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Balkan konseyinde 
Yunanıstan 

At ina, 14 (A.A.) - Balkan kon

seyinin 23 martta Belgratta yapa

cağı toplantıda, Yunnnistanı dı§ ba

kanı temsil edecektir. 

Almanyadan cevap istiyorlar! 
Konseyin d · · ı sı da iddetli ... ı 
sözlersöyl • 

ı. s n v a o 
''Versag muahedesi düşmanca ihlô.lYeniden 260 bin ltalyan 
edilmiştir. Lokarnoqu imzalaqanlar askere çağırıldı 

qardıma mecburdurlar!,, 
Tehlike r 

ltalya 35şer bin tonluk dört zırhlı 
iki kruvazör yaptırıyor 

büyüyor! 
Milletler konseyi 
gerine Assamblenin 
toplanması lazım/ 

Londrada toplanan (Lokamo) kon
feran11 müzakerelerini bitirdL Dünden 
itibaren yine Londrada Milletler Soa • 
Yeteainin konseyi toplanmağa bafladı. 

lConıey Almanya tarafından (Ren) hı 
itgaU ile Avrupada meydana gelen teh
likeli vaziyeti konuıacaktır. Öyle görüıı 
liiyor ki Londra müzakerelerinde Lo -
karnoya imza koymuı olan devı.tler 
Al1J1anyanm bu muahedeyi bir tara,lb 
b.ir- lr;ıra,. ve .. huek et He bozdup neti • 
ceıine -1'1111f1arc!tt. 'Ştmc!I ırramıa 

Belçika (Lokarno) devletlerinin var -
dıldan bu neticeye istinat ederek Mil· 
letler konseyinden de ayni ıekilde bir 
karar verilmesini istiyeceklerdir. Bun -
dan maksat tabii Habeı meıeleainde t
talya için olduğu gibi (Ren) itinde de 
Almanya için (mütecaviz devlet) bük -
tnUnü verdirmek, ondan ıonra zecrt ted 
birler almmasma doğru yiirümektir. 

Roma, 14 (A.A.) - Bugün neşrolu· 
nan bir emirname ile 260 bin nefer 
kadar tutacak olan 1915 s~nıfı silah al
tına çağrrılmıştır. 

Roma, 14 (A.A.) - Parlamento 
encümeni bugün bahriye bakanlıfınm 
bütçe.sile meşgul olmuştur. Bütçenin 
bir çok fasılları Afrika harbına aitdlr. 

Asker nakliyatı için 93, tayyare 
fçin 34, hususi işler için 2:1 ve muhte
lif nakliyat için de 16 gemi tahsis o
lunmuştur. 

Şimdiye kadar 298,821 asker, 26,000 
amele, 19,232 at ve katır, 207,219 ton 
harp levazımı ve 5;000 otomobil sevk 
edilmiştir. Bunlann altıda beşi Erit· 
reye ve altıda biri Somallye gönderil
miştir. 

Italyan donanması bugün şu ge
milerden mürekkeptir: 

:JDll, tmfmle~ Ddsf "15 ter TII fkl-
81 de 2'0 ter bin tonluk d8rt Zll'hlı n 
"Kondotierro,, tipinde iki krüvazör. 

Hizmette: 22 bin tonluk iki zırhlı, 
10 nar bin tonluk yedi kruvazör, "Kon· 
dotferro,, tipinde 12 krüvazör, "Bun
lann onu 1930 ile 1935 arasında biz 
mete girmiştir,, 6 eski krüvazör, deni7 
altı gemileri ve 311 parça kü çük gemi. 

Bahriye bakanlığının muvakkat 

Son Bi8tem zırhlılardan &irinin 
önden görilnllfil 

bütçesi bir milyar 609 milyon 891 bia 
liret olarak kabul eclllmiştlr. 

Fransa ile Belçika bu teıebbüale • 
rinde kendilerine göre haklı olabilirler. 
Çünkü İngiltere Dıt tıleri Bakanı ta -
rafından (Ren) de hiç olmazsa ıembo-
lik w tahliye yapılması ve Milletler JIUllıtiıMIWlilllıl 
Sosyetesi tarafından bir karar verilme- Alman t111ker1 manevralarından 
dikçe buradaki askeri kuvvetlerin art • 

Yeni }' unan kabinesi 
dün tahlif edildi 

tırıınwnası hakkında vukubulan teklife Londra, 14 (A.A.) - Saat 11 de 
Alınanyanm ret cevabı verdiği bildiril- Bay Bruce Milletler cemiyeti konseyi
tncktedir. Bu tarzı hareket üzerine Al- nin 91 inci fevkalade toplantısmm a
trıanyaya karşı ilk günlerde milliyim çılmış olduğunu beyan etmiştir. 
törUnen tngiltcrenin de vaziyetini de - Bundan sonra söz alan Bay Eden 
liıtirmeğe mecbur olduğu haber ve • şu beyanatta bulunmuştur: 

"Askerlikten tecrld edi1ınl§ Ren 
bölgesine müteallik Versay andlaşma
sı hUkümlerifo Lokamo andlaşmasının 
açık ve münakaşa götürmez bir tarz- T ı 
da ihlal edildiği fikrindeyiz. Eğer bu a v a 

(Sonu. Sa. 7 Sü. 1) 

Müsaba-tilnıektedir. Eğer gerçekten denildiği 
tibi Fransa ile Belçika, Sovyet Rusya, 

Çekoslovakya bu iıten dolayı Milletler Neler so··,ıedller 7 kamız 
Sosyetesinden çekilirlerse daha mUza - ~ 
kerelere baılanmadan bütUn dünyanın 
•ulb için son bir ümit olarak gözlerini Baylar 'V 
SCvirdifi bu müessese yıkılır. Ondan · Fransız murahhası söylüyor: bayanlar 
'<>nra bütiln Avrupa en dehıetli bir harp 

Uçurumuna doğru ıUrüklenir. "Derhal harekete geçebilirdik. Fakat şuriş arasında 
Bir an için hadiselerin böyle bu ne- k · d ·k L k · / f f · ti • ticesı daha ne gibi akibetler doğuraca- unsuru olmaktan çe ın l o arnoyu ımza a- er ıp e ı 

lını duıunclim: Hiç şüphe yok ki bu qanlar habertJ.or edilsin. Bu tebliğ kendilerini g~ imiz bü 
•kibet 1914 Avrupa harbinin dünya yü• b b d f k 
ıUne getirdiği felaketlerden daha ek - mec ur ulundukları yar ımı i aqa sev etmiş yük müsa 
•ile değil, daha fazla olacaktır. Belki de olacaktır.,, baka baş 
bugünkü Avrupa medeniyeti yine çö • 

küp gidecektir. lngi)jz murahhası SÖy}Üyor: Jamak 
Öyle zannediyoruz ki Avrupa kıt'ası 

bu kadar büyük bir tehlikeye maruz bu- Versaq ve Lokarno açık ve münakaşa gö- üzeredir. 
1unduğu sırada insanlık ileminin mu • türmez bir tarzda ihlD.l edilmi~tir. Konseyin * 
ltaddcratt hakkında verilecek kat'i ka - ı yazı ima müd 
rar d M'll 1 s t · · b" vazifesi bu ı·~e çare bulmaktır. lstı"kbal karar-ı sa ece ı et er osye esının ır r deli bir ka 
lcaç devletten ibaret olan konseyine la1 ımızda göstereceğimiz kiyasete bağlıdır. 
bırakmak doğru <lewi.dir. Bu karar doğ- güne kadar 
f\ıdan doğruya Milletler Sosyetesinin Belçika murahhası so··ylüyor: bitiyor. 
lltnumt heveti. Assamblesi tarafından 

Verilmelidir. Londrada konsey toplantı- Fransız - Sovyet paktı bızi alakadar etmi- 1 f * b 
l~rı başladığı buc;ünlerde Türk mille • a Sİlafı e-
tınin bir ferdi olarak bu dü§üncemizi ci- yor. Fakat böqle olduğu halde buf!Ün Belçika şinci sayıfa 
han ef"dn umumiyesinin önünde açık- açık bir tehdit altındadır. mızda bııla 

~~~~~~A~SIMUSı~-------------------------~ caksınız. 

(YazTSI son haoerler<le )' 



l!!!!!!!!!'t ! - l\tJRU"\l 15 MART 1936 

SON HABERLER)~-
·~~ ~ . . ' 

ispanyada Faşizm aleyhinde nümayişler yapıldı 

Iümayişç·ler, Sen Lüi kilisesini ve 
bir gazete idarehanesini yaktılar 

Madrid, 14 (A.A.) - Dün "ehrin} 
ortasında faşizm aleyhinde bit· nüma 
)iş olmuş \'e bu ) üzden Yahim hadi
seler çıkmıştır. Nümayişçiler Sen 
Lüi kilisesini ateşe vermişlerdir. Ki 
lise hal:'\ yanmaktadır. Bundan baş
ka, Macion gazetesine ait bir nakli 
ye arabasını da yakmışlar ve ondan 
sonra bu gazetenin idarehanesine gi
derek röveh·erler)e tehdit suretile 
rıp binayı ateşlemişlerdir. 

IÇERDEKt MOSTAHDEMLERl 
DIŞARI ÇJKARDI 

l nin idarehaneleri polis kuvYctlerile 
muhafaza edilmektedir. 

insanca zayiat olmamıştır. Bir 

silhçı dükkanının yağmasını mütea -
kip, nümayişçilerJe polis arasında ~id 
detli bir çarpışma olmuşsa da, taf
silat alınamamıştır. 

Dağıtılan nümayişçiler daha sonra 
tekrar toplanmışlardır. Kral taraf· 
tarı A.B.C. ve El Debate gazeteleri-

M.adrid, 14 (A.A.) - Dün öğleden 
sonra ve akşam üzeri vuku bulan zor 
lu hadiselerden l'Onra, gece yarısına 
doğru, Madridde sükun tamamile ida
de olunmuştur. 

lç bakanı, gazetecilere. bu husus 
ta dönen rivayetlerin mill}alağah ol-
duğunu söylemiştir. 

ltalyanlar, yeniden müthiş bir 
taarruza hazırlanıyorlarmış 

Roma, 14 (A.A.) - Haber verildi -
gine göre, İtalyan hava kuvvetleri, Ha• 
beılerin, Somali cephesinin orta kıs -
mmda iki teıebbüslerini akim bırakmış 
lardrr. 

Bu meyanda, Bali ilbayı Decaz Be
ye Ncmered'in Gesrto suyu boyunca di
zilmiı olup cenuba doğru harekete ha· 
zırlanan kuvvetleri bava bombardnnan
larile durdurulmuştur. 

Bu kuvvetler, İtalyan pişdarlarile te
masa bile vakit bulamadan dağılmışlar
dır. 

Vebe Şebeli mıntakasmda, yine ha• 
zı Habeı tah§idatı geriye püskürtülmüş
tür. 

talyan uçaktan Habeşlerin Malkaiko' 
daki ordugahlarını tarumar etmişlerdir. 

MOTHIŞ BiR TAARRUZ HAZIRLI
CI VARMIŞ 

Asınara, 14 (A.A.) - Stdani ajan
sından: 

Fetholunan arazide yol inşaatına fa• 

aliyetle devam edilmektedir. Kamyon
lar için yapılmakta olan yol Alegi bo -

ğazmdan öte takriben yirmi kilometre 
uzatılmıştır. Yapılan yollardan istifade 

ederek bir çok kuvvetler Takaze kıyı -
larına ıevkedilmektedir. Bütiln Selak • 

laka ovası, gelip giden mekkare ve o -
tomobiller]e doludur. 

Cephe boyunca müşahede edilen 
hararetli faaliyet, müthiş bir taarruza 
hazırlanılmakta olduğunu göstermek
tedir. 

HAVA 'f AALtYETl 
Mogadişo, 14: (A.A.) - !stefani a

jansından: 

Ha va kuvvetlerinin faaliyetleri son 
derece artmıştır. Negclli uçak karar
gahından, mütemadiyen havalanan 
uçaklar, göller bölgesinde keşif yap -
maktadırlar. Habeşlerin çete muhare
belerine ayni surette mukabele etmek 
için İtalyan kamutanhğı Borana'lı yer 
lilerden çeteler teşkil etmiş ve her bi
rinin başına İtalyan zabitleri geçirmiş 
tir. Bu çeteler, ormanlık olan Borana 
bölgesinde faaliyete girişmiş bulunu -
yorlar. 

Adisababa, 14 (A.A.) - Habcşista
nın eski Roma ataşemiliteri Afevark, 
gizli ve çok mUhim bir vazife ile Cc -
nereye gitmektedir. 

Yeni l'unan kabinesi 
dün tahlif edildi 

On üçler 
Gelecek hafta Londrada 

toplanacak 
Londra, 14 (A.A.) - Röyter ajan

sının aldıgx bir habere göre, Milletler 
cemiyetinin 13 ler komitesi, İtalyan -
lann talebi üzerine gelecek hafta Lon
drada toplanacaktır. ttalyan, Habe -
şistanla muhasamatın tatili için müza-

Metaksas 
eski 

diyor ki: 
siyaseti 

Harici siyasette 
güdeceğiz 

Atina, 14 (Kurun) - Yeni Demir -
cis kabinesi teşekkül etmiş ve saat 18 
de tahlifi yapılmıştır. 

Yeni kabinenin listesi §Udur: 
Demircis: Başbakan ve Dış bakam. 
Metaksas: Başbakan muavini ve har 

biye ve hava bakanı. 
Paparigopuloı: Bahriye bakanı. 
Logotetı: Dahiliye ve adliye bakanı 

vekili. 
Manıavlnoı: Finanı ve ıoysal yar -

dım bakanı vekili. 
Dekaıoı: Ziraat bakanı. 
Ekonomuı: MUnakalftt bakam. 
Luvariı: KUltUr bakanı. 
Yorgıkopuloı: Baıbakanlık mUıte -

garı. 

V aloritlı: Finans mUıteıarı. 
Kuzls: Sıhhat milsteıarı. 
Nikolopulo11: Münakalat müsteşarı. 
Bunlardan Demirciı, Metaksaı, Pa· 

pariıopuloa, Loıotetı, Manzavinoı, Be
nakiı, Dekozoı, Ekonomuı, Yorgako -
puloı, Valoritiı ve Kuziı eski kabineye 
dahil buhınuyorlardı. 

Valil umumiliklerde hiç bir deiitik
lik yoktur. Yalnız Girit valii umumisi 
general Bakopobloı, orduya ahnmııtır. 
Bu val!Ule sonradan biriıi tayin edile
cektir. 

Yeni kabine reisi Demireis hasta 
olduğundan tahlif eınaatnda hazır bu
lunamamıetır. Bakanlar tahliften son
ra bqbakan muavini Metaksasın baş
kanlıfmda toplanmıılart bir müddet 
mUzakerede bulunmutlardır. Toplan -
tıdan 10nra Metksas gazetecilere de -
mittir ki: 

- Harici siyasette eski kabinenin 
siyasetini takip edeceğiz. Dahilde ta -
samıf ve ikti ada, askeri teçhizatımı
zın alyadele3tirilmesine çalışacağız. 

. kereye giri§ilmesini kabul ettikten 
Atına, 14 (A.A.) - Topla~ma.sı sonra, halen Avrupayı işgal eden e 

kararlaşan fırkalar bakanları yuksek s sl 1 1 d k' t "k'ı m • · h . . . . a ı mese c er c ı eşrı esaının e em 
meelısınde Yunanistanm dış sıyasetı 1 t' b" · t' k d' · • · . . . . m ye ıne ınaen, vazıye ı en ısı ıçın 
ıncelendikten sonra yenı De.mırcıs ka- m·· 't .. kt lduguv b'Jd' .1• 
b . · · h "cl b'lh B lk ak usaı gorme e o ı ırı ıyor. 
ınesının arı ı assa a an p -

tına kar§ı gUdeceği politikada anlaşı
lacaktır. Yeni kabinenin mecliste ha -
rici vo Balkan siyasetleri hakkında 
yapacağı beyanatta okuyacağı prog -
ram ahali partisinin kanaatlerine ay
kırı çıkarsa, Çaldaris ve arkadaşları -
nın hUk\ımete ademi itimad reyi vere
cekleri iyi ve sağlam yerlerden bildi
rilmektedir. 

Metaksas bagbaknn muavini sil ve 
hava bakanı olacaktır. 

Mançuri askerleri 
Sovyet işçilerine 

ateş açtılar 
Moskova, 14 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: , 
Kabarovakdan verilen bir habere 

göre, 5 martta Amur nehri deniz Tros 
tuna mensup bir itçi ekibi Sovyet sa
hiline 20 metre mesafede nehir üze -
rinde çalııırken, nehrin Mançuri sa -
hilinden otomobille geçen Japon - Man 
çuri askerlerinin ateşine maruz kal -
mıft,ır. Otuz kureun atılmış ve amele 
sahile çekilmiye mecbur kalmıştır. 

ASANSÖRCÜLER GREVi 600 BİNADA 
BiTTi 

Nevyork, 14 (A.A.) - Asansörcü
ler grevi altı yüz binada nihayet but: 
muıtur. Anlaşmıya belediye reisinin 
idaresinde yapılan h"kem müzakerele
ri ile varılmıgtır. 6000 grevci bugtin 
işlerine tekrar başlıyacaklardır. 

ALMANYA - ÇEKOSLOVAKYA ARASIN· 
OAKİ YôLCÜ MÜNAKALAT( 

Berlin, 14 (A.A.) - Bir mücldet
tenberi Almanya ile Çekoslovakya a· 
rasında yolcu münakalatına dair ce
reyan etmekte olan müzakereler bu · 
gün bitmiştir. 

Her iki taraftan mütekabilen se
yahata çıkacak olanlara kolaylık ya 
pılma.o;ı hususunda bir anlaşma elde 
edilmiştir. 

AFGAN DIŞ BAKAHI RÜSYADA 
l\foskova,1 4 (A.A.) - Afganistan 

Dış Bakanı }"aiz :Muhammed Han, 
Sovyetler Birliğine gelmiş ve hudud 
istasyonu olan Negoredo'da dış ko 
miserliği birinci şark işleri şubesi mü
dür muavini tarafından karşrlanmış 
tır. 

JAPÖNYA MANÇORIDFKİ SÖVYB 
ASKERLERiNiN CEKILMESINi iSTEDi .. 

Tokyo, 14 (A.A.) A B. Hirota Sov
yet elçisini kabul ederek kendisine 
Japonyanrn, !'\lançuri - Sovyct hu 
dud bölgesinin Sovyet kıtaatı tarafın
dan tahliyesini arzu ettiğini tekrar 
bildirmiştir. 

BELGRADDA YENİ BİR RADYO 
ISTASYUNü 

Belgrat, 14 (A.A.) - 8 martta Bel
gratta kısa dalgalı yeni bir radyo istas
yonu - 17 S, 49 metre, 6.100 kilosikl -
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~ ita/yan - Habeş harbi l 
~ ~ i 
1 Italyanlar, şimalde bütün cephe boyunca Aşgangi) 
J ve Gondar istikametlerinde ilerliyorlar \ 
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l ltalyanlar, §İmal cephesinin her } kumandasındaki kuvvetler Aıyanıi 1 
~-==_ noktaaında ileri harekete geçmiı bu. ' nuntakaımda müdafaaya bazırlanı • ) 
E lunuyorlaı·: yorlar. tddia olunduğu gibi bu lcuv• ! 
§ I. inci kolordu Aıyangi gölüne vetleri İtalyanlara taarnız~an Ha - J 
~ yaldaınuıtır. bet felaketini teariden batka bir ne- ~ 

§==~_-= ltalyanların bu rruntakadaki Ha- tice veremez, buna hiç ihtimal vere· ~ 
beş mevziine taarruz edebilmeleri meyiz. ~ 

5 için Fenaroa'yı iıgal eden ili. üncü Bütün 'imal cephesinin mukave • ı 
~ kolordunun Sokotatyı İ!gal etmesini meti merkezi, İmparatorun buluna • 
~ bekliyeceklerini zannederiz. Bu kol- cağı sağ cer.ahta Aıyangi mıntakaıı J 
E ordunun buradan ıonrat Aıyaqi Ha olacaktır. Bununla beraber, Semiea ~ 
~ bet mevzilerinin gerisine taarruz et- mıntakasında da ltalyan ileri hare • ) 
~ mesile toplu son Habeı mukavemeti ketinin hir müddet tevaıkkuf. ufra• ~ 
ğ daha kolaylıkla kınlırut olur. Taka - ınası muhtemeldir. Fakat, bu hare • J 
-=~-=-:§ 211 boyundaki diğer ltalyan kuvvet - ket için kullanılacak ltalyan kuvvet· \ 

terinden il. inci kolordu ileri kuvvet- leri geniı bir cephe ile aevkedilecıek J ! 
§ lerile Semicn yaylasına tırmanmak - olursa her taraftan çevrilecek olan ~ 
;; . 
s==-= tadır. Habeıler Gondar'a doğru çekibnei• I 

En mühimi, Setit ınnağını ge - mecbur olacaklardır. Bu ayın sonla•\ 
~ çen bazı 1 tal yan kuvvetlerinin Sudan rma doğru, eğer muhasamat durdu • 1 c 
g hududundaki Noggara'yı işgal etme- rulmazsa, timalde Afyangi ve Se - \ 
~ !eridir. ltalyanların bu mıntakadan, mien muharobelerinin tafıilibnı öi· l 
~ Semien yaylasını garptan çevirmek reneceğiz. \ 
ı ve muhtelif istikametlerden Gondar'a Bu muharebelerint bundan evYel • g 

g doğru ilerlemek niyetinde olduklan ~ilerd~~ daha tiddetli .ve kanlı ~~ca· ) 
"E anlaıılıyor. B• tabiı kolayca tahmın oluMIMlir. ,.. 
§ Habeılere gelince, İmparatorun B. O. \ 
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Sergi ve Panayırlar ni
zamnamesi hazır-lanıyor 

Ankara, 14 (Telefonla) - lk -
tisat vekaletinde sergiler nizamna· 

mesi hazırlanmaktadır. Nizamna-

mede sergiler, panayırlar, örnek ser 

gileri, beynelmilel panayırlar 
hakkında hükümler bulunacaktır. 
Bu hükümlere göre herhangi bir 

fehirde ancak beş sene f as ıh ile 

bir sergi açılabilecek. Bu suretle 

her sergi nümuneleri teşhir edilen 

yerli sanayiin beş sene içindeki 

ilerleyişini ifade eder bir hale ge· 
tirilmiş olncaktır. Beynelmilel pa

nayır kurulması için mutlaka dai
mi bir panayır heyetinin kurulma· 

sı lazım gelecektir. 

Notre - Dame de Sion 
Vekaletçe alındı 

Ankara, 14 (Kunın) - lstan -
bulda, Modadaki Notre - Dame de 

Sion mektebi vekaletçe 38 bin li
raya satın alınmıştır. 

lf. Bütçe Encümeni bütçe tel · ı' 
kiklerine başlamıştır. 

:;. Ziraat Encümeni orman ka -

nununu tetkik etmiştir. 

lf. Ankara stadının ilkbaharda 

açılamıyacağı anlaşılmaktadır. Sta 

dm inşası için yeniden bir milyon 

liralık bir tahsisat konacaktır. 

• İskan Umum Müdürlüğü 
Tr:ıkya göçmenlerine yeniden on 

bin pulluk dağıtacaktır. 

lf. Bursada çekirge caddesinin 

asfalt olarak intasına yakında hat 
!anacaktır. 

"° Kütahyanın Simav kazasında 

ve Gediz kazasının Saphane nahi 1 
yesinde birer ilk mektep yapıla · 

caktır. 1 

çalrıımaya başlamı§tır. Emisyon saatle
ri 10.45 ile 11,45, 13,30 ile 14,, ıs,ıs ile 
16 ve 21 ile 23 arasındadır. 

Ç1ğ yiiziinden.. 
Kaşmırda 86 kişi Bldü 

Jnmmu - Kaşmir, 14 (A.A.) - Soll 
çığlarda üçU İngiliz subayı olmak ur.e
re 86 ki§i ölmüştyr. 

Kovno, 14 (A.A.) - FeyezanlJJ' 
bu sabah vahim bir tekil almıştır. 60 
sokak su altındadır. Ve 8)() evin mab" 
zenlerine su dolmuştur. Dört bin kiŞ! 
evsiz bulunuyor. Nehir yedi metı'f 
yilkselmiştir ve mütemadiyen de yUl<
selmektedir. Asker krtalan ve itf aiY' 
geceli gündüzlü çalıEıyorlar. ~ .1 

SAMSUN UMUMi MECLiSi iŞiNi 
BITiRDI 

Samsun. 14 (A.A.) - Samsun d -

mumi meclisi yıllık çalışmasını tamaıst' 
lamış ve daimi encümene biri bayan o)' 

mak üzere dört üye ayırarak dağılnUf -
tır. 

704bin liralık bütçenin 180 bin Ur•" 
fevkalade hizmetlere, 202 bin lirası JrUI 
tür işlerine, 35 bin lirası nafiaya, 7d 
bin sağlık i~lerine ayrılmıştır. KiittUr 
kadrosuna yeniden on öğretmen ahnııs' 
sı vefkaJade tahsisattan 83 bin lirası~ 
yol ve köpriilere, 40 bin lirasının ye 
yapılacak okullara sarfı kararlaıtıntııııt 
tır. 

YAKALANAN KAÇAK EŞYA 
bit Ankara, 14 (A.A.) - Geçen til 

hafta içinde gümrük muhafaza örgil ı 
beş ölil, iki yaralı, 12 kaçakçı, 300 
kilo gümrük kaçağı 486 kilo inhiJ&f 
kaçağı, 3 altın lira, 215 gUmilş nıecl -
diye, 990 Türk lirası, 432 defter 11~ 
ra kağıdı, ı tüfcnk, üç tabanca, > • 

mermi ile 84 kaçakçı hayvan ele S' 
çirilmiştir. 

ıAPÖNYANIN NANKlN ELÇiSi 
DiŞ BAKANI ÔLACAK 

Tokyo, 14. (A.A.) - Bay Hir~· : 
ponyamn Nankindeki büyük elçııı tl
Arita'yı Tokyoya çağırmışt.r. Bay /. 
ta'nrn dış bakanlığını deruhte edeceıf 1 
•• yerine dıt bakanlığı mua.ıni ~~ 
Şigenfhu'nun gideceği bildirilmekt~: 

Japonyanın İtalyadaki eski bUyilk. ~ , 
çisi Bay Yoşida, Londra büyük etçil 
ğine tayin edilecektir. 



1 işaretler 1 ) 
Düyunu Umumiye 

ve fikir azabi 
Sene 1881 •••• Abclülhamidin 

saltanata çıkt§ının hemen beşinci 
yılı.. Sarayın i•tibdadı pazularını 
tlaluı lıavvetlendircli. Yıldızın 
•öl•ai, bütün bir dünya •ayıla
calr lıadar genif topraklar Ü•tünde 
bir ölüm rüya•ı gibi dolCJ§ıyor. Şe
hirler susuyor, caddeler susuyor, 
meydanlar mıuyor, devlet adam
ları ıamyor, münevverler susu
yor. Her kapının ardında Abdül
laam:din kulağı Fısıltıları emiyor .. 
Korku ve ümitsizlik bütün ruhla
rın IJe ıehirlerin siluetidir. 

Maaşlar çoğaltıldı !Dr. Hamdi Suat) 

Niçin böyle ol muıtur? 
Abdülhamid kanunu e•a•i ile 

tahta çıktı. Ve kanunu eaa•i me· 
lranizmcuını bu hale nasıl koydu? 
Bunu ıadece Abdülhamidin icad 
ettiği bir siıtem diye kabul etmek 
hatalı olur. Abdülhamidin 1881 
den ıonra i•tibdadını adam akıllı 
arttıran sebebi bCJ§ka kombine· 
zanlarda aramak gerektir. 

Bu kombinezon, Oımanlı yur
dunda parlamento kurulmasını ve 
liberal hukuk e•aılarının kabulü
nü iıtiyenlerin 1881 den sonra 
kendilerini emniyette hissetmele
rinden doğmuıtur. 

Osmanlı imparatorluğunda 
tan:ıimat devrinde memlekete gi· 
ren yabancı sermaye, ya devlet 
hazine.ine iıtikraz ıeklinde gir
miıti. Y ahud banka, ıirket, tica
ret, nakliye işi ve şehir hizmetle
r( ıeklincle çalıımakta idi. Bu de
virde Türhiyede çalııan yabancı 
ıerrnayesi 7 milyar altın franktan 

Belediye Makine ve 
Sanayi Şubesinde 

Belediye makine ve sanayi şubesi
nin vazifesi gittikçe ehemmiyet kes • 
l etmektedir. Belediye bunu göz önüne 
alarak bu şubeyi gcni§letmeye karar 
vermiştir. 

Müdür Nusratm maaşı 150 lira idi. 
maaşı ücrete tahvil olunarak 350 lira
ya çıkanlmıştır. Bundan başka kadro
ya yeniden 300 zer lira ücretli bir ma
kine ve bir elektrik mütehassısı, 120 
şer lira ücretli iki makine fen memu
ru, l 20 lira maaşlı bir elektrik fen me
murluğu konmuştur. 

Belediye fen müdürlüğüne bağlı 
harita şubesi müdürünün derecesi yük 
seltilmi§, fen heyeti müdür muavini • 
nin aylık ücreti 250 liradan 300 lira -
ya çıkarılmış, keşfi sani mühendisinin 
aylığı 300 liraya çıkarılmıştır. 

Arazi vergisi için 
izahname geldi 
Hazirandan itibaren belediyece top

lanmasına başlanacak olan arazi ver
gisi için Ankaradan bir izahname gel
miştir. Buna göre, hazirandan sonra 
!stanbul vilayeti dahilindeki arazinin 
tahriri yapılacaktır. Bunun için her 
knzada tahrir komisyonları kurulacak 
tır. 

!ki sene içinde toplanan arazi ver
gisi muayyen hadden fazla olursa ko
misyonların ücretini belediye, az olur
sa maliye ödeyecektir. 

ŞEKER TACiRLERiNiN ŞiKAYET 
VE DiLEKLERi . 

J4:1'7:';f cız c!ecildi. ~~t~stanbul ~eker ta.cirl~inden bir 
Kapitalin korunması için iki grup §eker şirketine baş vurarak bazı 

şikayetlerde bulunmuştur. Bu şikayet-
ıart lô.zımdı: ler tacirlere gelen şekerlerin ayni gün 

A - Hukuk bakımından ga- içinde vagonlardan veya motörlerden 
remli, alınması üzerindedir. 

B - Dev!etin borçlarını ödiye· Şekerler ayni gün içinde alınmadı-
bilmeıi için bütçesinin kontrold. ğı takdirde tacirlerden ardiye ücreti 

B . · · d hali' • • t istenmektedir. Alakadar tacirler, az 
ırıncı avanın ı ıçın an-

karla yaptıklan bu iş için ardiye üc -
zimattanberi büyük gayretler gös- reti vermeğe imkan bulamadıklarını 
terilmiıtir. ikincisi ancak Osman- şekerleri hiç olma?.sa yirmi dört saat 
lı imparatorluğunda parlamento· içinde almaları için kendilerine milsa
nun kurulmaıı ile mümkün ola- ade edilmesini istemektedirler. Duy -
bilirdi. Bunun için tanzimat dev- duğumuza göre tilccarlar, ayrıca Ba-

kanlığa da dileklerini bildireceklerdir. rinde yabancı sermaye ve onun 
rnüme11ili olan sefaretler, müte
madiyen Osmanlı yurdunda par· 
lamento faaliyetinin bQ§lamaıını 
ve gayri mü•lim unsurların müsa
vi hak •ahibi olmasını istiyorlar -
dı. Liberal da1Jalar içinde gözle
rini açan Oımanlı münevverleri 
de bu davalarda pmlamento iıti-

EMiNÖNÜ HALKEVININ SPOR SALONU 
Eminönü Halkevinin yanında ya -

pılacak spor salonu için belediye 936 
bütçesine 15.000 lira koymuştur. Sa • 
lonun projesi de hazırlanmış olduğun
dan belediye bütçesi tasdikten gelince 
inşaata başlanacaktır. Yaz sonuna ka
dar binanın yapısı tamamlanacaktır. 

Yenlerle cephe birliği yapıyorlar- ------------• 
dı. 

Bu Je1Jirde gelen tan:zimatçı 

Oımanlı mütefekkirleri, ıanat • 
ltarlan ticaret sermayedarlığına 
Osmanlı ülke.inin açık pazar ol
rncuım kabul ediyorlardı. Parla· 
rnentonun da gayesi, huJad ha
ricinıl e bundan bCJ§ka bir ıekilıle 
IÖriinmüyordu. 

1881 e kadar yabancı •ttmaye
ıi, TürkiyeJe liberali%min h&min 
rolünü oynadı. Fakat 1881 Je 
•ermaye ıarayla anlCJ§tı. Kı.acası 
"Düyunu umumiye,, denen müea
•eıe kuruldu· Bu müeaue araı· 
ulusal maıuniyet Je kazam:lı. 'Ab
diilhamiJ yabancı sermaye ile bu 
IUretle uyuıta. AlacalJannı ıa
rantiye bafladı. 

Yabancı ıermaye için ilava lıa
~anılmııtı. Artık kentli.ini emni· 
)'ette hi.•ediyordu. Artık libaa
li:ıın davcuı arkaftnJa kofmıya 
liizum yoktu. Yabancı ıermaye
rtin Mrtl)'la anlaınum, 1881 tin 
aonra liberal fikirlerin hami.iz 

kalmcuına ıebeu olJu. Saray 
Türk idealiıtleri ile karfı kaTfıya 
kaldı ve anlan tepeledi. 

Düyuna umumiye, yalmz ma
liyemizde Jeğil, fikir hayatımız
da Ja bize bir cehennem azabı 
ol da. 

Satiri Ertem 

gömüldü 
Cenaze töreninde 

binlerce talebe 
bulundu 

Profesör doktor Hamdi Suadin ce
nazesi, dün büyük ve binlerce talebe
nin i§tirakile hnzırlanan törenle gö • 
mülmüşllir. Cenaze, saat 11,5 da Gül
hanc hastahanesinden kaldırılmış, Be
yazıt camiinde namazı kılındıktan son 
ra üniversite konferans salonuna ge
tirilmiş, buradan Edimekapı mezar • 
lığına gidilmiştir. 

Cenaze töreninde vali ve belediye 
reisi Muhittin Üstündağ, Üniversite 
rektörii Cemil Bilse!, merhumun ev -
vclce okuttuğu teşrih marazı dersini 
okutan profesör Şvarts, dahiliye or -
dinaryosu Frank, Tıb fakültesi deka
nı Nurettin Ali ve bir çok doktorlar, 
merhumun talebeleri, Tıb fakültesi ve 
biltiin üniversite talebesi bulunuyor -
du. Üniversite, Etıbba odası, Milli 
Türk Talebe birliği ıre diğer bir çok 
teşekküller tarafından gönderilen elli
ye yakın çelenk merhumun tabutunun 
önünde götürülmekte idi. Hamdi Su -
at'ın eşi de siyah bir elbise ile arkadan 
getiriliyordu. 

Tıb talebesinin "Hocamız ve hoca
larımızın hocası Hamdi Suat,, diye an
dığı merhumun gömülüşü çok acıklı 
olmuş, onun meziyetleri hakkında söy
lenen sözler herkesi ağlatmıştır. Tale
beden Muvaffak, Namık, mezunlardan 
Zeki, asistan Ferihan, talebeden Rük
nettin, doktor Saim Ali hep onun ba
şardığı işlerden, yetiştirdiği talebeler
den bahsetmişler, ölümile duyulan a -
cıya tercüman olmuşlardır. 1 

KURUN: Merhumun ailesine, dost
larına, talebesine teessürlerini bildi -

HAMDİ SUAD'IN TERCOMEtHALl 

Doktor Hamdi Suat 1898 de askeri 
Tıbbiye mektebinden çıkarak Gülha -
ne seririyatında çahşmağa başlamış -
tır. Burada ancak bir yıl kalmış, son
ra teşrihi marazi okumak için Alman
yaya gitmiştir. Hamdi Suat Almanya
da dört yıl kaldıktan sonra dönmUş, 
tekrar Gülhane seririyatma ve 1908 
de Haydarpaşada kurulan Tıb fakül . 
tesine marazi teşrih hocası olmuştur. 

Yirmi beş yıl yılmadan ve yeni bu -
luşlarile Avrupada dahi tanmmağa 

muvaffak olan Hamdi Suat Türkiye -
de ilk defa marazi teşrih laburatuvarı 
kurmuştur. Yirmi kadar ecnebi dilin
de çıkardığı kitapların bir kısmı yeni 
ve kendi buluşlarına aittir. 

Hamdi Suat son yıllarda Gureba 
hastahanesine geçmi§ burada da yeni 
ba§tan bir tegrihi marazi müzesi yap
mıştır. 

BiSiKLETLE GEZENLER 
Talim sahalanndan başka yerlerde 

ehliyetsiz olarak bisiklet kullanmak 
belediyece yapılan bir talimatname 
ile yasak edilmi§tl. Bir çok çocukların 
ehliyetııamesiz olarak caddelerde ve 
sokaklarda bisikletle gezdikleri görlll
mektedir. 

Bu yasağın ehemmiyetle takib o -
lunması allkadarlara blldirllmi§tlr. 
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. . 
alınmamış ızın 

Hukuk iatebesinin 
çayı verilemedi 

Hukuk talebesi \'e mezunlarının 

dün Perapalas salonlarında vermek ü
zere oldukları danslı çay, vilayet tara
fından durdurulmuştur. 

Talebenin bu çay için izin almamış 
oldukları söylenmekteydi. 

250 kişilik olnn bu çaya bir çok pro 
fesörler de, hadiseden haberi olmak • 
sızın davetli sıfatile ge1mşler ve geri 
dönmek vaziyeti hasıl olmuştur. 

Dün cumartesi olduğu ve daireler 
de tatil yaptıkları için öğleden sonra 
Iazım aelen ruhsatı temin etmek im -e 
kanı bulunamamıştır. Bununla bcrn • 
her, teşebbiisler yapılmış ve bunun 
bir netice vereceği ümidile davetliler 
bir müddet salonlarda ,.e antrede bo · 
şuna beklemişlerdir. 

Çay, memurların ihtarile daha baş
lamadan apansız durdurulduğundan, 
otel tarafından hazırlanmış olan çay 
ve pastalar da yüzüstü kalmıştır. 

Polis habrrleri: 

Kopmuş elektrik 
tellerinden sakının 

Bostancıda Bağdat cadesinde otu· 
ran orman memuru Bay Lebibin oğlu 
12 yaşında Haluk Bostancıdan Suadi
yeye giderken kopmuş bir elektrikte -
line basmış, cereyan bazı yerlerini 
yakmıştır. Çocuk tedavi altına alın -
mıştır. 

11 yaşında çocuğun 
yaptığı iş 
Kumkapıda Havuzluhamam soka -

ğında oturan 11 yaşında Refik §Oför 
Adnanla kavga etmiştir. Refik belin -
deki kayışı Adnana sallamış, kayışın 
tokası şoförün başına gelerek ağır su
rette yaralamı§tır. Fazla kan kaybe -
den şoför hastahaneye kaldırılmıştır. 

Yoldan çıkanlar 
Evvelki gün bir tramvayın Beşik -

taşta hattan çıktığını yazmıştık. Dün 
de bir tramvay gene yoldan çıkmı!}tır. 
Fatih - Beşiktaş hattında işliyen 455 
numaralı tramvay arabası Sirkecide 
Reşadiye caddesinde raydan çıkmış, 

sekiz dakika sonra tekrar konmuştur. 
YAZDIRMAK BAHANESILE -

Galatada Tiryeste oteli sahibi Meh -
medin defterini ve be§ lira parasını 
Murat isminde birinin zabıtaya kay -
dettirmek bahanesile alıp kaçtığı ha
ber verilmiştir. Murnt aranmaktadır. 

ALIP SATMIŞ - Küçükpazarda 
Yoğurtçu sokağında 27 numaralı evde 
oturan Habibe zabıtaya baş vurmuş, 
evine misafir olarak gelen Fatmanm 
iki dikiş makinesile eşyalarını Çalıp 

koltukçu lsmaile aattığmı söylemiştir. 
Makinelerden biri Ismailin dükkanın
da bulunmuştur. 

Fatma yakalanmıştır. 
SOKAKTA OYNARKEN -Gedik

paşada Asma kandil sokağında otu • 
ran Kapril it5mindeki çocukla lbrahim 
sokakta oynarlarken Kapril atılan bir 
taşla başından yaralanmıştır. 

1 G ez i ;fi 1 e r 1-
Sa ydığımız 
ölüler 
Dün Sultanahmet meyJar:ım 

oradan, Türbeye giden yolu dol
duran taşkın kalabalığı görünce, 
içimde bir damar sızladı. Birden 
anlamıştım. Bu sabah hastahane 
köşesinde gözlerini dünyaya ka
padığını okuduğum Profesör 
Hamdi Suad'ın cenazesi olacaktı. 
Yüzünü hiç görmemiştim. Tuttu
ğu yolun yabancısıyım. Bilgisini 
yakından anlamağa gücüm yet
mez· Fakat yurdumun pek seyrek 
kavuştuğu• bir adam olduğunu bi
liyordum. Yalumu değiştirerek 
içli kalabalığa katıldım. 

En arkada belki iki yüz huıu
si arabanın parıltılı :zinciri sürük
leniyordu. Bütün yüzlerde acının 

solgunluğu yayılı. Kılık birliği
nin bir kat daha dokunaklı bir ha
le koyduğu yığın, ağır, mahzun 
adımlarla ilerliyordu. 

Bunların içinde kimi onun ya• 
kın dostu, sınıf arkadaıı, ilim 
yolcl~ı; kimi onun tuttuğu ıık 

içinde bilgi izlerini sezmiı tale
besi idi. 

Her ~eyden önce bütün kala
balığı bir tek nabız ve yürek ya
pan ayrı bir hava duyuluyordu. 
Çok seyrek ölüler, arkalarında 

böyle birleıik, böyle ba§ka duy
gulardan uzaklcqmrı temiz, bir fe
rağat havası yaratırlar. Ben Ham
di Suaclı görmemi§, tanımamıf

tim. Kafamın da kendisine bir 
borcu yok. Fakat yCJ§adığım top· 
raklar üstünde böyle bir hava ya
ratan adamı ruhumun ta içinde 
bulanlardanım. Tabutunun arka
•ınJan iıte bunun için yürüdüm. 

Y alnrz bana öyle geldi, ki b• 
büyük kalabalığın ruhunu saran, 
sade kaybedilmiı bir büyük ada

mın yaft değildi. Yığının varlı
ğınıla giicendirilmis bir büyük a
damın acısı ela dalgalanıyor ti· 
biydi. 

Vaktile Oniverıite iti bir Jetli 
hoclu konum iken, cluymuıtum, 
ki Hamdi Suad, yerine pek gü~ 
konur bir ilim aclamı iken bazı 
yanlıılıklara uğramıf İmİf. "T eı
rihi marazi,, çapında çetrelil bir 
dersin laboratuvarını kuran, ona 
ilk olarak okutan büyük inıan, 
ihtiyarlığını bir utanç ve değersiz
lik acısı ile tCJ§ımamalı idi. s~ 
ları küraücle, İ§ btıfında, en çe
tin, en karanlık bilgi yollarınJ• 
ağarmıt ihtiyarlar, üniverntele
rin yüz aklığı olarak alkıılanırlar. 

Diliyelim, ki ölülere karıı ba 
kadar duygulu ve değer tanır o
lan bizlere, •ağlıl:larınıla da bu 
saygı ve se1Jgi göstermek nasip 
olsun. 

S. G~zgln 

KUMAR OYNARKEN - Topha -
nede MeB<;it sokağında Hamdinin kah
veeinde Halil, İsmail, Aslan, Halil is
minde dört kişi kumar oynarlarken 1---------------. 
yakala.nmışlardır. 

KISA HABER~ 
itfaiye mektebi - Haziranda açıla • 

caktır. Mektepte bu seen yalnız efrat 
ders görecektir. Gelecek sene itfaiye 1ef 
teri de mektebe devam edeceklerdir. 

SEYYAHLAR GiTTi - Lititya 
isimli seyyah vapurilc dün sabah ge • 
len 330 seyyah dün akşam gitmhder • 
dir. 

Vapur Çanakkaleden geçerken sey
yahlar arasındaki tarihçiler ve gaze • 
teciler tarafından halka konferans ve
rilmiştir. 

FLORY ADA - Plajlardaki yerle
rin ve bahçelerin kiralanmas1 etr:ıf ın
da belediyece tetkikat yapılmal<tadır. 
Bu tetkikat n'sana k"d:.tr bitiril C'ck. 
kiralanacak yerler bundan som :.ı. belli 
olacaktır, 
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Basın hayatımız üzerin ele t~nkitler: 2 

.;:....!__;;=~-======:=:__t_=-== 1 53 

Balıkesirde ~=iiii...------------ııiiiiıll ............................................................................................ 
Slyab eJderlıacılar Halbuki bu asır 

gazete asrıdır 
Sokaklara tükürük 
hokkaları konulacak 
Balıkesir - Şehrin aağlığıru daima 

göz önünde tutan urayunız sıhhat di • 
rektörlüğü ile el ele vererek halkımı • 
zın sağlığı bakımmdan çok önemli ka • 
rarlar vermekte, tedbirler almaktadır. 

aasd toplanırlar? 
XX asır insanını yaratan gazetedir 

Yazan: Celal Nuri Urayca bu yoldaki verilen kararlar 
üzerine istanbula bir ay kadar önce tü
kürük hokkalan ve k ;ğrt sepetleri ıa • 
marlanmıştr. 

[Bay CelAl Nuri'nin blrlncl yazısı 

dUnkU sayımızda çıkmt§lır.] 

Tarihte bir kaç büyük ve yaman de
vir var: Mesela eski Yunanistanda Pe• 
rikis devri, Bağdatta Harun er Reşid 
devrf, on beşinci, on altıncı asırlarda Rö
nesans. Bunlar parlaklıklarile meşhur -
dur. 

O heng!mlarda yaşıyan kimseler ile 
bizim devrimizde yaşıyan medeni a -
d'1.Dllan bir kıyas ediniz: Zamanlarının 
parlaklıklarına rağmen o insanların dün 
yadan haberleri yoktu. Havadis, ancak 
tarihe geçerken onların da kulaklarına 
rarırdı. Bakım zaviyeleri çok dardı. O za 
oanki halk ilemde ve tarikte kliçük bir rol 
zamanki halk alemde ve tarihte bir rol 
oynarlardı. Merakarzdılar. Radyoları 

yoktu. Sinemaları yoktu. Otomobilleri 
yoktu. Telgraf ve telefonları yoktu. Bir 
kitapta okudum Hava müsait olursa 
btanbuldan Tarabyaya, Allahrn iznile 
bir gilnde gidildiği de olurmuş. tç ha
vadis, df! havadis ... Bunlar efsane gibi. 
Havadisi berberler verirmiş; bu adam
lann, vaktile, operatörlük ettiklerini de 
unutnuyalım. Berberin vereceği hava • 
dis yapacağı operasyon gibi olsa gerek. 

Halbuki şimdi! Müşteri bekliyen ş~ 
för, tramvayla işine giden yolcu, evin
de dinlenen aile babası, herkes, en şev
ketli devrindeki (Roma) nm iyanından 
fazla ellıan hakkında malOmat sahibi -
dir. Romalı Senator havadissiz olabi • 
lirdi, halbuki bu asnn kiıisi havadis -
siz yaşıyamaz. Havadis onun için ne -
fes almak gibidir. Tüccardır, irat sa -
hibidir: Malının değerini gazeteden öğ• 
renecektir. Yolcudur: Gideceği vapu -
run kaçta kalkacağını ona gazetesi bil· 
direcektir. iş güç sahibidir: Dünya ah
vali kendisini ya batırır, ya çıkarır. Bu• 
nun için gazeteleri takibe mecburdur. 

Bilgi, medeniyet, san'at dörtnala iler
liyor. Herkes iJim, herkes mlitehassrs 
olamaz. Fakat kuşbakışı ile malQmat 
edinmek mecburiyetindedir. Eğlenmek 

TOTÜNCULER ARASINDA 
Ankarada toplanacak tütün Kon -

gresine hazırlık olmak üzere evelki 
gün Türkof iste bir toplantı yapıldığı
nı yazmıştık. Dün de Ticaret odasında 
bir toplantı yapılmış, bilhassa TUrko
fis merkezinin sorgusu üzerine tütün 
ekme kanununun tatbikatında elde e
dilen neticeler üzerinde görüşülmüş . 
tur. Bu husustaki hazırlıkları yapmak 
97.ere Bay Hasan Sabri, Sabri ve Gül-' 
tekin Alpdan ilç kigilik bir komisyon 
kurulmuştur. Bu komisyon hazırlıya
cağı raporu Ofise gönderecektir. An
karada toplanacak tütün kongresine 
esas olacak diğer hazırlıklar da ya -
kında bitirilerek tüfün ihracatçıları 

birliği kurulacaktır. Öğrendiğimize 

göre tütün ekme kanununun tatbika
tında görUlen bazı aksaklıklar, yapıla
cak tetkiklerden sonra tamamile or -
tadan kaldırılacaktır. 

lÜRK - FRANS[Z MUHTELiT SULH 
MAHKEMESiNDE 

Türk - Fransız Hakem mahkemesi 
reisi A.ser umumi ajanlığa bir telgraf 
çekerek nisanın on altısında 1stanbu
la geleceğini bildirmiştir. 

Nisanın on sekizinden itibaren üç 
gUn üst Uste on iki davaya bakılarak 

karar verilecektir. 
Türk - Fransız mahkemesinin işi 

bittikten sonra Muhtelit Hakem mah
kemeleri binası belediyeye dc\·r cdilc
ccktir. 

ŞEHRiN AYDINLATILMASİ 
Belediye şehrin aydınlanma işi için 

936 bütçesine 35.000 lira fazla.sile 320 
bin lira koymuştur. Fazla parıı ile ba
zı sokaklara yeni lambalar konacak -
tır. 

ister, sporcudur. Bunların havadisini 
hep gazetede görecektir. 

Bir atalar sözü var: "Gerçek, acı • 
dır!,, affınızı rica ederim. Baklayı ağ -
zımdan çıkaracağım. Bizde 16,500,000 
nüfusun ancak 100,000 i asri hayat 
geçiriyor; 16,400,000 kardeşimiz bir kaç 
asır evvelki insanlar nasıl yaşıyorlarsa 
öyle yaşıyorlar; çünkü gazete denilen 
nimet onların eline varamıyor. Hadi· 
sattan uzak yaşıyorlar. Büyük ehemmi
yetle sorarım: En babayiğit gazeteleri
mizin Hakkaride, Vanda, Bitliste, Muş
ta, Artvinde değil, hatta birer nevi mer
keziyeti olan Çorluda, Uşakta, Tarsus
ta ne kadar abone veya okuyucuları var 
dır? Bu ne demektir? 16 buçukta on 
beş buçuk vatandaşın dünya buhranın -
dan haberi yok; demektir. Bu vatan • 
daşlar cihan vaziyetini bilmiyorlar. Bun 
lar istediğiniz gibi küşayiş bulamıyor -
lar. Hasılı, bu kimseler henüz İbrahim 
Müteferrika merhumun devrine bile 
yeti§ememişlerdir. 

Bu sağlık ve temizlik araçlarının bir l 
kısmı temin edilmiş bulunmaktadır. Şim 
dilik elli kadar tükürük hokkasile, yine 
o kadar çöp ve k!ğıt sepeti getirilı:niı -
tir. 

Bunlar §imdilik çarşının muhtelif 
yerlerine konacaktır. Diğer gelecek tü
kürük hokkaları, kağıt sepetleri de ıeh 
rin muhtelif cadde ve sokaklarına da w 

ğıtılacaktır. 

1 ürk Kuşu için lzmirde de 
okul açılıyor 

Hava kurumu Ankarada olduğu gibi 
tzmirde de gençleri havacılığa alıştır • 
mak için bir Türkkuşu mektebi açma -
ğa karar vermiştir. Hava kurumu baş
kanhğmdan tzmir §Ubesi müdürlüğüne 
gelen maHlmata göre Hava kuşu mek
tebinin tesisi için yakında muallimler 
talimatname ile tzmire geleceklerdir. 

izmirde Hava kuşu mektebine gire• 
cek gençler mektebin açılışını sabırsız -
lıkla beklemektedirler. Muallimlerle 
birlikte ecnebi mütehassıslar da gele w 

cek ve Türkkuşu mektebi ya tzmirde 
ve yahut Tirede açılacaktır. Türkkuşua 
üye yazılacak pek çok gençler vardır. 

Mütehassıslarla muallimler Kültür 
Parkta yapılacak paraşüt kule için de 
tetkikat icra edeceklerdir. 

Para§Üt kulesi yapıldıktan sonra is -
tiyen gençler bu kuleden paraşütle a • 
tılma tecrübeleri yapabileceklerdir. 

1 en kitlere kızmıgalım! 

Şu çağda mektepten ziyade, kitap -
tan ziyade, gazete denilen alet insan di· 
mağını nümalandırıyor. Mütehassıs ol
mıyanların onda dokuzu malUmatlannı 
gazeteye borçludurlar. Hemen herkes 
mah'.imatmın yenileştirilmesini münha
sıran gazeteye borçludur ve bunu müd
riktirler Mütehassısları bir tarafa brra• 
kalım, bir insan, her gün muntazaman 
Times ve hatta Temps gazetelerinden 
birini okursa asra layık, mütekamil bir 
insan olur. Onun için daha başka ga -
zete veya kitap okumak zaittir. Ve, bu 
yoldan gidenlerin mikdarı da çoktur. 

Bizde ise hiç bir gazete bu rolU oy- İz~it muhabiri~izin geçenlerde ga-
nayamıyor. Gazetelerimizin devamlı zetemızde çıkan bır mektubunda İz -
ve sebatlı okuyucuları yok değil. Ga • mit şehrine ait türlüişler arasında ora hal 

t · d d d d kevinden de dostane bir lisanla bahse-ze enın a ın an ve sayısın an sonun a • 
dilerek bu müessesenin henüz istenildiki imzasına kadar okuyan heveskarları-

mız var. Fakat bunlara bizim gazeteler, ği kadar faydalı olmadığı kaydediliyor, 
pek muhtaç oldukları gıdayı veremiyor- daha fazla faaliyet beklenildiği bildiri-
} liyordu. ar. 

_ Gazetelerimizin kalorisi az, vitami- h:mit halkevi başkanı bu münasebet-
ni yok. le gazetemize bir mektup göndermiştir, 

diyor ki: 

16 Mart 
16 Mart şehitleri ihtifali yarın 

Eyilpteki 5ehitlikte yapılacaktır. Bil -
tün hazırlıklar bitmiş, program kat'i 
surette hazırlanmıştır. 

:thtüalde bulunacak olanlar yarın 
saat on üçte ve on dörtte köprünün 
Haliç iskelesinden kalkacak olan iki 
vapurla Eyübe gideceklerdir. 

Beyoğlu Ralkevinden: 
İstanbul işgalinin yıl dönümü dola

yısile 16 Mart 1936 pazartesi günü 
saat 21 de evimiz salonlarında yapıla
cak toplantıda ev başkanı tarafından 
bir söylev söylenecek ve evimiz gös -
terit şubesi tarafından bir gösterit \'e
rilecektir. Çağrı şubesi kartlarını Ev 
direktörlüğünden almalarını yurtdaş -
larnnızdan dileriz. 

VAPUR SAATLERİ 

lstanbul Halkevleri adına Şehre -
mini Halkevinden: 

" Batınd!lll nihayetine kadar hakika
te uyar bir yeri olmıyan bu yazının hal 
kevine taalluk eden kıımJ büsbütün 
yanlı,hr. lzrnit halkevi her fırsat ve her 
im'kindan istifade eden bir hareket ve 
kültür kaynağıdır; bulunduğu muhitte 
kendisini duyarak yaşamak ve ödevle • 
rini daima yaıatmak ıuretile tuttuğu 
yer, yazı sahibinin haksız ve amiyane 
bir üslupla yapbğı tarizlerin eritemi -
yeceği kadar yüksektir. iyi gönnemek 
veya gördüğünü anlayamamak gibi se
beplerle yazılan şeylerin tashihi için .... 
filan .... ,, 

tzmit halkcvi başkanının cevabı gö
rülüyor ki pek hiddetli bir lisanla ya
zılmıştır, içinde parlak sözler ve mu -
habirimizc karşı da tecavüzler v·ardır; 

niçin? 
Halkevlerimizin hepsi bizim isin mu•· 

kaddes birer hareket ve kültür kayna
ğıdır; fakat iyi çalışılırsa ... 

Tenkit edilmeğe alışalım, hele "da -
ha faaliyet bekleriz!,. şeklindeki söz -
lere kızmayalım. Tenkit eden için de. 
tenkit edilen için de hüsnüniyet asıldır. 

Fransız ti11af rosu 

Siyah ejderhaya men•up katili er Japonyada böyle muhakeme eı1ı
lirler. Katiller hanr ıapkalarla yüzlerini örter, göatermezler• 

Japonyada koyu muhafazakA.r bir 
kitle vardır. Bu kitle, demokrasiyi 
sever, seçim yapılmasını ister, fakat 
bunları iş başında kalmak için beğe
nir. Halkın reyi aleyhlerine dönecek 
olursa, o zama n rey yerine silahlar 
kullanılır. Ve bu silahları gizli ce 
miyet1ere mensup Japonlar korkma
dan, yılmadan kullanırlar. 

Japonyada gizli cemiyetlerin en 
km·vetlisi, en müthişi Siyah ejderha 
adını taşımaktadır. En·elce de ya· 
zıldığı gibi, bu cemiyetin şimdiye ka
dar öldürttüğü siyasilerin ve daha 

Bir muharrir 
yakalanır, 

··-WJ·' 

• • 
nıçın 

r? 
Almanların kendilerince arzu edil

miyen kimseleri her hangi memleket
te olursa olsun, yakalamak ,.e Alman 
yaya getirip cezalandırmak için gizli 
polisleri vardır. Bu polisler Alman
ya dahilinde daha ziyade ve daha 
serbe.<ıt çalışırlar. 

Geçende Bcrlinde garip bir vaka 
oldu. Rusyadan kaçarak Berline ilti 
ca etmi~ olan bir beyaz Rus muhar

ririnin evine pofü; müfettişleri gire 
rek kendis ini tel'kif ile içtima kampı
na götürmüşlerdir. Muharrir bunlar 
elan izahat istemiş, aldığı cevap yü 

zünc karşı güliip alay etmekt«.>n iha 
ret olmuştur. Gene lıir !!Ün bir poli. 
gelip hu i şte bir yanlı~hk olduğunu 

söyliyerek mazeret beyan etmiş ve 
muharriri serbest bırakmıştır. 

Fakat beyaz Rus, te\'kifinin c:ehe
bini anlamakta ısrar edince polisten 
c;;u cevn bı a lmıc:tır: .. 

_ Bir memurumuz neşrettiğiniz 

kitapların 1iste!'lini tetkik ederken 
"Bomba atnnl:ır,, isimli bir kitabınız 

olduğunu görmiiş. hundan kuşkula 
narnk sizin anarşist oldu~unuzu bil . 

dirınistir. Tabii kitabı okumuş deiW 
di. Sonra kitabınız gözden geçirildi. 

Bunun, dolayısile nazilere bir hizmet 
olduğu anlaşıldı. Çünkü !'!İzin "Tiom
ba atanlar,. söziiyle hoişevikleri kast 
ettiğiniz meydana çıktı. • 

başka adamların sayısı yüzü geçmek' 
tedir. 

Siyah ejderhanın mensuplan haf" 
tada iki kerre Osaka'da toplanırlar. 
Hepsi de maskelidirler ve biribirlerinl 
tanımazlar. Hepsi de aldıkları emirl("' 
ri derhal tathika söz ,·ermişlerdir. 

Siyah ejderhacılar, Japonyannı 

bütün dünyaya hakim olacağına ka • 
nidirler. Bunun için, Japonyanın b1l 
yolda gecil\mesine saik olduğuna inan· 
dıklarını bir('r birer öldürürler. Bun· 
larrn bir hedefi de Çin ülkesinin sur 
atle taksimi l'e japonyayn ilhakıdır. 

Genç diplomatlar 
dikkati 

• 
ıyor 

Fansa hariciye nezaretinde A Jmatt 
meselesini konuşmaya gelen Murah • 
hasları görmek için gelenlerin dikka· 
tine en ziyade çarpan şey, murahhas· 
lann gençliği idi. Hele Antoni Eden 
ile Yan Zee1and'ın sportmen vaziyet
leri görülecek şeylerdendi. Bunların 
arasında bir cehre \'ardı ki, herke<;İrt 
bakışını kendine çekh ordu. Bu adanı 
Edenin b:ı <:lıca yardımcı~ı. Hindistıı: 
nın e..::ki k ral velı:ili o ıaman Mi~ter 
tn·en. şimdi Lord ll:llifak..q denilcll 
adamdı. 

Bu lord. Almancayı da ~ok iyf 
hilir. Fotoğrafcıl:ır ve !'"İnemacılar 
kendis ini severler. Çünkü pek ziyade 
fotojenik bir anamdır. Murahhnqlar 
arasında bulunan Carutti de foto ie• 
niktir. Toplantıya giderken Sir Sa• 
moel Hor•c pek benziyordu. 

Evvela qardım, 
sonra itliham 

Edimburga yakın bir yolun bh dö· 
nemecinde iki otomobil çarpışmış, şo· 
förleri bayılmıştı. Bunlardan biri tn· 
giliz, di~eri t~koçyah idi. lskocyalı 
en ene! kendine geldi ve meslekdaşı· 
na yardıma koştu. Ayıltmak için ağ· 
zına bir az viski diiktü. Bu vırada 
bir po)İ.q göründii. lskoçyalr derhal 
kendini toplıyarak ,·erde yatan lngi· 
1izi gfü:terip dedi ki: 

- Bu şoför ~rhoştur. Ağ'zını 

kokla da bak. 
Bu ağ amaların, Polis, lngi1iz şoförün ağzını kok· 

Bu sene yapılacak 16 Mart şehitle
ri ihtüali için geçen senelerde olduğu 
gibi hususi vapur kalrlırılmıyacaktır. 
Kendilerine bir kolaylık olmak üzere 
sayın yurtdaşlarımızın saat 12,10 -
12,40 - 14 ve 11,20 de Köprüden Eyü
be kalkan vapurlarla gitmeleri temin 
edilmiştir. H erkes elindeki davetiye 
ile bu vapurların herhangi birile pa -
rasız gidecek ve dönebilecektir. 

H ALR OPERETi 

Bugün matine 16 d 

Bu akşam saat 
20,30 da 

Zozo Dalmas 
ve Kofinyotisle 

lndı, henüz dökülmüş olan vi~ki ko
in /eme er n sebep 'er l ne?

1 
kusu dehşetle intişar ediyordu Ta· 

tngilterede Kent arazisi içinde bir bit, sarhoş şoför. otomobi11«.>rin çar· 

1 

şatonun zemin katında bir kaç gecedir pı~m:ı<:ından mesuJ sayılarak te,·kif a ' neden olduğu anlaşılmıyan kapı çahn· _ed_i_ı_dı_·. ____________ _ 

İSTANBUL VE ANKARA ÜNIVER1ITELE
RINDE VERiLEN KONFERANSL~R 
İstanbul ve Ankara Üniversitele -

rinde bu yıl yapılan serbest konfe -
ranslar büyük bir rağbet görmüştür. 

Kültür Bakanlığı bu konferanslara 
her yıl muntazam bir surette d evama 
karar vermiş ve bazı tedbirler 
almıştır. Konferanslar radyo 

;;:;~ ~ malan, balta darbeleri, ağlamalar, in - Bugün ::;aat 

• f 
1 ı · ' t'l · t ı Id w iu~nbul 8tltd~\'Sİ 

.-

. eme er ışıbı.mış. adraş ırma ar yapı ıgı ~"hı·rrr.ı·nafroSU ı ı de 
_ halde sebe ı mey ana çıkarılamamış - <#"' · ı ı ~ F AUST 

tır. Bunun üzerine "iyi saatte olsun • 

11111111111
,, 

f ürkçeye çevire~ 
lar .. a saplanıp kalınmıştır. Şatonun sa- Seniha Bedri 
hibi bu gürültüleri daha iyi işitebilmek 

BAYADER 
Büyük operet 

Gişe gündüz açıktır. 1819 
Fiatlar: 35-50- 60- 75-100-125 

Loca: 400- 300-500 

vasıtasiyle her tarafa yayı -
lacaktır. Şimdiye kadar verilen on be
şe yakın konferansta 15 binden fazla 
halk bulunmuştur. 

ve mahiyetini anlamak için zemin ka • Göknil 
tına bir mikrofon yerleştirmiş ve arka Saat 15 de 
daşlarma sunları söylemiştir: 111 ve akşam 20d• 

- Bir televizvon aleti de koyabilir - 111111111 Büyük Operet 
dim. Fakat perilerin ziyadan hoşlan:nı- ı DELlDO lJ 
yacaklannı bildiğim için, onları incit - Yazan: Ekrem Reşit hesteli~ en: 
memek fikirlerile vazgeçtim. Cemal Reşit 
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---..------------------------~----~~,r----------------, :o VAKiT Moda işleri o. Tavla Kırkından Sonra 
Müsabakamız 

100 Lira mükafat 
nasıl dağıtılacak? 

.,~zanı Teneşir Paklar 
(Atalar l6zO) 

Yazan : Sermet Muhtar Alus 

Müsabakamıza girip de birincilik
ten onunculuğa kadar pmpiyonluk 
kazananlara yüz lira para dağıtıla • 
caktır. 

Milklfatm takıimi ıöyle olacak • 
tır: 

Birinciye 25, ikinciye 20, Uçilncil
'/C 15, dördüncüye 10, ve befinciden 
muncuya kadar beıer lira ... 

Milaambmrz tam bir hafta sonra 
batiıYor. 

Mllaabakamıza girmek iıteyip te 
gazetemizin evvelce baımıı olduğu 

on kuponu al•m•ııuı olanlar bir an 
evvel idarehanemizin yanındaki VA
KiT kiltUphaneaine gelip bu on ku. 
>onu almalı ve isimlerini oraya kay
' ettirmelidirler. 

MUaabalwmzda nrlann ne ıekil· 
le olacatuu ve oyun gi1nleri ile yer
erini yarından aonra bildireceiiz. 

Bu mUaabakanın hakemliğini tı • 
t.ınbulun mqhur tavlacılarmdan bir 
!caçı yapacaklardır. 

- Ah, di • 
yordu, her va -
kit bir adamın 
yurek f erab ol
muyor. Bazi ba 
zi onun is ters 
gidiyor; değil 
ağlamak, ol • 
mek istiyor. 
Hacının her 

tarafı bırak -
mıştı. Ağlama -
mağa, ölmeğe 

sebebiyet vere· 
cek derecede 
ters giden bu 
iş nedir aca • 
ba? Gene elle -
ri, etekleri ya • 
kalamağa atılı
yordu: 

- Dinin, pey-Sabahları Yakıt Moda Saronuna 
Sabahlan "V AKIT" moda salonundan en yeni mo-1 

Milubakamıza mekteplllerden ve 
çocuklardan batka herkes girebilir. 
Kuponlar bitmek il.zeredir, acele edi

gamberin, kita• AfUem, Ufetvealmem, ıen bir siüıerpare8İI&!. 
Saat 9 Ja Ba

ıan Saadet V AKIT 
lloJa salonundan 
Wr patron alJı ve 
6ana lôun lıunlQfı 
da tedarik ederek 

niz! dellerden bir patron ve bade buna milnaıip kumaı da k 
satın alarak akpmları gil.zel giyinmek artık çok kolay1 A~ı konu,ma 
bir mesele haline ıirmittir. Biltiln Bayanlarımız timdi Bay Muhliı Çayırlı',..: 
böyle yapıyorlar ve .. V AKIT" moda salonunun model Bugün saat ikiden sonra idaremize 

ğrayıp müsabaka memurluğu ile &öve patronlarile tık giyiniyorlar. 

bın aşkına ağlamak, sızlamak, öl-, lira tsikiyor, fustan var uç lira tsi
mek gibi laflan bırak. Sen ağla - kiyor, fustan var bir lira tsikiyorl 
ma dB kim ağlarsa ağlasın; sen Dışarıdan bir ayak sesi duymUf 
yaşa da kim geberirse gebersin! gibi yaparak gerileyip bir sandal-

Saat 11 J. pat
ronla yapacafı el
Wa.ri bi,ti ve 

Saat 3 tle pro
ucıe.n. yaptı· 

Uzun uzun düıünmeğe, poravalara filtn da hacet yok ·ü,meni.d dileriz. 
Beyoilundan Köse oilu imzesile gibidir. Çünkü ''V AKIT" moda ulonunun model ve) 

,ize mektup yazan zata: patronları temiz ve pek dofru yapılmıılardır. Hangi 
d'kil ğ. Söylediğiniz isimlerdeki oyuncu · 

parçanın hangi parça ile ve neresinden ı ece ı aatar-1 !ardan henilz bize mtlracaat eden ol• 
lanna kadar gayet açık gösteriliyor. Bundan batka "VA-
KiT" moda salonunun model ve patronlan o kadar sa- madı. fstanbulun mqlıur oyuncula · 
dedirler ki hattl biraz dikitten anhyanlar bile bunlarla rmdan olduğu söylenen Butıar mi
en ıık rubalan, kostümleri, mantoları, blQzlan, fistanla- mar Koço da hentls gelip bydolun-
n, çamaıırlan ve elitlerini yapabilirler. Zaten "VAKiT" "lladı. 
moda aalonundaki memure iıtiyenlere her ıeyi, her nevi Y AZJLANLARIN ADLARI 
diki§i ve elis1eri hakkında mükemmel ve mufassal mallı• Müsabakamıza girmek için dün ve 

~~~~~~ii'Y9Mil1RN!itr."''llif.___.....,,.. ... ~ .... ..._.....__...~ıu~~~üg~i~~~r.aR~U~~#UD.,~~kay
bir defa uğramak menfaatiniz icabındandır. Geliniz ve doTun1'r\f;nt;f;tmlcrtnl yarınki llyt

görünüz! mızda bildireceğiz. 

"VAKiT" Evi - Ankara Caddesi - İstanbul - Tt· 

ıeyi bitirerek giydi 
ve tloıstlannı ziya
rete gİtti. lef on: 24370. 6A-• Bilir •İsiniz? ---.. 

Dlfa"Y• poeta ile elparl• kabul Olunur. NUmunellk moda 
mecmuaları elli kuru .. gllnderlllr 1 

• • • s p o R • • • 

Lik maçları başlıyor 
Dün Kuleli Lisemizde yeni bir 

spor evi açıldı 

Dünkü Sa)'lllUZcla aordaldanmız •• 
cewaplanı 

1 - 14Kravat'' kellmeıinln aab ne 
dir ve kravat naaıl Adet olmuıtur? 

- Xll. nci ....-. Fnmaya llir a
la,. Hınat askeri s•lmitti. Bunlann 
boynunda bir mendil Wlıydı. Onla
n taklit etmek moda oldu. "Kravat" 
kelimesi de ba suretle "Hınat" sö
zünden ıelmiıtir. 

2 - Biltiin Asyada kaç kiti yapr? 
- t.103.000.000 

3 "GözllnUzU kendinize karşı a
çın. batbsma karp bpaym,, .azU. 
ntl kim söylemiıtir.? 

- VICtar Hap. 
4 - Almanlann milli marp ne za

man yapddı? 
- Umumi harpten sonra. Ondan 

..... lncilizlerin milli 1DUf baV911111 
om yalan bir süite ile çalarlardL 

5 - Adolphe Menjou artiat olma
dan evvel ne it yapardı? 

- Olıel müdürü idi. 

YENi SORGULARIMIZ 
1 - Grizu nedir? 

Dananın içine kurt da girmiyor 
creğildi. Bu surat asıştan murat, 
istiskal mistiskal olmasın; yani 
çinicebin göstererek def'i leyyin. 

Mustalah konuşur, lugat para
' arsa giiya göze girecek: 

- Mahasalı hayatım, goncai 
necatim, bu hali elemdar, senin 
gibi bir perii füsünkar ve mağbu
tulyar ve ağyare yakışmıyor ... Bu 
melal ve kelale sebep nedir, bil -
'dlP. !$de sen.deh, P.ethad cibi-dai 
bayır devirmek de benden ! .. Söy
le, bekliyorum!. 

Rum dilberi cevap verdi: 
- Ne zaman rahat değilim, 

bende düşünme var, ne soyliyeze
yim bilmiyorum ki! .. 

Hacı, daha kumrulara uzanma. 
dan, Angeliki ellerini uzatıp Ha
cının iri, etli avuçlarım kuvvetle 
sıkmağa başlamıştı. Başını arka
ya sarkıtarak, vücudünü büklüm 
büklüm bükerek, derdini döküyor 
du: 

- Biliyorsun benim baba yok, 
benim kod~a da yok. Bana yasa -
mak pek zor ... Ben kokotluk razi 
olsam para var, her sey var; bir 
kontes gibi olazayim ama bizim 
familyanin namus buna bırak -
maz. Bizim onor kurtarmak se be
binden boyle zahmet tsekiyoruın .. 

Dana: (Ah afif em, ah iff etne
simem, bihakkıhüda sen bir gü • 

herparesin ! Deyip dunıken Ange
liki, dilinin altındaki baklayı çı -
kardı: 

- Benim eksadelfilerden bir 
2 - :lnd nereden ve nerelerde çı- matmazel bu hafta evleniyor. O· 

kardır? nun düğünde nasin gidezeyim? ... 
3 - "'Kitap muharebe gibi büyük 

bir ıey olabilir,, .azilnil kim söyle- Bana fustan lazım, alamıyorum. 
-ı·tir? Dan&, gene yere diz çöküver -
-.; _ Mqhur 'Ayda,, opereti kimin- di: 
dir? - Sübhane men tahayyere !... 

Calell Mbd ille.inde cıtln Jeal bir} ...,ta HiW. Fener atadmda Kuımpap s - Notayı kim icat etti? Biz burada bostan korkuluğu mu-
.,.. wl .... 'ftlr. Bu mftneeebetle bir De Beylerbeyi. Vefa De latanbulapor, ı•------'•Ce_vap_lan-•yann-•)ıııil yuz, yoksa öküze :ıeyden, amren, 
tok 1mtcllıt mektebe davet edlhn'fd. Ta Fenerbahse ile SWeymaniye, Şeref ıtae lataaaray B. talanu Hilll B. takımına bekren mi? 
rene sqlertn IByledflf tatiJdl1 Dmflle dmda Altmordu De KaracOmrilk. Bey • 4 _ 0 galip. Eli cüzdana attı: 
""''""''"mektep mtldtlrll eririm harp kosla Topkapı, Bqiktafla Eyiip birin- - Sormak ayıp olmasın, ne ve-
., __ .__ Ba• Cemal bir Ba•lnde bu- d ta1mnlan karplqacaklarchr. Gençlıer ~oor var ..ıu 
-~ .r .r ..,, ı 1 uı recegı""z, ne kadar istersin gu .. lüm? lumnawtar. DUNKU B. TAKiMi.ARi K . 

Bundan IOftl'll bir çok ıpor 1aner1 - MOSABAKALARI ongresı Bu iş ne ile savulur? 
1erl yapı1mı1, davetliler büfede izaz edil- DllnkU B. takımlan maçlarmm ne- Akıehir, (özel) - Şanmu gençler Angeliki gayet soğukkanlı bu-
lllltlerdfr. ticeleri ıunlardır: ıpor yurdu vefkal&de olarak toplanmıt lunuyordu: 

Yukanki resim lisemizin ıporculann- JPener stadında: tıtanbulıpor - Ve- yeniden heyeti idare intihabı yapm11tır. _Ne bilirim ben nasin bir fus 
dan bir mmmı g&teriyor. fa B. talamma 2-1 galip ve Fenerbah- Yeni idare heyetine ba,kanlığa Ömer tan yapazavim?. Fnstan var heı:-

LIK MA.ÇLARI BAŞLIYOR çe - Silleymaniye maçın~ da Fener- Şarlak, asbaıkanlığa Mustafa Makascı, -----------.---
l.lı maçlannm ikinci devreti bu - bahçe 15 - O galip. genel sekreterliğe Tacettin Necmi Bi-

lln baılıyor. Taksimde Dofansporla Taksim ıtadmda: GGnq B. takımı rlclk, genel kaptanlığa tbharim Köse • 
Ortüly, Gllııqle Anadolu, Galatua - Anadolu B. tııJamma 2 - 1 pllp. Ga - leci, meı'ul murahhaalıia thaan Tev -

fik Ural. Veznedar]ığa Hilmi Atpan ve 
milrakipliğe Hakkı Tanır ıeçilmiıler • 
dir. 

yeye ilişti. (Ah, ne kadar pire 
var!) deyip gene eteğini diz ka • 
paklardan yukan çekerek pire a
rarken, Dana höykürdu: 

- ·Sana yaraşan, sana layık 
olan aliyyülalasıdır cicim. Beş li-
ralığı yap gitsin!. , 

Angeliki, şimdi de pireyi göğ. 
sünde, göğsünün yakasını açarak 
omuz al lannda arıyordu. 

- Mersi, pek tsok mersi ama .• 
- Aması nedir, çabuk lutfet l 
- Benim paputslar da eski; 

bir paputs da lazim ! 
Hacı, cüdanım karıştınrken 

Angeliki bir daha öttü: 
- Bizim kuzinaya da bir he • 

diye istemez? 
Dana, liraları tıkır tıkır ~ydı: 
- Al afif eciğim, berveçhi pe

şin şu beş san kızı ; senin fistan 
bedelini. Kunduralara bir lira, ma 
ziyadeten kafi olsa gerek. Geriye 
kalan da kuzun mudur, her nense 
onun gelinlik hediyesine gitsin ... 
Haydi güler yüzlü sultanım, yü -
zün gülsün de benim de gönlüm 
bağnm açılsın! 

Liraları avucuna alan Angcli
ki kapıya bir göz attL Sonra, bir
den Dananın boynuna sarılıp ya
nağına şap! diye bir öpücük kon. 
durur, kondurmaz, arkaya sıçra • 
dı. Kocakanlar odaya girdiler. 

Bir öpücükcağız, Hacıyı taru
mar etmişti. Biçare yerine ya.vıla 
kalmıştı. Kocakarılara el uzatıp 
toka bile edemiyordu. Kimi göre
cek hali vardı ki? .. 

Kanlı canlı yüzü mumya san
sı; ağzı, çene atar gibi, açılıp açı
lıp kapanmada; göğsü inip inip 
kalkmada ... .50 yılhk hayatının hiç 
bilmediği, görmediği dakikalarım 
yaşıyordu. 

Kendini zor tophyabildi ve et
rafa göz p; zd'ı 'rken farkına var
dı. Kızın a n i olan kokonan n 
ba.5mda koca bir çatkı. Rengi n • 
çuk mu uçuk. Eli de kalbinin üs • 
tünde. Hasta olduğu besbelli. 

Dana, ~ir yoklamak istedi: 
- Hemşirammcığım, namiza'i 

mısın gözüm? 
Ko{'akan başını salladı, gözle

rini kır • ı p;r ah rekerek ~r1adan 
çıktı. rız. ıdeşi ce pec.-'n J ~-

(.\rkua ftl') 
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- Allo! Klod Jnn mağazası mı? 
E' et, kiminle teşerrüf ediyo-

l'Um? 
Ben Adelinn Föfö'yüm. 

- Affedersiniz, iyi işitilmiyor. 
Genç bayan bir telefon merkezin 

den konuşuyordu. Telin öteki u
cunda }{}od Jan firmasını taşıyan 

büyük bir terzihane vardı. Bayan se
sini işittirebilmek için ağzım telefon 
aletine dayadı: 

- Adelina FöCö. ]ki defa fö. An· 
ladımz mı? 

- Evet, e\'et. Föfö, değil mi? 
- Uç gündür telefon ediyorum. 

Bay Herbene mektup göndermiştim. 
Beni kabul etmesini rica etmiştim. 

Bir ceyap alamadım. 

- Affedersiniz. bayan, ben onun 
katibiyim ama, dediğiniz şeyden ma
liımatım yoktur. 

- Anlamıyorum, bu Bay Herben 
nedir? Tanrı mıdır? Hiç görüle
mez mi? 

- !ki glindenberi Londradadır. Bu 
akşam gelecek. Yarın sabah büroda 
bulursunuz. 

- Ya öyle mi? Niçin cevap al
madığım anlaşıldı. Pek güzel, yann 
~fakla beraber patronunuzu görme
ye geleceğim. Anlıyor musunuz? Şa· 
ft.kla beraber!. 

Adelina telefonu kapadr. Islıkln 

bir \'als havası çalarak telef on mer
kezinden çıktr. 

ErW.i giin saat dokuzda Ilay Her
ben bürosunda, maroken bir koltuğa 
oturmuş, karşısında sarışın genç kı 
zı süzüyordu. Herben eJJi yaşında bir 
adamdı. Saçları henüz ağarmaya 
başlamıştı. Kızın sözlerini dinledik
ten sonra: 

- Bilmem ama, anlattıklarınrz pek 
de inanılncak şeyler değil. 

Dedi. Adelina, oturduğu koltuğa 
daha ziyade gömülerek dizlerini bir
biri iizerine atarak cevap \'erdi: 

- Ah, babacığım, ben yirmi iki 
yaşıncl:-ıyım. Uer halde hatırlryncak
sınız. Annem. ~ekiz yıl önce küçük 
bir evde öldü. Bu evin kirasını da siz 
,·eriyordunuz. Siıin bnbam olduğu

nuzu biliyordum. Annem öldükten 
sonra gelip görüşm~k istemedim. Ra
hatsız edeceğim cliye korkuyordum, 
çekiniyordum. Ne yapayım, tabiatim 
böyledir. Geçinmek için neler yap 
madım bilseniz. Telefoncu oldum, 
rcssnrnlnra modellik ettim, paraşüt

çü, dansöz... Ah ne kalıplara girme 
dim. ı ·c ise bunl:\rı geçelim. Eh, 
hir iki fışığım da olmadı değil .. Rica 
ederim Bay Jan Herben, çocukluk 
etmeyiniz. Annemin size yazılmış 
mektupları yar, onları da getirece • 
ğim. 

- Fakat ben Jan Herben değilim. 
O geçenlerde öldü. Ben onun knrde
şi)im. 

r 

Tarih bakımından 
amca 

- Fransızcadan -

lSTANBUL - 12,30 muhtelif plO.k neşri 

Adelinanın canı sıkıldı. Lakin ge.

1 

yatı. 18 orkestra eserleri (pltuc). 18,SO GU 

ne birdenbire kendini topladı. Du· ncı kIUbUnden nakli. Konferans: Burhan Fc 

dııklnrı arasına sıkıştırdığı bir siga _ tek (ollmplyatıar hakkında). caz: Salt Edip. 

rayı yakarak dedi ki: 19,80 konferans. ziraat vekdletl namına Pcn 

F ansa - Almanqa 
ihtilaf !arının sebepleri 
Devamlı anlaşmazlıklar yüzünden 

muharebeler 
derecede çoktur 

- Vah, vah 1 işte hayat böyle- elik bakteriyolojlhane §e!lerinlnden Ekrem 
dir. Hep de ümid etmediğimiz hadi· Vardar taraf(ndo.n (Ravar ve Merinos koyun 
seJer)e karşılaşıyoruz. Ilu dn benim lan haldanda). 20 :ınuhtelJf ııololar CplAk). 
talisizliğim. Ne ise, artık bundan 20,31) stüdyo orkestraıan 21 EmlnönU halke 
bahsetmiyelim amcacığım!. vl göıtcrlt kolu tarafmdan "Belki•,, piyesi. 

1 

J{Jod Herben, Adelinayı hayretle 21,45 aon halx'rler. Saat 22 den sonra Ana 
dinliyor. "Amcacığım,, sözünü işitin- dolu ajanstnııı ga.zetelore tMhsUa havadi.9 
ce JÜZÜnün mnnası değişti. Tath bir servisi ver1le<ı4!ktlr. 
sesle: 

- Ya .•. Şey, ktıım, müteessir ol- ,,. ______ .... ____ ........ - .. 

ma. Tabii kardeşimin kızına karşı 

duygusuz kalacak değilim. Bir iste
diğin varsa söyle. icabına bakarım. 

BORSA 
14. 3. 936 

Dedi. Aclelina, bu ı;ıözü işitmemiş •---------------
lllı.alarmdft yıldız işaretli olanlıır, U!.e. 

gibi göründü. Klod tekrar etti: 
- Hi~ sıkılma kızım, ne istiyorsan 

söyle. 

- Bilmem ki nn.sıl ıııöyleyim. Bir 
ilanınızı okumuştuın. nir manken n
rıyormuşc;unuz. Kendi kendime dü
şündüm: ''Niçin ynpmıyayım. Hiç 
de çirkin değilim. Sinemadan muvak 
katen ayrıldım. Hem bir iş bulur, 
hem de babamla görüşmüş olurum.,, 
dedim. Bu fikrimi muvafık bulmaz 
mısınız amcacığım? 

Klod Herben bir dakika dUşUndük
ten sonra elini cebine soktu. Portfö
yünden bir kftğıd ~ıkıtrdı: 

- Yavrnm, ~imdilik bu bin fran 
gı al. Yarın gene gel de sana dolgun 
bir iş bulalım!. 

- Ah, amcacığım, ne kadar iyi -
siniz. nana babamın yokluğunu bil
dirmiyorsunuz. 

Adelina, çok tatlı bir gülüm· 
seme ile Klodun elini sıkarak ay

rinde muamele görenlerdir. Rakamlar 
saat 12 de kapanış satı' fl,yatlıırı ur. 

PARALAR 
* Londra 621 - •Viyana l!~.-

* Nevyork ı2+w • lfadrid 17 -
*Parla 167.- * 13erl1D S2 -
•MUO.ııo l~.- * V&r§OVa 24 -
• BrUkael 63.- •Budape~te t5 -
*Atına i!+ •• *BUkrq rn.-
•Cenevre ili>,- •Belgrad tı2-
* Sofya 2!,- •Yokohama ıu -
•Amsterdam 83.- *Altm 1!~9 -
•Prag llô- *Banknot ~-
• Stokholm ll'J-

ÇEKLER 
• Lozıdra 621.76 •Viyana 4'2a7tı 

*Nevyork 0.70Si • Madrld I'> 8'.?'2b 
•Parla 1206 * Berlln l.9i78 
•MlUl.no 10041'.> * V8.?'§0Va '2218 
• BrUkse1 "7186 *Budapeşte 4:,f>!) 

*Atına 8371> •Bllkreo tOS.710 
• Cenene 2.'8S(J •Belgrad ~4-99 

• Sofya 64-,4236 • Yokohama 27665 
• Amşterdam 11701 * Moskova 1()S7. 7ı> 
•Prağ 1U,206S cı Stokho1m 61"87 

patlak veren 
sayılamıyacak 

Ren nehri Almanlarla Fransızlar a -
rasında ötedenberi bir ayrılık sebebi ol· 
muştur. 

BugUn, Fransanın selimct ve cmni • 
yeti için çırpınan Fransa siyaıilerinin 
büyük b;ıbalan aayılmağa layık olan 
Cardinal Riıelyo, Fransanm orta Av • I 
rupa tarafından bir tecavüze uğrama • 
masını temin için Ren nehri Uzerindc 
Fransız himayesi altında bir federu -
yon vücude getirmeyi düşilnmüştü. Fa• 
kat on üçüncil Louis'nin bu ba~vekili, 

Yalnız Fransanın emniyetini sağlam -
lamayı dli§linmekle kalmadı, bundan 
başka Fransayı genişletmek için çahı _ l 
tı ve bunun isin 1618 de Bohemya'da 
kop:ın ihtilall ''otuz sene,, süren harbe 
çevirdi. 

''Otuz sene harbi", büyük harp te 
dahil olmak üzere Avrupa tarihinin gör 
dilğil harplerin en müthişi idi. Harp Al
manların yurdunda vukubu1uyordu. Bu 
harp sayesinde Frasa Alsas'ı ilhak et • 
ti ve bu sırada Hohenzolern hanedanı 

Brandenberg'de kendilerini göstermeğe 
başladılar. 

Otuz yıl süren harp, Almanlarla 
Fransızlar arasınd~ kopan muharebele
rin en büyüğü idi. Bu harbi takip e -
den bir buçuk asır zarfında iki millet 
arasında daha başka muharebeler pat -

rıldı. 
• • • E & H A M lak verdi. On dördüncü Louis'nin or • 

_ Alto! Sen misin Rene? it B.uıkuı 9llO Tramva1 u.oo dulan iki defa Alman ülkesi olan Pa -
_ Beninı, sevgili Linacığım. Anadolu ~61'> Çimento ıoso latinate'yi siğnedi. Yedi yıl harbi sıra· 
_ Rene, müJ'def. istediğin bin Reji 212~ Onyon Det 

0
0

00
00 

srnda bir Fransız kralı Büyük Fredric 
Şlr. Hayrfy 11'> OOJ Şark Det 

frangı buldum. Yarın hareket edece- *Merkez Bo.nk 68 00 Balya ') oo aleyhinde hareket etti. 1789 Fransız ih-
ğiz değil mi7 u. Sigorta .00 Şark m. ecza o oo tilatinden sonra Fransanın cumuriyet 

_Buldun mu? Hfç inanmam. Ponomonb .00 Teıeto ooo ı- ~ or lan manycy ir kaç cfa y rU· 
- Jster inan, ister inanma. Ya. l!--.,,..~1.-, .... ,-k-r_a_z_l_a_r ____ .T __ a_h_v_ll_la-r~-• dil ve cumuriyet ordularından sonra 

ı·ın gidiyoruz. Kot d' Azur. güneıı ban- Napoleon orduları ayni işi tekrarladı. ' ~ * 1933 T.Bor. J 23 O~ Elektrik 00,00 
:rolarr, cgy lenceler, neler de neler.... 0 1.70 Bütün bu istilalar düşmanca karşı -- ,. • • D 22.90 Tramvay ., 

- Peki ama, nereden buldun? " ,, .. m 22iO Rıhtım a oo lanmamış, bilakis Napoleon Ren havza· 
- Nereden olacak? Arıya tarıya lstlk.Dahııt 9Hı0 *Anadolu ı i2 65 smda bir halaskar olarak alkışlanmıştı. 

kö§ede bucakta unutulmuş bir amca Ergen! tstlk. 11600 •Anadolu n f2.~ Fakat 1614 ile 1814 arasında Alman a-
buldum. Ya, ne sanıyorsun? llenim l928 A M 1000 Anadolu m 1 '° razisi Fransa tarafından on on iki ke • 

d 
·ı k * s. Erzurum Ol>. • Mnm~ı:ısil A •6 70 • 'lt! v b 1 d e aı em yo mu? re ıstı llya ugramıŞ u unuyor u. 

- işte bunu bilmiyordum. 2 

-· - Vatcrlu'dan sonra vaziyet değişmi~. 
- Bilmiyorsan öğren, bir saatlik ~ ve Alman orduları Fransayı 1814 de, 

bir amca!. Beni mağnzasmda man- T k • PAZAR Pazartesi 1815 te, 1870 ele, 1914 de istila etmiş. 
ken yapacaktı. 8 VI m 15 Mart l 6 Mart Almanya 1814 den sonra Sar havzasınr. 

- Sen de kal>ul ettin değil mi? ======f"'.:l Zilhicce~2 Zilhicce 1870 den sonra da Alsas - Loren'i Fran-
- 'l'abii, ama yalnız bin frangı GUn dotu~ 6 14 ti J 1 sadan koparmıştı. 

nı?. Senin aile dediğin icabrnda bu- GUn batı~ı t_B,15 18,16 Büyük harp üzerine Fransa Alsas • 
Sabab naıxıım 5 40 5 40 

lunur. Lüzum olmayınca bir tarafa • Loren'i kurtardı ve bir aralık Sar'ı da O&le namazı ı 2 23 12 23 
atıştırıhr bir şeydir. Uzun sözün kı- lklndl namaz:ı 15,43 ı 5,44 geri nlmağ;J muvaffak otmuş gibi ıö • 
sası, saat altıda heni görmeye gele A.koanı namazı 18,15 18.16 ründüyse de burasını iadeye mecbur ol-
ceksin. Y4!mek yer, ak~m trenile Yatsı namazı 19.44 19,47 du. Buna mukabil Hitler de Almanya. 
~ollmnırıı. Anladın mı?... lmsak 4 35 4,S.i nın Alsas. ı..oren'i istemediğini söy1U-

Ayni ımıdıı lıuglinlin Almanyaaı dof 
muıtu. Hohenzolem'ler devlet kırıntı ' 
!arından bir memfeket vUcudc ıeurıııir 
ler, Prusyanın dehaaı bu memlekete erı· 
düıtriyel. devletçi bir tekil vermeie 
baglamııtr. 

İkinci cemiyet aras:ndı pıikoJoji1' 
bir ayrılık vardr. Ve bu ayrılığı kaldrr • 
mağa, kapamağa ve düzeltmeğc imkA!\ 
yoktu. Bu yüzden bu iki cemiyet biri· 
birinden tüphe eder ve biribirine inaıt' 
mak istemez. 

O halde bu ayrılık garbi Avrupa~ 
daima korku ve harp tehlikesi içinde ırı1 

yaıataeak? 

Harpler ve muahedeler Almanya ile 
Fransa arasındaki arazi meselelerini .,e 
hesaplarını kapamış bulunuyor. Fran5' 
nın endüatrileşmesi ve medeniyetin m•· 
kincleımesi iki memleket arııınc!a1'1 

psikolojik ayrılığı bertaraf etmeğc baf 
ladı. Harpten sonraki iktısadi mübade· 
le iki memleket arasındaki bağlan, Jii" 
geçtikçe sağlamlaJtınyor. 

Bu ıon buhranlar neticesinde Hitlt' 
rin teklif ettiği gibi iki memleket ara -
sında yirmi beş yıllık bir ademi teca"1l' 
paktı imza edilteek oluna iki meınle " 
ket arasındaki kültürel ve ekonoıni1' 
bağlar o kadar şağlamlanacaktır ki 17et· 
ki bu sayede sulhu bir asır koruın•" 
mümkün olur. 

Verem 
Büyüklere geçmez mi? 

Veremin l:tüyüklere ge~~iğj idcl .. 

ası etrafında dün tafıilat venniı ve bd 
mevzu etrafında aylık Laruı luıatinİll 
son sayılarında yazılan ygın iı•reJ e • 
derek doktorlarnnızm düşüncelerini y-' 
maya ba§laınt§tık. 

Çocuk doktoru Bay Ali ŞükrU şöY ' 
le demiıtir: 

-" Verem ~ocuklann vücudünü d•' 
ha sok sever ve diyebilirim ki çocuk ' 
tarın ekserisi muhtelif vasıtalarla vere' 
mi alır. Mesell teneffüs, ciltteki bir ya• 
ra, mide yolile ge~er ve muhtelif tekil• 

terde görülür. 
Y C\lnıı !"Y'"' şükrandır ki çocukla ' 

rm ilk giren bu mikrop hücumuna kat"' 
şı rnildııfaaları olduğundan bir çoktat1 
kendilerini bµndan kurtanrtar. 

Biz çocukların veremi diğer bir ço; 
cuktan veya büyüklerden aldıklarını ' 
rüyoruz. 

Yılmgeçeng11nlerl 75 76 
·~I!!!!!~~~-=--=~~~~~~~·...,_.~~~~~~~~~~~ Yılın kalo.n günleri 290 289 yor. Eğer büyüklerde verem airi olnsl., 

idi çocuklar da vereme tutulmaı~. J"' 
gün çocukların veremden kurtulmı1111 

için Sıhhiye Vekiletinin etinde atı ~~ 
dır. Bunlardan istifade ediyorus, Kıt 
ti iıtiycn aileye de vekilet cöndırlyof··· 

ŞiŞHANE FAGİAS( TAHKIKATINDA YH'.· ı 
ŞAHiTLERİN iFADELERi ALfNIYÖR 
Şişhane yokuşu faciası tahkikatına 

müdciumuınillkçe dün sabah da de -
vam edilmiştir. Müdeiumuınl muavini 
Hikmet Sonel, bazı kimselerin ifade -
lerini almıştır. 

!iadeleri alınanlar, tramvay dev -
rilmesinde hafif yaralanarak, doğru 

evlerine giden ve hususi surette tedavi 
görenlerdir. Bunların hüviyetleri son
radan tesbit cdild'ğlni ve bu hilviyet

leri sonradan tcsbit edilenlerin on ki
şi olduğunu ynzmıııtık. 

Müddeiumumilik tahkikatının da. -
ha bir müddet süreceği tahmin olunu
yor. Tahkikat, ondan sonra istintak 
dairesine geçecektir. 

iCRA Sül İSTiMALİNE AiT DAVANIN 
MUHAKEMESİNDE MÜDAFAALAR 

YAPILDI 

Yeni Ese1ler 

DUYGULARIMIZ 
Genç şairlerden Adalı Reşadın bu 

isimde eiir kitabı çıkmıştır. 
Bütün edebiyat meraklılarına tav. 

siye ederiz. Tevzi yeri: 

Muallim Ahmet Halit kitapevidir. 
Tanesi elli kuruştur. 

YENi ADAM - 115 inci sayısı çık
tı. İçindekiler: t. Hakkı, Okutacağımızı 
biliyor muyuz? Kısa tetkikler. Vir Gül, 
Romain Rolland. İsmail Hakkı, Rüyam~ 

daki mektep. Dr. izzettin Şadan, Dl'. 
Raşit Tahsin. Cami, Siyasa acunu. Dr. 

Akşehir fJe Kadınhanı 
maçı 

Akşehir, (özel) - Kadınhan Yıldı • 
rım spor yurdile bir maç Yilpmak üze • 
re Kadınhanına giden şanınız gençler 
birliği futbol takımı Kadmhan sahasın· 
da Konyalı oyuncularla yaptığı maçı 2-3 

kazanarak §ehrimize dönmü~lerdir. 

Ayni günde bir maç yapmak üzere 
buraya gelen Kadınhan Demirspor }tlU
bü oyuncularile san'atkarlar idman yur
du arasınıla yapılan maç 6-2 San'at -
karların galibiyetiyle sona ermi~tir. 

P. Desfosscs, Başını göster. Romain .:::;:==============::::::::= 
Rolland. Yeni gUn. Dr. Saip Ragıp, kim 
ya nedir? Kerim Sadi., "Devlet ve thti• ~ .................................................... ., 

lal,. kitaplar. E. Heming, Way, Afrika H •. k a" y e 
göklerinde Anatol France, Şeytanın 

söylevi. •• b k 
Yeni Adam bu sayısmda Karl mu sa a a m 1 Z 

İstanbul icrasındaki suiistimal da- Marks'ın kapitalinin 2, inci formasını i· Hikaye müsab;ıkamııa ait netice _ 
\'asınn, İstanbul ağırceza mahkeme • , lave olarak veriyor. leri bugün itan edecektik. Gönderi -
sinde devam ediliyor:. Bu davada icrn' ..... --------------- len hikayeler pek çok olduğu için jü· 
kii.tiplerinden Kadrinin hariçten bazı suçlular Herant Mannvyanla dah;ı bir ri heyeti bunların okunmasını henüz ! 
Kıms ıcrıe bir olarak, ıcra kasasından kaç kişidir. bitirememiştir. Bu itibarla neticelerin ~ 
yolsuz olarak para çıkardığı ve bu iş- Bu muhakemenin son celsesinde ilanı bir kaç gün dı:ıha gecikecektir. • 
te bir takım muhayyel alacaklılar or- mtidafnalar yapılmıştır. Mahkeme, Atakadarlardan özür dileriz. i 
taya konulduğu iddia ediliyor. Diğe,r mart sonunda kararını bildirecektir. '"""" .............. ,., .................................... . 

O h:ılde arad:ı süphenin hakim olma• 
sına sebep ne? Bunu askerlik tarihinde 
değil, fakat içtimaiyat tarihinde ara • 
mak gerektir. 

Almanya ile Fransa 17 incj ve 18 
inci asırlarda harp etmiş oldukları hal· 

ac iki menıteketin 1cu1turu biribirine I< on ya . Af yonkarahiıor 
bağlı olmakta devam etti. 

t7 inci, ve 18 inci asrrda Almanya caddt8i 
için gaye, Frıınsıı; kültürü idi. BUyük Akıehir, (Özel) Şarımız ura)'J uf'' 
Fredric Wolter'den ayrılmak istemez; frndan Edirne ve Kenyıdan ıetirlcll'" 
Göte, Fransı:r.lnn centilmen, Almanlarr akasya fidanları Konya ..... Afyonkar• " 

barbar sayardı. hisar caddcılnin iki tardına muntaıatl' 
Frannız ihti'eli koptuktan sonra Fran bir §ekildc dikilmeğe hrilılanmıttır. 

sa r:ıuknbclede bulundu. Çünkü ihtilAliıı _....,, 
önderleri Alman seferini beğenirlerdi. ---------------
Napoleon Mısır seferine çıktığı zaman htanbul aıliy. altıncı hukuk ...-11 ' 
yanına (Verter) den bir nüsha almıştı. keıneıinden: 
Fransız edebiyatındaki romantik hare ' Zehra tarafından koçaıı JCadirı•4; 
ket, hem Alman, hem fngiliı ilhamının Fırın ıokak l p No. da Azlı aleyhine d• 
eseri idi. çılan boıanma davaaının tahkikatırı , 

Bu trUJtUrel bıığlara rai;mcn on do • müddeaıılcyhin ikamctıihının rneçtıllUıt 
kuzuncu asırda biribirini acvmiyen ilı:l Uyetine binaen davetiyenin on bet g ıt 
cemiyet tipi tUredi. Bu cemiyet Fransa müddetle ilanen tebliğine ve tahkik•~ 
da ihtilalden sonra, Almanvada Ho • 11-4-936 cumartesi uıt 10 na g iıt 
henzolern ve Prusynnın hil<imlyetin • tayinine karar verilmiş ve davetiY~11, 
den sonra vücut buldu. bir nüshası da mahkeme divanhaneli'uıı 

1hti1!1 Frannayı küçük çiftçilerden asılmış bulunduğundan muayyen g tc 
mUteşek'\dl bir millet yapmıljtı. Bu çift- ve saatte İstanbul asliye altıncı h~~)r 
eiler muktesit yas r. ve her ciftçi gibil mahkemesinde bulunulması ve alcsı I' 
ferdiyetci kiTJ"~ ıerr'; ('jf rilr-rden nıü -ı dirdc tahkikata gıyabında baJ<ılaca , 
te!!ekkil otan hu millet 1870 de Alman tebllf yerinde olmak üzere ilin olll 

istilasını karşıladı. nur. (V, No. 14969) 
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Almanyadan cevap istiyorlar. 
(Oıtyaru 1 inci aayfada) 1 sini istiyorum. Bu tebliğ, Lokarno betle bariz bir şekilde çok daha az mahafilinde, ltalyanın Lokarno si · ( 

mütalea tarafınızdan tasvib edilirse· paktına kefil olan hükumetleri yardım müsait idi. Fransız mahafilinden a- yasetine sadık bulunduiu ehemmiyet. 
kOMey, vaziyete çare bulmak ve zuhur mükellefiyetlerini ifaya sevketmiı a. lınan intibaa bakılırsa Lokarno dev le kaydedilmekle beraber bazı ecnebi 
eden mllaküllta bir hal sureti elde et- lacaktır. Ayni zamanda Milletler ce • Jetleri konuşmalarının milletler cemi- gaze~lerin iddiası hilafına olarak, 
meğe çalışmakla mükelleftir. Lokarno miyeti konseyi cemiyetin diğer azala- yeti konseyinin toplantısından sonra· Italyanın Fransa ile hiç bir pazarlığa 
paktını bizimle birlikte imza eden dev- rma yapacağı tavsiyelerle bu hareketi ya bırakılması ~bebi, ,·aziyete ~üktln · giriımeditf ve kendi hakkındaki zec 
leUerle konseydeki arkadaşlarımız kuvvetlendirebilecek şekli arqtıra - bulmak zamanını vermek arzusudur. ri tedbirler kaldırılırsa bila kaydü
barış tesis etmek ve ayni zamanda caktır.,, Pol Bonkurun Londraya muvasa- şart Fransayı iltizam etmek teahhü 
Avrupa milletleri arasındaki anlaşma- Bay Filıindin'dcn sonra söz alan Jati, Fransız heyeti murahhasasını dünde bulunmadığı beyan edilmekte
yı saflam ve devamlı bir esas tlzerine Bay Von Zceland bilhassa şunları söy- hattı hareketinde daha azlınkir kıl- dlr. 
kunnak hususundaki bütün teşebbüs- !emiştir: mıştır. Öyle tahmin ediliyor ki Pol İtalyanın zecri tedbirler aleyhda 
terinde İngiltere hükQmetinin tam bir "Bay Edenin ileri sürdüğü nıüla • Bonkur, Fransız hükumetinin müm- n oldufo mütemadiyen kayd ve binn
surette yardımına itimad edebilirler. bazalar arasında, Fransa ve Belçika· kün olduğu kadar az tavizde bulun enaleyh Almanyaya karşı zeert ted · 
istikbal, kararlarımızdaki gösterece • nm bugün duymakta oldukları endişe- mak hususundaki kati kararını Fran- birler ahnmuınrn me,·zuu bahis ola-
ğimlz kiyasete bailıdır.,, yi telmih eden kısmı beni bilhassa mü- sız heyeti murahhasasına tebliğ et· miyacağı ila,·e. edilmektedir. 

Bundan aonra Bay F.den, ileride tchassis etti. Ren bölgesinin askerlik- miştir. Binaenaleyh, Lokarno devlet- BiR Al ... ,tAıV GAZETESiNE 
daha ÇOk aöyliyecekleri oldugun-u, fa· ten tecridi keyfiyeti emniyet sistemi- leri konferansının milletler cemiyeti (J . . . . · t b G RE ... · 
kat bugUn için yerini Bay Flandin'e mızın ıstınad ettiği unsurlardan biri- konseyinın oplantısından sonraya ı-
bıraktığmı ilave etmiştir. ni teşkil etmektedir. Çünkü Almanya rakılmış olması, bundan mütevellit 

Bay Flindin, verdiği söylevde de- He hudutlarımız müşterektir. Belçika olabilir. Konseyin bazı neticeler eldt> 
ınigtir ki: hudutlarının en uzun ve en açık kısmı edebileceii umulmaktadır. 

"Rendeki Alman kıtalarının evve- Almanya tarafındadır. Bundan başka FLANDEN iKi DEFA PARISLE 
il sembolik mahiyette müfrezeler ol- Lokarno paktı beynelmilel hayat şart- GôRVŞTU 
dtıiu bildirildi. Fakat otuz bini mUte- larımızın esasıdır. Bu muahedenin ih- Londra, 14 (A.A.) - Eden, Polonya 

Berlin, 14 (A.A.) - Deutche Al 
lgemeine Zeitung, Londra müzakere. 
terinden hah. ederek Lokarno devlet · 
terinin dün, bütün gün milletler ce 
miyeti konseyinin üzerinde yürüyece 
ği bir hattı hareket bulmak için uğ
raştıklarını, fakat görünüşe nazaran 
hiç bir netict>ye varmadıklarını yaz 
maktadır. 

cam muntazam asker, Ren bölgC$ine lali Bel!:ika için pek ağır bir geydir. dış bekanı Bay Bek'le görilttükten son 
clnntttır. Fransız hUk6metine bu hu- Belçika, bu muahedenin ihlllini mu • ra tnıili.J: kabinesinin BaJdvin'in riya -
ıusta bir çok hak ve vazifeler tevec· cip hiç bir vesile vermemi§tir. Bir, ıeti altında yaptıfı toplantıya ittirak et 

Uh tm ktedi E - Lokarno paktın 'ka' b" d"kk ti Landrada, tıpkı Strezada .vaprldı-c e e r. ger yalnız hak rne - ı muşı ıu. ır ı a e mit ve yanm ıaat ıUren bu kabine iç -
1 i b ruhuna ve met in ı k tat ğı gibi büyük devletlerin kararları ile 

le es mevzuu ahis olsaydı, Lokarno n e uycun ° ara • thnaından ıonra Lokarno devletleri kon 
m ah-~ · · · Fr A bik ettik Almany t k-d ğı ı konsey azaları üzt>rlnde tesir ' 'apmak u ıı::ıuesının metnı ansaya alela • · anın a · ... 1 vaz - feranıında bulunınuştur. J 

cele kat'! ve ağır tedbirler alması için yet bütün dünya nazarında ve belki Konferanı esnasında Flandin, yanm· istenecektir. Eter milletler cemiyeti 
l&llhiyet vermekte idi. Fakat Fransa de gelecek nesiller nazarında beynel • f 1 konseyi haysiyetini kaybetmek ve ha 

,_r saat ası a ile iki defa Pariıle tele • d ı ti ı il d • ı 
kendi hesabına, bugünkü Avrupa va. milel herhangi bir siyaaf ~iyct teıiıi .. zı eve er n e n e a et olmak iste-

konomik zecri tedbirler ve gerek silel 
mahiyette bir tazyik vasıtasiyle, statil• 
nün idaresi için bu iki memlekete mll • 
zaherete amade olmadığı takdird~ bu· 
nu di&er bir ıekilde telifi edebilecek • 
tir. Bu tlfifi, Fransa ve Bclçikanın mil· 
taleaaına göre, İngiltere tarafından veııı 

rilecek ve erk6.nı harbiyeler arasında 
bir anlaşma ile itmam edilecek bir te • 
minat olabilecektir. Böyle bir tarı1 bal, 
Almanya He bir anlaşma akdine mani 
olmıyacaktır. 

Ayni zamanda bu gazete, bir akşam 
tabında, Fran8Izları dün bazı tavizler-
de bulunduğunu ve fakat hiç olmama 
ıseınbolik bir tarzda Alman kıtaatmm 
çekilmesini ısrarla istediklerini bildi· 
riyor. 

Deyli Herald gazetesi, Fransızlarla 
Belçikalıların "Emniyetlerinden olan 
kayıpları,, ni telafi için İngiltere ile 
süel bir ittifak istediklerini bildirmek• 
tedir. Buna sebep, zecri tedbirler hak· 
kında müzakere uzadıkça bunlann ge
rek hukuki ve gerek ameli bakımdan 
tatbiklerindeki zorluğun tesbit edil • 
mekte olmasıdır. 

Niyuz Kronikl gazetesi, ilk bir ü • 
mit ışığından bahsetmektedir. Şimdi
ki parola, herkesin kendisine teret • 
tüp eden tavzi yapmasıdır. 

BELÇiKA MURAHHASININ 
GAl'RETI t bb" .. .. t d ğ fonla göruımilg ve çelıe kaldmlmııtır. me7'..8e, •unun bunun flkrile değil, biz 

ıiyetlne herhangi bir şuriş unsuru kat eşe uaunun manev e erine aflr FRANSA ZECRi TEDBiRDE :ı 
mak f9teınediğinden, bu gibi tedbir • bir darbe indirmiştir. ISRAR lJI/ EDiYOR? zat kendi kanaatlerine göre hareket Almanyadan, şimdiye kadar yap • 
leri almaktan kendi rizasile çekindi. Belçika, bugün Franaız • Sovyet etmeleri ve öylece Üzerlerine mesuli- tığından biraz fazlasmı teklif etmesi 
Bu suretle beynelmilel hukuka karşı paktile alakadar olmadığı halde tehli· Londra, 14 (A.A.) - Fran111 heye- yet almaları lbım geldiğini göz ö istemektedir. Fakat İngiltere ve FraD 
duyduğu saygıyı tam bir şekilde ifade keli bir tarula tehdit altındadır. Al . ti murıhhauıının, Lokarno devletleri nünden kaçırmamalıdır. sada kendi hisselerine düşeni yapma• 
etUji Jibi baı'liın muhafazasını temin manya, Lokarno paktını serbestçe im- ve Milletler cemiyeti konseyi tarafından /NGILIZ GAZETELERi NE lıdır. İngiltere hissesinin kollektif sis-
lidllutwıda en esaılı kaynak olan hu • za etmiıti. Belçika Lokarno paktının zecri tedbirler teklif edllmesi için kuv- DiYORLAR? temin idamesi için teminat vermelıC 
1'uka herkesin de ayni saygıyı göster- tayin ettiği mükellifiyetlere sadık ka· vetle ısrar cttiii öğrenilmiştir. Fransa, olması muhtemeldir. Durumun pek 
clltbai rörmek ümidindedir . ., lacaktır. Bununla beraber bir lüzumlu Lokarno devletlerini milıtercken ka • Londra, 14 (A.A.) - Lokamo dev • az da olsa, salaha yüz tutması Belçi• 

te ki•A i k Jetlerinin dünkü müzakerelerinden bah· tl · · ..ıı-·•Afman hükömeti, yaptığı hareke· f ıat gine lttlrak etmefe ve yeni rar verece ler, ve konseyin tavıiyc ede- ka başbakanının gayre erı sayesınuv 
t1 muhik J'ÖStennek için, Sovyet-Fran- bir pakt imıalamafa hazırdır. ceği derecede ileri &itmeye amıde bulu- seden sabah gazeteleri, lngllterenin Al- olmu~tur. 
IS1I paktuım, Fransız meclisi tarafın • Mamafih, Belçika hllkfuneti, Ver · nacaklardır. manyaya kartı hattı hareketinin daha Başbakan, bir t.'\rafta.n İngiltere ve 
elan tudikini ileri sUrmi13Utr. say muahedesinin -'2 ve f3 üncü mad- INGILTERENIN YENi BiR kat'i bir tekil aldıiım ve Franaa ile Fransa ve diğer taraftan devletlerle 

9'uıunla beraber bu pakt, geçen delerinin Almanya tarafından ihlal SULH PLANI Bctçikanın, üç taraflı yeni bir karşılık- Almanya arasındaki görüş farkla.rmı 
"'--' edlldi.&1-in •-·bitini Mili ti · lı yardım !Nkarnosu akdi ve bu husuı. d" ltm ü "t ·· · · ı kted" •JUlraıt ayında Frann ile Almt.ııYI' ve a"" ·~ ve e er cemı· Londra, 14 (A.A.) _ Deyli Telgraf uze eye m saı goru me ır. 
l:.okvno muahedesine kefil olan diğer yetl paktım imsa eden devletlere icap ta üç devlet erkanı harbiye dairesinde B. Zcclnnd'ın teklifine göre, Al • 
hnLA d ıazeteıi dün akpm çıkırdıfı bir nUs - d h 1 ·· k · . -umetler arasında notalar teatisi . e en tavsiyelerin tebliğini iıtemek hu· er a muza creye gırışilmesi için tn • manya l''ransıı • Sovyet paktı hakkın· 

huında tnıiliz hükClmetinin Avrupa ba- il · ile 
._._ - !'t ı' H..__.lıtti. BU Jiölrtalaf'o'•P::-t-ıııWlilllM&&-liaM.,.. ............ .....-~-..ı•-ı.-. "1' fçfn mü18saa '6tr p liı hanr1am&ırti ~ tcreyı ta.ıf etmekte olduklarını kay daki itirazlarını Lokarno muahedeai-
da Almfl.nların hukuki delilleri geniş mecburiyet kal'§Hnnda bulunmaktadll'. dedlyorlar. Bu tekilde bir icraatın her- nln UçilncU madesinin üçüncü fıkra ~ 

Lo dra olduğunu yazıyor. Gazete, Lokarno dev h · b' k · bir şekilde reddolunmu§tu. Benim, n , 14 (A.A.) - Milletler cc- angı ır e onomık zecri tedbir tatbi • sında derpiş edildiği şekilde bir uzlq. 
Lihi hükumetinin hakemliğini kabul miyeti ko~yi q,at 13 de huauai bir letlerile Almanya arasında bir müsake- kinden daha müessir olacağı kanaati ma komitesine bildirmişlerdir . 
....ıı t l t re esası bulunarak tetkik edilmesi 14 - ~ ... ""'ecefimiz hakkındaki beyanatıma op an ı yapmıştır. Bu toplantı esna · var.,.ır. Tayınis gazetesine göre, B. Von 
rajınon .Alman tıUkümeti bu uıulU kul sınde., Lokamo paktının ihlaliııe mü - zım ıelen bir plinırt Bay Hitlerin yap· Deyli Telırıf ıaıetui Bay Van Ze- Zeeland'ın rapor projesinde §U mad • 
lanmak istememi§tir. teallik Fransız ve Beliçka murahaslarr tığı teklifleri ihtiva ettiflni bildirmek· land'm Lokarno devletleri görüşlerini deler vardır: 

A.Jman hUkfımeti, hattı meaeleyi tarafından yapılan beyanata cevap te ve fakat batkı hiç bir izahat ver • bir muhtırada hülisa ettiğini ve bu muh 1 - Almanyanın rizasiyle akdeU· 
Lokarno paktını imza eden devletlerin vermek üzere Almanyanın Milletler memektedir. tıranın dUnkU müzakerelere esas teşkil ği bir anla§madan mütevellit taahhUt-
bir toplantısında da alelade münakaş~ cemiyeti konseyinde hazır bulunmaia REN'DE 38,IJOO ASKER VARDIR ettiğini yazıyor. Müzakerelerin ne za • lerini bozdr: .. ~ ittifakla tanınmı§tır. 
etınek istemedi. Bay Hitlerin bir çok davet edilmesi keyfiyeti tekid edilmiş. Londra, H (A.A.) - Alınan sefa- man nihayet bulacağı henüz belli de • 2 - BugUnkU buhranın savaşa dof 
defalar serbestçe müzakere edildiğini tir. reti, ne,rettifl bir teblifde ıunu tas- ğildir. Bay Pol Bonkurun muvasalatın· ru bir adım teşkil etmiyeceğini be • 
tanıdığı bir muahedeyi hükümsüz ilan Bu davet, Milletler cemiyeti genel rih ediyor ld, Almanyanm bUtUn Garp danberi Franıı.zların hattı hareketi daha yanda heyeti murahhaslar mUttefik· 
etnıeyt tercih etti. sekreteri Bay Avenol tarafından bu ~ hudut mmtakalarmda ta Hollandadan itilaEgiriı bir tekil almıştır. İngiliz hU _ tir. 

t.ilıi nuıhkemeıinin. Lokarno mu- gün Almanyaya tebliğ edilecektir. Ev- 1ıviQreye kadar polis kuvveti de dahil kQmetl, avam kamaraıunın dıg ialeri ko- 3 - lngilterenin batı devletlerinin 
ahedesinlıı Fraıısız - Sovyet paktile velce Bay Eden tarafındın yapılan olmak tir.ere ancak 36.000 uker var - misyonundaki müzakerelerin tesiri al _ emniyetine ne suretle hadim olacağı 
telifi kabil olmadığı hususunda karar davet, cevapsız kaldığından, Almanya- dır. Bu mıntakada bombardıman tay- tındadır. Bu müzakereleri Sir Osten meselesi halledilmelidir. 
vermesini Fransız hUkmetinin kabul dan bu son davete cevap vermesi is - yarcleri mevcut olmadığı gibi, zırhlı Çemberlayn idare etmiıtir. Sir Samuel Lokarno devletleri dün bütün gUn 
etUjlııl tekrar etmek istedim. Fakat tcnilecektir. harp kuvveUeri de yoktur. Bu mmta- Hoarc Bay Baldvine bu komiıyonunun bu maddelerle meşgul olmuşlardır. 
Almanya yalnız Lokarno andlacıması- Röyter aJ'ansmm aldıgwı malumata kanın Almanyanın sek;-..ııe bı"rı'nı' +..... !!!•••••••••••••• ~ u.u ~- miltaleasını bildirirken durumun müza-
m ibW etmedi. Ayni zamanda, Versay göre, Almanya hükümetl Lokarno kil ettiği ve nüfus itibariyle de beşte kere yolu ile halli için her §eye teveı • 
ııuıahedeıinin 43 UncU maddesini de paktını imza eden bir devlet sıfatiylc birini yani 14 milyon 500 bin kiaiyi sül edilmesi ve bunun kin de alakadar-
lhlll etti. Gene Versay muahed ..... ı'nı'n konşeyde bulunmava davet edilcektir. ı"htı"va "'ttig-ı· göz önünde tutulursa :ı ..... " " ' larm hepsi tarafından fedakarlık yapıl-« UncU nwidesi bu ihlali dil§manca EDEN'JN T~KLIFl 36.500 askerin bu mmtakada bulun • 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

hareket olarak tavsif etmektedir. Londra, U (A,A.) - Milletler ce m~ı olsa olsa ancak remzi bir i§gal ması tazım geldiğini ve fakat nihayet 
l'n.uız hUk<ımetl ihlal keyfiyetinin miyetl konseyi alent i~tfmadan sonra addedilebilir. İngitterenin Milletler Cemiyeti ve Ver· Sah günleri meccanendir-
reemen teabitini iı.temekle sadece mu- yaptığı hususi toplantıda B. Eden, ı N ı ı ı uy hükümlerine uygun olan taahhüt • Telefon. 22566 

Ca~aloğlu Nuruosmaniye cad. No. SC 
(Cağaloğlu Eczanesi yanın~) 

ah ·11 ti ALMAN KTISAT AZ R ŞART N l•rı'nı' tamamen ı'fı etm•ıı· ı'cap edeceg-ı'nı· 1•••••••••••••• .. edelerin tatbikini ileri Rürmektedir. mı e er cemiyeti" izamnamesinin 17 I 1 ı YA "' "' 
B 

· · d ST P' AS LAN l so··ylcmı'tti'r. ZAYİ T tb'k '"hU .. ü kayı..-•-
u keyfiyet bir defa tesbit edildikten ıncı ma desi mueibinee Almanyanın - a 1 mu rum ll'i .... 

IOnra, iş o muahedeleri zamin bulunan konsey müzakerelerine davet edilme- Ankara, 1' (,A.,A..) - Almanya bU· Morninı Post gazetesi, gayri askeri tim. Yenisini çıkaracağımdan eıkisinia 
devleUerin Fransa ile Belçikaya ayni sini ~klif etmiştir. yük elçiliği aldıfı ma.lQınat tir.erine mını.ka fikrine dayanan tarzı halden hükmü yoktur. 
lllcll111Palarda turih P.dllen muavene- ALMANYA PAZARTESi TOPLAN- aşağıdaki teblip.ttabullunmuftur: batka bir tarzı hallin Belçika ve Fran• Fatih: Kocadede mahallesi Beycefis 
tini temin etmelerine kalır. TISINA. ÇA.GRILDI Bu sabah çıkan bazı ıtanbul gaze- sa emniyetleri için kıymetli bir amil o- caddesi No. 26 Güllü Cemal (V. No. 

telerinde B. Şaht'ın istüa ettiği, Al - ı 
Mesele buradadır, bilhassa J..okarno Londra, 14 (A.A.) - Milletler ce ada t il" "edild'ğt lacağınr bildiriyor: İngiltere, gerek e • f 14325) . • ınaııy mora oryom an ı ve 

P&ktmı imza etmiyen konsey azaları • mıyetı konseyi aleni celseden sonra Alman parasının pek yakında dil§ece-
na htı.p ediyorum. Kendilerinden Mil yaptıfı hususi toplantıda Almanyayı, ••ıııımııııı•ı letıer cemiyeti ve umumi barış men • Lokarno paktını imza eden devlet 81· ~l~~:~~d;, çş~:. ~=~~eta~:= 1 mı il 
faati için bir karar almalarmı istiya. f atile konseyin pazartesi gtlnkU top· 

1 . etmektedir. Ve .Almanyada ekonomi T •• k H K rum. 8imdi mevzuu bahi3 olan ı::ey anbsına davet etmeye karar \'er-~ . ve para dW1llllunda değişiklik yoktur. ur ava u·umu emrtvakileı' utulüııUn, terbestçe muza- nuştir, ı .. 
kere ve bundan dünya önünde kabul NEŞREDiLEN TEBLIG . KUÇVK ANTANT N VAZiYETi -
~it olan anlqmaların bir tarnflı Londra, 14 (A.A.) - Lokarno dev TETKiK EDiLDi 8 •• •• k p• 
ihllllnln Avnıpada bir politika siste- Jetleri konfıranaı hakkında bu~Un Lon.~ra, 1' (~·~:) - Ktiçil.k .. an· uyu ıyangosu 
-ı tant mumessillerı dun akpm Tıtules-
_, olar.k kabulüne müsamaha edilip netredilen teblifde deniyor ki: 
edllmlyeceğini bilmektir. Ayni zaman. Lo1<arno paktını imza eden de\'leı. konun riyaaetindı toplanarak beynel 
da muahedelerin 1'tenildiği vakit (ie • terin mümeaaillırJnden mürekkep ko Jel vaziyeti tetkik ıtmiılerdir. Fakat 
flttlrilel>ilip değiştirllemiyenceğini ve mite bugün öf leden sonra toplanmıf bu bapta hiç bir karar verilmem tir. 
bir hUkfımetin dün imzasını koyduğu ''e yeni bir noktal nazar teatisini mU- FRANSADA. .ASKERLiK MVDDETI 
bir muahedeyi bı.ıgün iptal edip edemi- teakip milletler cemiyeti konseyi UZATILIYOR 
Yeceğini öfremııtktir. Franaa ,.e Belçika tar.afrndan yapı Paıü, 1' (A.A.) - Senato, kura 

Konseyden, Versay muahedeşinin lan tebliğat hakkında bir karar \'er. efJ'adı nizami mikdarından az olan 
43 UncU maddeıinin Almanya tarafın· dikten sonra tekrar toplanmayı ka .nneler urfında ordu mevC'aclunu Jeap 
dan ihW edildiğini tescil etmeaini ve rarlaştırmıştır. eden &eviyede tutmak içinaakerlik 
lliuetıer ceıııiyeti umuıııt sekreterin - KONSEYDEN BAZ/ NETIÇ~LER müddetinin uıatılmur hakkındaki ka· 
den, Lobmo paktının dördüncü mad- ÇIKA.CAK nun liylhuını kabul etınlttir. 
deaine tevfikan bu paktı imza eden 1.A>ndra, 14 (A.A.) - Konferans ROMA. MAHAFILI NE DVŞUNUYOR 
de.letıeri keyfjyetten haberdar etme - havuı, bu akşam, ıliln aktamklne nis- Roma, 14 (A.A.) - Roma ai1ul 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir. 

6. nci keşide 11 Nisan 936 dadır. 
Büyük ikramiye ; 200.000 Liradır 

Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10 000 liralık 
ikramiye f er:e '50.000) liralık iki mükafat vardır .. 
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1 inhisarlarU.Müdürlüğünden:I 
Levazım ve Mübayaat Şubemizin Babataşdaki yeni binasına ta

şınmasile değişen telefon numaralarının kataloğda yazılı bulunma
masından dolayı arıyan ve aranan !arca müşkülata uğranıldığı görül
mektedir. Bundan sonra aşağıda yazılı telefon numaraları nazarı 
dikkate alınarak müracaat edilmesi ehemmiyetle ilan olunur. (1294) 

Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdürü, Alım Satım Komisyonu 
Reisi. 49367 Doğru telefon. 

44688 Santral. 
Şube Müdür Muavini, Mübayaa şefleri, mesul muhasipler, 

Gümrük ve Ambar amirlikleri. 
44688 Santral. 

' 

-~tenbu• Beledlyesı ılan•ar• --
1 - 150 

ısı - 300 
30l - 450 
451 - 600 
601 - 780 

1 

lstanbul mahalli idare tekaüt ve öksüzlerinin Mart 936 dördüncü 
üç aylıkları yukarıda cüzdan sıra numaraları hizalarında gösterilen 
günlerde Ziraat Bankasında verileceği ilan olunur. (B) ( 1374) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen 

değer 

Lira 
Büyükçar!r : Çuh'acı lianı ikinci kat yeni 5 sayılı dük-

kanın tamamı. 80 
Üsküdar Selam! Ali mahallesi Selamsız caddesi eski 

308 yeni 272/l sayılı dükkanın tamamı. 675 
Dayehatun Mahallesi Büyük Yeni han alt kat yeni 36 sa-

yılı odanın 1/ 2 payı. 300 
Dayehatun Mahallesi Büyük Yeni han alt kat yeni 38 sa-

yılı odanın 1/ 2 payı. 300 
Samatya : Sancaktar Hayreddin Uzunca ova sokağı es-

ki 49 sayılı evin 6/ 16 payı. 450 

o 

BIRE, 
1000 
VEREN 

TARLADJR 

- J 

--
' _, 
"~ .... 

., ... /('".._ ,, 

Büy:.!kdere Büyükdere caddesi eski 28 yeni 41· 41 / 1 sayılı T İ f Q B İ L 
bostan ve kulübenin 36/64 payı. 750 !!!!111-Dr., iHSAn SAM•i-~ı Jandarma genel komutanltğl 

Yukarıda yazılı mallar 24 - 3 - 936 sah günü saat 14 de pe-
Tifo ve paratifo hastalıklınaa tutul· A k t J k • d 

şin para ve açık arttırma ile satılacaktır. Satı§ bedeline % de beş da ll ata Sa lll8 ma OffilSYODUD an: _ ıc mamak için ağız n alman tifo hap-
fa izli hazine tahvili ile İstikrazı dahili tahviUeri de kabul olunur. Is· landır. Hiç rahatsızlık vermez. Her 1 _Bir tanesine altmış iki lira değer biçilen seksenden yüze ka· 
tek!i!erin % de yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden ev- kes alabilir. Kutusu 5 5 Kr. dar mahruti çadır komutanlık kur ağında 16 _ 3 _ 936 pazartesi 

vel yatırmaları. ( 1362) l••Z•A•t••.,.•.•.d•••• .. •.•. •.•. y• .. •I günü saat 15 de kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 

Posta T. T. binalar ve levazım 
Müdiirlüğünden: 

Anbar ihtiyacı 60,000 l•ne 2 No. h demirsiz porselen fincan ka· 
ıJalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme "8 Nisan 936. tarihinde 
ve saat 15 de Ankarada Posta T. T. Umum Müdürlüğünde toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 

Fincanların muhammen değeri "7200,, liradır. 
Talipler 540 liradan ibaret teminatlarını idaremiz veznesine teslim 

edecek ve alacakları makbuz veya kanunen muteber banka teminat 
mektuplarını ve şartnamede yazılı belgelerle teklif mektubunu ihtiva 
edecek olan kap:\h ve mühürlü zar Harı mezkfü tarihe tesadif eden 
Çarşamba günü snat on dörde kadar sözü geçen Komisyon Reisliğine 
vereceklerdir. 

Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğü ile lstanbulda Leva 
zrm Ayniyat muavinliğinden para sız olarak verilecektir. ( 421) "985,, 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Qns ve Mevkii 

Kalamış vapur iskelesi civarında Fener caddesinde altında 

Senelik 
kirası 

Lira 

bir dükkanı bulunan 42, 44 No· h ev: 180 
Aynı mahalde üstünde bir odası '.ve arkasında bir az bah-
çesi bulunan 46 No. h dükkan: 108 
Aynı mahalde üstünde büyük bir odası ve arkasında büyük 
bir bahçesi bulunan 48 No. h gazino: 240 
Aynı mahalde içinde ayrıca bir oda, bir matbah ve büyük 
bir bahçesi bulunan 50 No. h gazino: 240 
Aynı mahalde b 0 1 oda, bir sofa ve iki hela ve bir mutbahı 
bulunan 52 No h ev: 300 
Aynı mahalde v., l<\mış caddesinde 28 No. lı baraka: 48 

Yukarıda cins ve mevkileri gösterilen yerler hizalarmdaki kira
lar üzerinden birer sene müddetle ve açık arttırma usulile ayrı ayrı 
kiraya verilecektir. isteklilerin ve şeraitini öğrenmek istiyenlerin 
26 - 3 - 936 perşembe günü saat on iki buçukta yüzde 7,5 pey 
akçelerile müracaatları. (R) (1259) 

Y - usku ar mal mudurlugu - • . . 
li 572 1. da k lı k 2 - ilk temınatı 465 lıradır. lstıyenlere parasız şartname ko • n n ıva numarasın ayıt te a• , . . , 

üt maa§mx almakta olduğum tatbik mü- mısyondan verıhr. 
hilrlimle birlikte maaş ci.izdanmu zayi 3 - Eksiltmeye girmek istiyen !erin kanun ve §artnamesinde ya .. 

ettim. Yenisini alacağımdan mühürüm zılı belge ve teklif mektuplarını en son eksiltme vaktinden bir saat 
ve cüzdanımın hükmü olmadığım ilan evvel Komisyona vermiş olmaları. (479) (1152) 
ederim. 

Adres: Usküdar, Uncular sokağı No. 
47; mütekait Miralay Mehmet Ali. 

lstanbul asliye birinci ticaret nıahke.. 
rnesinden: 

Kara Haleli Zade Necip tarafından 
Bohor Barokas emrine Hayik Cilaciya• 
na hitaben keşide edilen ve muhatabı 
tarafından 15-1-936 tarihinde kabul 
olunan 250 liralık 21 gün vadeli bir kı
ta poliçenin zayi oldulundan bilbahis 
iptaline karar verilmesi hamili İstan • 
bulda Topalyan hanında 4 No. da rnu-

Gelibo!u Belediye Riyasetinden: 
1 - 10/ 3/ 936 tarihinde ihale edileceği ilan edilen elektrik teıi-ı 

satına muvafık talip çıkmadığından evvelki şartlar dairesinde eksilt .. 
me kanununa tevfikan temdit edilmiştir. 

2 - Temdit müddeti 11 /3/ 936 tarihinden başlar. On bet gün 
devam eder. 25/ 3/ 936 Çarşamba günü saat altıya kadar talipleriıı 
tekliflerini Gelibolu belediye encümenine vermeleri ilan olunur. , 

(1356) --ı 

Akay Direktörlüğünden: 
kim tüccardan Aleko oğlu istilyanos ta. Büyükada İskele pasajında 3, 11 numaralı dükkanlar bir sene 
rafından iddia olunmakla mezkfir po • müddetle kiraya verilecektir. 
liçenin bulan tarafından mahkemeye Açık arttırma suretile ihalesi 20 mart 936 cuma günü saat oJJ 
verilmesi ve ilk ilandan itibaren 45 gUn . k · b' 5 E .. · d l k f 

f d hk rilm d·-· beşte ıdare mer ezı masmda ef ler ncumenın e yapı aca tır. s-zar ıo a ma emeye ve e ıgı tak - . - . .. 
dirde bu müddetin hitamında iptaline teklilerin (22,5) lıra muvakkat pey akçelerile yazılı vakıtte Encunıe-
karar verileceği ticaret kanununun 638 ne gelmeleri. (1322) 

·::i~~~~~~<~U_s_k_lı_._d_a_r __ t_a_h_s_i_l __ d_i_ı_e_k_t_b_·_r_l_lı_.-ğ-~-.-n-d_e_n_:-~ 
· Üsküdar Bulğurlu mahallesinin Aşirefendi sokağında 13 ila 19 

ht~nbul asliye üçüncü hukuk mah- kapı numaralr üç kattan ibaret bir ev ile 3037 zürrağhk fazla bahçe 
kemesınden: sah'bi Hasan Hilminin vergi borcu ndan dolayı 2500 lira üzerindeJI 

AbbMüla~ım Zhekil t~rayfılnddan :deşi~taş müzayedeye konulmuştur. Talip olanların ihalei evveliyesi olan 
as aga ma al esı ı ız ca esı es- 36 .. .. d l 01. 7 5 k 1 · ·ı Ü kü' dar 

ki 60 yeni 100 No. da oturan karısı Zeh 21 - 3 - 9 gunun en evve ıo ' pey a çe erı ı e s 
ra aleyhine açılan boşanma davasından Kazası Kaymakamlığı idare Heye tine müracaatları. (1320) 
dolayı tayin olunan 10-3-936 tarihli 
tahkikat celsesi ilanen tebliğ edildiği 

halde müddaaleyh mahkemeye gelme -
diğinden hakkında gıyap karan ittiha• 
zile tebliğine ve gelmediği veya bir ve
kil göndermediği takdirde 21-4-936 
tarihli c~!sede gıyabmda devamı mu -

Sinir ve akıl hastahkları 
Mütehass1sı Dr. ~~tem Vassaf 

Cağaloğlu Hilaliahmer caddesi Keçigo ren apartımanı kat No. (1) Tel: 2203S 
l?Jv: Kadıköy Balıariye Cevizlik Tramvay istasyonu karşısında ileri sokak TJll 
mara 3. Telefon: 60791 

hakerneye karar verileceği tebliğ yerine -----------------------------. 
e mek üzere ilan olunur. V. N. 14372 


