150 
50 
50 
.50 
30 

500 
lSQ 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
30 
50 
so 
30 
30 

100 
50 
30 

' 150 
30 
50 
50 
so 
50 
50 

' 150 
50 
30 
30 

100 
500 
150 
100 

50 
30 

100 
30 
30 
50 
30 

:ı 100 
50 
30 
50 

100 
30 
50 
50 
30 
50 
50 
50 
50 

makine tamirleri yapılmakta ve i 102 

l · · ·1 kt dir ıo3 burada usta ar yetıttırı me e · 116 

150 
50 
50 
50 

7714 
797 
7.98 
813 

500 
30 

12008 
25 

150 
50 
30 

16068 
78 

107 

50 
5UO 
50 
30 

109 
200 
218 
244 
269 
324 

150 
100 
30 

150 

156 
207 
252 

100 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 

150 

29071 
102 
132 
218 
221 
232 
306 
356 
359 
379 
512 
574 
617 
704 
731 
798 
880 
924 
955 
964 

rSOOO 
30 

100 
50 

Fabrika ve madende bugün \,, 

250 kadar İ§çi çalışmaktadır. Çok 'lllll...,.llllı••••••ı•m•••••••••••••••••••Zll••mm~m:3•••• 
istidatlı olan iıçiler, çabuk iş öğ-
renip verimli olmaktadırlar. Zon
guldaktan getirilmit oll\n 25 ka
dar maden ustası, burada bir çok 
nilebilir ki, Keçoburluda esaslı bir 
yeni ustalar yetittimıitlerdir. De
madencilik başlangıcı kurulmuş-

!stanb~~L~fı~f~~~~!Ls~~!n alma _f 1 •stanbuı Selediyesı ilan arı 1 
rak devlete geçmesi işi etrafında ya- İstanbul limanında kayıdlı olup 12 - 2 - 936 tarihinde vukubu· 

tur. 

pılan temaslar devam etmektedir. lan kar fırtınası dolayuile batan ve parçalanan sandal, mavuna, 
Haber aldığımıza göre telefon şirketi salapurya, motör ve saire gibi m erakibi bahriye sahipleri namına 

umumi merkezi anlaşmanın imzası 936 senesinde merakibi bahr:ye resmi tahakkuk ettirilmemesi için 
i?in gönderece~i he?etten U~az! geçmiş- sahiplerinin ilan tarihinden Wba ren nihayet on beş gün zarfında 
tır. Anlaşma, şırketın bug n stanbul- d .

1 
E . 6 b M .. d" l .. w.. .. 1 · ·1~ 

Madenler en modern cihazlara 
.sahiptir. Amelenin hayatına ve 
sıhhatine büyük bir dikkat ve iti
na gösterilmektedir. Fabrika dis
panserinde iıçiler ve aileleri pa
rasız olarak tedavi görüyorlar. 

da mevcut bulunan memurlarından isti a ı e mmyet mcı şu e u ur ugune muracaat etme en ı an 
&.nata~ ve Buatye tarafından An- olunur. (l) (1286) 
karada. imzalanacaktır. Bayındırlık • 
Bakanı Ali Çetinkaya. lstanbulda bu- Hususi idare muallim ve memur mütekaitler ile öksüzlerinin 4 ün-
lunduğu sıralarda bu meseleye dair cü üç aylıkları 12 mart 936 perşembe gününden itibaren verilece-
bazı temaslarda bulunmu§tur. h. 1 · · 1 ki l t z· B k ğinden aylık sa ıp erının ay ı arım a ma < üzere ıraat an asına 

ZAYi gitmeleri. (B.) (1287) 
Fabrikada kullanılan bütün 

ham maddeler ve yakacak yerli
dir. Burdur civarında bulunmuf 
olan bir linyit madeni fabrika ta

İş Bankası 11578 numaralı küçük---------------------.... 
hesabı carisinde kullandığım mühürü 
:r.ayi ettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

Hatice 
rafından işletilmek suretile bütün --------... ----
yakacağı buradan temin edilmiş- hal hissedilmiştir. Halk yeni ge-
tir. Ienleri görerek daha iyi yaşamıya 

Fabrika yanında memur ve iJ- ve giyinmeğe heves etmektedir. 
çiler için sekiz bina yapılmıştır. Refah seviyesi hissedilir derecede 
Modern konfora sahip olan bubi· artmıştır. Mesela eskiden Keçi
nalarda elektrik de vardır. tıçi- burluda et ayda bir kesilirken 
ler için bir kooperatif bakkaliyes' ıimdi her gün kesilmektedir. Çar
kurulmuı ve bütün ihtiyaçlarım ıısı da birdenbire canlanmıftrr. 
buradan ucuz fiat1::ı. tedar1k etme· Keçiburlu fabrikası kendisin-
lerine imkan verilmiştir. den beklenen faydaları fazlasile 

Fabrikanın Keçoburlu muhiti temin etmiş ekonomik zaferleri
üzerinde de hayırlı tesirleri der- miz serisinden biridir. 

Vsldidar llulmk Hôkimliğhıdeıı: 
Zahireci Ali Rüşen tarafından Kon· 

demarko Dimitri Dekondemarko, An· 
dırya veresesinden Aristidi Konde -
marko aleyhine açtığı bedeli icar ve 
tazminat, alacak davasından dolayı 

müddealeyh Dimitri oğlu Aristidi 
l{ondemarkonun ikametgahı meçhul 

ZAl'I 
Galata giriş gümrüğünlln 327.555 

No. lı ve 2011136 tarihli depozito mak
buzunu zayi ettim hükmü olmadığını 
il:in ederim. 

Sirkeci Yenihan No. SS 
Ahmet Behçet 

(V. No. 14265) 
olduğu anlaşıldığından ilanen tebli - -------Z-A··

1
-.
1
------

gat icrasına karar verilerek tahkikat 
Deniz Ticaret müdürlüğünden al • 13/41936 Pazartesi gilnü saat 10 na 

ınış olduğum 188 No. 1ı reis şahadet • 
talik edilerek bu baptaki davetiye va- namemi zayi ettim. ltskisinin hükmü 
rakası mahkeme divanhanesine talik 

yoktur. 
edilmiş olduğundan yevm ve saati 
mezktirda mUddeaa.leyh Aristidi Kon· 
demarko mahkemeye yine gelmediği 
ve vekil göndermediği surette gıyn -
hında hhkikat ve mahkcmE'ye devam 

111ehnıet oğlu Recep 
(V. No. 14260) 

~~--------~~---
olunacağı ilfın olunur. 

(V. No. 14264) 
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Yab&ocı yerlere WjO 728 400 100 
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ı.t&ııbul. An.kara caddMI, l WAJU1 yurdm) 

Xeleton \ldllre: 2'370 
\Yazı ~lerl: 21418 
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Sayın müşterilerimize 
Pangaltıdaki mağazamızın eski memuru Bay Nahid Kipman vazifesin. 

den çekilmiş çiftliğimiz le hiç bir m ünasebct ve merbutiyeti kalmamıştır. 

Mumaileyhin "Kipman çiftliği,, firması altında yine Pangaltı civarında aç. 

1 
mış olduğu dükkfinla kat'iyyen bir alakamız olmadığını ve satmakta oldu. 

~ 
ğu silt, yağ ve emsali mallarında bize ait bulunmadığını bir yanlışlığa ma. 
hal kalmamak üzere sayın müşterilerimize ilan ederiz. 

Ya~<"va Baltacı çiftliği idaresi. 

Posta T. T. Levazım müdürlüğünden: 
idare ihtiyacı olan üç nev'ide 100 ton Galvanizli demir tel ka

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 23/3/ 93 tarihinde ve 

saat 15 de Ankarada Posta T. T. U. Müdürlüğünde toplanacak ko

.misyonda yapılacaktır. 

100 ton telin muhammen kıymeti 13500 liradır. 
Talipler 1013 liradan ibaret teminatlarını idaremiz veznesine 

teslim edecek ve alacakları makbuz veya kanunen muteber banka 

teminat mektuplarını ve şartname de yazılı belgelerle teklif mektup
larını ihtiva edecek olan kapalı ve mühürlü zarfları mezkur tarihe 
tesadüf eden Pazartesi günü saat 14 e kadar sözü geçen komisyon 
Reisliğine vereceklerdir. Şartnameler Ankarada Levazım Müdür· 
lüğü ile İstanbul da Levazım ·ayni yat muavinliğinden parasız olarak 
verilecektir. "463,, "1112,, 

Türkiye Ziraat Bankasından: 

• • LL Daima E KOLLU 
IKA~ANDD~DR 

Bu keşidenin en büyük ikramiyesi olan 

1000 Lirayı 
tki şanlı Türk subayına verdi: 718 numaralı bilet hamili lğridir dağ kursunda Asteğmen Bayf evz' 

ve Nihat kazandılar. Yıldırımtel ile müjdelendi. 

2 nci büyük ikramiye olan 1 S,000 lirayı 
29.880 numaralı bilet hamili Y eniköy tütün satıı deposu memuru Bay DILA VER kazandı • 

Eminönü - Köşede Tek Kollu Cemal Gişesi sahibi Cemal Güven 

Oksürenıere: Katran Hakkı Ekrem 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

AK Ti F 

71311936 vaziyeti 
PASiF' 

Bankamızın Ordu ve İnebolu şubeleri için askerliklerini yapmış 
~e yaıı 30 dan aşağı olmak şartile iki kambiyo memuru alınacaktır. 

Kes•. 
1 - Taliplerin en aşağı ticaret lisesi veya lise mezunu olmaları, 

iyi Fransızca ve İngilizce de bilmeleri matlubdur. "!~~~~;ıi .. ~.i.'.~:~: .. ~~-~-~~~~ 1 ~ ~~~~:~:~~~: ~ 

~lre 

Sermaye -·---

1 Lir• 
ı:>ooo.OOo"' 
1.0~6.7 56.61 

2 - Bu lisanlardan başka Al manca bilenler tercih olunurlar. CfaJ>hı. .• -·-···-··-·- ,, .96:;.296.79 4034088530 

lbtiyıt allçesl ............ _ .. ________ _ 

TedawUldekl Banknotlar: 3 - Talipler 30 - 3 - 1936 ya kadar mektep ıahadetnamesi, 
Oahlldekl Muhabirler: 

hüsnü hal ilmühaberi, nüfus tezke resi ve askerlik vesikalarını hami- Deruhte edilen evraıı.ı naktiye L J 58.748.56.~.

Kanıınon 6 Ye 8 inci madde· len lstanbulda İstanbul Ziraat Bankasına ve Ankarada Umum Mü
dürlük Memurin Direktörlüğüne müracaat ederek 11hhi muayenele
rini ve kayıtlarını yaptırmalıdırlar. 

4 - imtihan 1 - 4 - 1936 çarıamba günü sabahleyin Anka
rada ve İstanbul §Ubemizde yapılacaktır. 

5 - imtihanda muvaffak olanlara muvaffakiyet derecelerine gö-
re (100) liraya kadar aylık verilecektir. (1289) 

!stanbul MiHi Emlak Müdürlüğüden: 
Keşif bedeli 4499 lira dört bin dört yüz doksan dokuz lira 34 

kuruştan ibaret bulunan Vilayet konağı bahçesinde Başvekalet Ha
zinci evrak binasında yapılacak iki adet evrak muhafaza deposu 
ve bahçe muhafaza duvarlarının inşaatı ile ayrıca tamirat ve tesisat 
işleri keıif ve şeraitine göre açık eksiltmeye konulmuıtur. istekli
lerin keşif ve şaratnamelerini görmek istiyenlerin en az iki bin liralık 
bu ite benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış oldukları vesi
kalarla "ksiltme gününden en son sekiz gün evvel İstanbul Nafia 
Müdürlüğüne müracaatla alacakla rı fenni ehliyet vesikaları ve 338 
liradan ibaret muvakkat teminat akçalarile 27 - 3 - 936 cuma 
,.unu saat on dörtte İstanbul Milli Emla!t: Müdürlüğünde toplanan 
Komisyona gelmeleri. (M) (1290) 
--~--~-~-----~~~~~---~~~~----~~~-

lstanbul Vakıflar Dir~ ktörlU!iU illnları 

Cimi Miktarı Muhammen 
bedeli 

Hepsinin 
Röntken 30x40 50 dü- 612 lira 95 K. 

ilk teminatı ihale günü 

Hepsinin 
;46 13/3/ 936 cuma 

filmi 

" ,, 

zıne 

24x30 25 düzine 
18x24 10 düzine 

Gureba hastanesine lüzumu ol an yukarıda cins ve mikdarları ya
:zılı Röntgen filmleri açık eksiltmeye konulmuştur. ihalesi yukarıda 
vazıh gün ve saatte Vakıflar Başmüdürlüğü binasında topla
nan komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi her gün levazım kalemin
de görülebilir. 1stekliler 2490 numaralı kanundaki vesikalarla 
birlikte ihale saat 15 e kadar yüz de yedi buçuk teminatlarile birlik-
te gelmeleri. (1018) 

Sulta>ıahmet 5 inci Sulh Tlukuh 
Hakimliğinden: 

Akıl hastalığına düçar olduğu !s -
tanbul Tıbbı Adli Müessesesi raporu 
ile anla.~ılan mülga 3 üncü Suvı:ı.ri fır -
kası 29 uncu alay 1 inci böliik zabiti 
iken ma'lulen tekaüde scvkedilcn Nuri 
oğlu Hayriye mahkememiz:e mukad
dema tayin edilmiş olan vasi Ahmet 
Temel Cücenin yerine esbabı dosya -
smda ynzılt olduğu Uzere bu defa mu
maileyh Hayrlnfn kardeşi Kemalin 

lstanbııl ReJinci icra Mcmurluğıın· 
daıı: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu · 
karrer ev eşyası Beyoğlu Aynalıçeş -
me caddesi Ralli apartıman 32 numa
rada 14/3136 tarihine müsadif cumar· 
tesi gUnU saat 9 dan itibaren satıla -
cağından taliplerin yevmi mezkfırda 

mahallinde bulunat'ak memura müra
Cllı:ttlan ilan olunur. 

(V. No. 14280) 

vasi tayin edilmiş olduğu ilan olunur. Sahibi: ASIM Us - Vakıt Mathaası 

- (V. No. 14284) , Ne1riyat Direktörü: Refik A. Sevengil 

l'ürk lirası ----ıt 287.022.42 ------t eriçtekl Muhabirler: 

ltın. 'aft k ~am 4;69 .o~ 1 O m:703. 83 
\!tını tahvili kabil , crbesı dövızl e ı 517 855 28 
Diğer dövizler ve borçla kliring . 
bakiyeleri ······························-····· 15.9 ( 3.002.62 

Hazine Tahvlllerl : 
deruhte edilen evrakı naktiye 1 
arşılı9;1 L 158.748.563.-

Kanunun o Ye 8 incı mıd-

pclerine ıe~fıkın. Hazint" tara-1 .. ı 1.827. 785.-
1ndan vakı tedıyaı ~ 

Senedat CUzdanı : 

287 022 42 
1 erine tevfi ' an hazine tara· 
bndan va ~ i tediyaı 

._._.._~-·-~··oerulitc e<lilen cvu <ı nııttly-t~~=~~=~ ,_ 
I 1.327.7 S5. -

bakıyes ı ·-··- 147.420.778-
23.028621.23 Karşılı~ı camım en al tin ola.rak 

Reeskont mukabili i(!veten ; 
tcdnfilc llhctoo nzcdnco t 18.000.000. 

tedavül~ vazedilen 1.000.000. - 166 420.778 

1, 7.420 778.- TUrk Lirası Mevduatı··.. ·· 17•102.()63.c' 
Döviz TaahhUdatı : 

1 Jazine bonolan -·····-·-···········ı L. l 727.000 
ficar! senetkr ·· ,. 11 551.78388

1 
13.278.78388 

E•ham ve Tahvlllt CUzdanı ~ 

Altına tahvili kabil dövizler! 2 397.368 83 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri , , , • 18.570.641.4~ 

Muhtel it -···············-·················--~--

20.96s.oıot1 
.. A.Jf 

5478İ.3!1"' 

o\ tiyenin lı:arşılığı esham •e _ 34.316.607.56 
tabvilAt [İtibari kıymetle l { 

Deruhte edtlen evrakı n•k-

8 ) Serbest Esham "TabTlllt .. 4.436.952 06 38.753.559.62 

Avanslar: 

\ lttn \'e dö'fiz üzerine •~ans' • 22.590.23 
r ahvilAt üzerine avans 4.451.921 88 

Hiasedarlar·······---····-·······---
muhte~lf 

YekOn 

4474512.l l 

4500000 -
3 214 84.i 62 

~75.29!1.006. 18 
--/.~- ıs 

YekQn 275299.~ 
2 Mart 1933 tarihinden itibaren. 

l•konto haddi yUzde 5 1·2 - Altın üzerine avans yUzde 4 1·' 

rlan~stanbuı 6 ıncı lora Memurluğun-{ lstanbul iskan Direktörlüğünden: 
Beyoğlu Feridiye fırm sokağında Saray burununda kain olup göçmen konağı ittihaz olunan b•~~ 

15 No. lu evde oturmakta iken şimdi sevkiyatı askeriye binasının keıif ve şartnamesi mucibince taııı•P 
ikametgahı meçhul Madam Anna Ay- Sirkecide Mithat paıa hanında Sa tın alma komisyonu taraf ınd"~ 
vatyanna. ).i' 

2849 No. lu kanunun 4 üncü ve Heyeti Vekileden musaddak U• 
Kirkorun arsa bedelinden zimme- iJ' 

tinizde alacağı olan 240 liranın icra matnamenin birinci maddesine tev fikan martın 12 inci perşembe ·fi 
mesarüile birlikte temini için haciz nü saat 16 da pazarlıkla ihale olunacaktır. Keşif bedeli 16444 Jı 
yolule tahsilini talep etmiş ve tanzim 95 kuruştur. Muvakkat teminatı 1234 liradır. Pazarlığa iıtira1' ~ 
olunan 36161 dosya sayılı ödeme emri debilmek için en az on bin liralık buna benzer yapı ışı yaptıf1" 
berayi tebliğ gönderilmiş ise de ika · dair İstanbul Nafia Müdürlüğünden tasdikli vesika ibraz edilıneıİ ~~ 
metgfıhmızı tcrkettiğinizi ve yeni ika- d 17 .. 

ticaret odasında mukayet bulunul mas1 şarttır. Yabancı teb'a a 
metgahımzın meçhul olduğu anlaşıl- dıf' 
mış olduğundan ilanen tebligat icrası· lunan isteklilerin şartnamede yazı lı evsafı haiz olmaları lazıJl1 ~ 
na karar verilmiş olmakla bermucibi istekliler proje ve keşif ile eksiltme ve fenni tartnameleri görıtle 
karar borcunuzu işbu ilan tarihinden üzere ismi gçen satın alma komisyonuna müracaat etmeleri ilil1 O' 
itibaren bir ay içinde ödemeniz ve bor- (unur. (1275) 
~nbmamman~hlr~mmawy~-------------------------~ 
hut alacaklının takibat icrası hakkına 
dair bir itirazınız varsa yine bu bir 
ay içinde bildirmeniz ve icra iflas ka
nununnun 74 üncü maddesine tevfi· 
kan mal beyanda bulunmanız Hizım -
dır. Beyanda bulunmaz iseniz icra ve 
iflu.s kanununun 76-337 inci madde· 
si mucibince hapisle tazyik olunaca -

ğınız ve hakikate muhalif beyanda 
bulunduğunuz takdirde hapisle ceza . 
landmlacaksınız. Borcu ödemez veya 
itiraz etmezseniz hakkınızda cebri ic· 
raya devam olunacağı mezk\ir ödemo 
emri makamına kaim olmak Uzcre 
ilanen tebliğ olunur. 

.(V. No. 14279) 

ZAYi tbi): 
Mehmet Tahir ismindeki tıı. ~, 

mühürümü zayi eylcdiğimden yeıı~O 
ni çıkaracağımdan eskisinin }lU 
olmadığı ilan olunur. . -ıJt" 

Adres: Vsh.-üdar Çinilı -,.,..a 

sokak No. 2 Tahir ~ 
.(V. No. 1 


