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Bir kelime yüzünden çıkan buhran! 
F=ransada rejim\Konseq dün kapalı perde arkasında konuştu! 
~b~~:ı buhranı Bir ü~it: Fransız murahhasımn çok "enteressan bulduğu bir Berlin haberi 

!:ne =k:~ ıa::0~ P:!~ Hitlerin kelimesine mana verildi, fakat ne yazık ki mesele bununla halledilmiı değil 
Ren) in işgali haberleri duyulur du- M' . . . - · -

Yulıne.z Fransada "Milli birlik,, sesle- • ılletler cemıyetı konseyı cumar ~ 1-
!i YlikMl ~ b 1 d Fak t . b tesı toplantısından sonra Almanyayı ':I 

letıler· qıegedaa.şTardia 1
.' _ ba' yınlulrtane u davete karar evrimş, Milletr cemi. 

ın arasın yo me us . 
Çekildi. Çekilirken de intihap dairesi- yetı umumi katibi de Almanyayı, l...o· 
ile k&!'§ı (31) martta yapılacak olan karnoyu imza eden devlet sıfatile 
Unıumt intihabatta artık namzetliğini konseyin içtimaına çağırmıştı. Al
koYmıyacağmı bir beyanname ile bil- manya~ın vereceği cevap merakla 
dirdi. Fransanm (Ren) buhranını ne ~k!.~nıy?rdu.: .. Şi.?1di verilen ce,·ap 
kadar vahim bir iç buhran içinde kar- bu) uk hır gurultu koparmış bulunu· 
§ıladığıru anlamak için bu beyanname- yor. 
Yi dikkatle okumak I!zmıdır. Almanya, verdiği cevapta, kon-

Tardiyö beyannamesinde kısaca 
§öyJe diyor: "Fransada artık parla -
ltı.a.ntarizm rejimi iflas etmiştir. Şim
diye kadar bu rejimi ıslah etmek için 
l>a.rlamento mekanizması yolundan gi
dUıniş, fakat bunun imkansız olduğu
anta..stlmıştır. Fransa tehlikededir. 
l>arıaırnento kendi kendini ıslah edemi
l'tcektir. Batta kendi elilc en basit 
;:ıahatı bile yapmaktan acizdir. o 

sey içtimarna iştirak edecek murah -
haslarrnrn diğer devletlerle ayn'ı mü-~ 
savi şeraiti haiz olmaları lazım geldi· 
ğini söylemiş, ondan sonra da tek -
liflerinin müzakere olunmasını iste· 
miştir. 

Alman cevabının bu nokta.c:ımda 
kullanılan' bir kelime bir kaç şekil
de tercümeye müsait olduğu i~in Loa· 
drada toplanan bütün siyasi mahaf1-
11 alt üst etmiş ve yep yeni bir buh
ran· doğurmuştur. 

alde Fransada bugünkü rejim 'devam 
~ttikse meb'us olmak bir ülkü ve mem
"e_~~t adamı için kendi varlığını, ira - Bu Almanca kelime "alsbald,, dır. 
~ıni hiçliğe mahkfim etmek demek- İngilizler bu kelimeyi ihtiva eden 
tir; bir meb'usun bir çok eeyler yap _ cümleyi "Arada Alman tek1iflerfnin 
!tıb ak Vazifesi iken bunlan yapmamağa tetkik ve mlizaker~f şartile daveti 
llcreı, razi olmak demektir. İşte bu- kabul eafyorum.,. şeklinde tercüme 

nun için meb'usluktan çekiliyorımı. ettfk1erf halde Fransızlar "Alman 

aÇJıct bwwn ic~,vni ıntilıabatta...... ~,....,,,.. .,. a!M. ~~ 
ce ıııunı koymamilg'1. hu.•u• verann. 
ldaıraadun memleket işleri ile artık ------------------------. -----.;.__---.- .---.----=-.--------.------
~':": !~7:b~~~ıi~iı:!::k:.~?~~ Türk - Sovyet dostlugv u~Ko·~pru··su··· ·z· :ı·st·anbul ·' 

. lı§arak orada çalışmak, Fransa ıçm 

~::;::,:~khalkkitlesiile nun mes'ut y'ıldönümü -----------
E" Sevim vapurunun sevimsiz bir işi ı.. _ ger bu sözler sadece herhangi 

"ll' Fransız meb'usunun ağzından çık-

::. g~~b~~~k;!~~;~er ;::ah~~~~ Siyasetin karıştığı bir anda sulh 
~Yle alelade bir şahsiyet değildir. t . t 1 k k ti I 
latllarca Temps gazetesinin baş yazı - emına 1 0 ara U U anıyor 

l'Jnı yazan bu zat filen siyast hayata 
titdikten sonra bir çok defa bakan -
1lklarc:ıa bulunmuş, en sonra Başbakan 
~e\rkiine de geçmi§tir. Söziln kısası 
~y6 Fransayı yUksekten idare e

~nadir adamlardan biridir. Onun 
b· • Fransız parlamentosunun artık 
ır devlet adamı için içerisine girile-

~1Yeeek derecede bozulmuş bir mü -

~ ha1ine geldiği hUkmU böyle bir 
~an çıkarsa hiç şüphesiz mühim 

~. hadisedir. Bu hadise bilhassa Hit· 
~ in altmış altı milyonluk Alman 
~tlesını arkasına toplıyarak (Ren) 

11/larma geldiği şu günlerde ehem-
~etu bir manzara teşkil etmekte • 

Saraçoğlu ve Karahan iki milletin 
samimi heyecanlarını ifade ettiler 

dir. 
Franaanm ıttphesiz Doğu hudut -

Iarmda qılmaz derecede be~e 
istihkA.mlar vardır. Fakat Almanya 
bugün için Fransaya kartı tecavüzl 

bir harp yapmak planı takip epnedi
ğine göre bu istihkA.mlarm bu -
gUnkU buhranda bUyUk' bir kıyme
ti yoktur. Eski müttefiklerinden 
maddi bir yardım . göremiyecek olan 

(Yazısı son haberlerde) 

Fransanm bir taraftan böyle iç idare 
buhranı geçirirken öbür taraftan bir 
tek adam gibi Bitler'in arakasında 

toplanmış olan Almanyaya hücum e -
derek kuvvetle Versay sistemini mU -
daf aa.da bulunması hatıra gelmez. O
nun için bugUnkU Avrupa buhranında 
nihayet akıl ve mantığın sulh yoluna 
gireceği tahmin edilebilir. 

ASIM US 

16 Mart Şehitlerinin Mezarları Başında 

"e•i lO .J!art fac;as•nda şe.' id edilen f;alıraman askerlrr:ml:ln hatıralarrnı dün saygı ile, acı ile andık. Yukanld 
"'.,._'nılerde Talete /Jfrliği Başka::ı hilabeıini ıö11lerken, ıehidlerin lotoğrallarııaıınarak yapılan geçidi ıöriigor. 

z. Ya.r11ı 4 üncü aayılanuzdadır. 

• 

Dün köprü açık kaldı 

Yukancla: Köprüye çarpan Sevim vapuru. Aıağıcla: KöprlJ. 
nün kınlan Jubcuı. (Yazısı 4 üncü say/ ada) 

IDD Lira mlkllat 
Tavla müsabakamıza yazılmı

yanlar acele etsinler! 
(Yazmı 6 DCJ 1&J.fada! ~ 
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SON HABERLER 
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Türk - Sovyet dostluğunun 
mes'ut yıldönümü 

Dünya • • • 
sıyasetının karıştığı bu günlerde istikbal 

kutlulanıyor bir sulh teminatı olarak 

• • 
ıçın 

Ankara, 16 (Kurun) - Türk - Sov han, şu mukabelede bulunmuıtur: 
yet doatluk ve bitaraflık: muahedesinin "Busün teı'it etmekte olduiamuz 
15 ini yıldönümü münasebetile dış ba - yıldönümünün telkin ettiii derin fikir
kan vekili Şükrü Sauçoğlu, bu gece leri fevkalide bir ıurette izah eden muh 
halkevinde büyük bir "ziyafet vermit - terem Şükrü Saraçotlunun sözlerine ta-
tir. mamiyle ve ıükranla ittinık ederim. 

Ziyafette Baıbakan İlmet İnönü ile Türk - So.yet münuel.atmm 10n 

bütün Bakanlar, Sovyet büyük elçiai 15 MDe içindeki neticeleri laırpamcla 

Karahan ve elçilik memurları hazır bu. yüreklerimiz biUkkin iftiharla dolnuık· 
lunmuıtur. tadır. lki nmnleketin münuellatı hak ·I 

Ziyafet sonlanna doğru Şükrü Sa • kiyle mucibi imtisal te1ikki olunmakta· 
raçoffu bir nutuk taylemittir. Saraçoğ- dır Ye ıuraıı muhalrbkbr ki, bütün cin 
lu bu nutkunda ezcilmle demiştir ki: letler bundan örnek alsalar cliinya, ıu 

beri 15 yıl ıeçti. ilk Türk - Sovyet 
dottluiu Sovyet ve Türk milletlerinin 
kendi vatanları ve iıtildilleri için kan -
IU"Jnı döktükleri harp sahnelerinde do -
tan dostluğa ancak bir çerçeve oldu. 

Bu muahedede ıu sözler vardır: 

"Emperyalizme kartı mücadelelerin
de mütesanit olduklarını ve iki millet • 
ten Wriain ufnyacafı mütkiJitın diie
rinin de •niyetini nlümleıiireceiini 
mü .... ede ederek.., 

Geçen 15 aene içindeki miinaaebab· 
maa bir söz ıezdhwek biribirimize ıu
nu IÖ)'IİJ'eWliriz: E•et bu albn eözler 
.......... bmm •chkane ifade etmekte· 

o Ankara Haberleri 

Kamutayda 
layihaları 

mühim kanun 
/ 

kabul edildi 
Memurin kanununun 64 üncü maddesi Jeğiştiriligof 

Ankara, 16 (Telefonla) - Nuri 
Conker'in bqkanlığı altında toplanan 
Kamutay 1935 maarlt bütçesine Ka • 
dıköy Notre • Daıne de Sion mektebi
nin satın alınması için 11.000 lira, kız 
enstitülerile kız san'at mekteplerinin 
dı§l.ndan mektep hesabına iş alabil -
meleri için 935 bütçesinde yeniden a
çılan fasıla da beş bin lira fevkalade 
tahsisat konulması hakkındaki kanun 
layihası ile memurin kanununun 64 • 
üncü maddesinin aşağıdaki §ekilde 
tadili hakkındaki kanun layihaları mü 
zakere ve kabul edilmiştir. 

Memurin kanununun 64 Uncu mad 
desi şu §ek ilde değiştirilmiştir: 

"Devlet, idarei hususiye ve beledi· 
yeler hesabına memleket içinde tahsil 
görerek ortayı bitirenler 5, yüsek tah 
sili bitirenler 8 sene müddetle ve ayni 
idareler tarafından ecnebi memleket -
lerde tahsilini bitirenler de tahsil müd 
detlerinin 2 misli kadar hizmete mec
bur ve bunun için de bizzat bulunduk
ları dairelere müracaatla mükelleftir-

ler. Bu suretle müracaat wkuUDda 
açık memuriyet bulumnua bile malt 
ve emsali hasılı licret olarak verUıne1' 
şartile stajiyer olarak istihdam edilir
ler. Stajiyerlik mecburi hizmetlerin• 
mahsup edilir. Ancak askerlikte ge
çirdikler müddet mecburi hizmeUeriJJe 
mahsup edilmez. Mecburi hizmete tlbl 
olanlar mecburi hizmetlerini yaptık • 
lannı vesika ile isbat etmedikçe hUSU'" 

si müesseselerde kullanılmıyacaktır. 1111 
na riayet etmiyenler milesaeaat kanii" 
nunun tayin ettiği tazminatı Uzerıerl
ne at'llış olacaklardır . ., 

Kamutay çarşamba gUnU öğJedeSI 
sonra toplanacaktır. 

Ziraat Vekaletinde 
Ankara, 16 (Telefonla) - Ziraat 

Vekili Muhliein başkanlığında Milli 
Müdafaa baytar reisi General Sadi. 
baytar fakUltesi dekanı ve profesörle' 
ri ve Pendik bakteriyoloji mUdilrUJI'" 
den müteşekkil komisyomm ııısad 
programı hazırlanmı!jtır. 

"Bu una en bnıık bir deninde, i- veya bu dnirde içine yunrJaadıiı en· 
ki komfU memleket, kendilerine Yer • dite •e kanpkbldardan brtular Ye ı... 
dikleri :relllİ .._ aDMll'lannda, Wr çok teri:redn ımatteessiif sür'atli aclnnlarla 
aurlann top1-t ldnlerini bir kalem. bize clofna ıelen yeni bir harpten kor • 
de mmtk kanelini ltulmutlar ve SÜ • bau ...... 
ler,Galii, •t Ywici 7eni bir Wnanm iKi MiLLET DAiMA SULHU MU· 

:!z:,::es-im.:;ı:.:n:~~ Arnavutluk - Yugoslavya hududunda 
badi enclitelerimiz kadar IMzi müteel· it 1 • d b . d r 

tm19lini atn1111ardır. DAFAA iÇiN UCRAŞTI Um .uf. Ayni zamanda ıizia her muvaf 8 yanın Dezaretın e ta ŞI at yapl IJOt 
fllkiJ"etiniz memleketinizin yqayıımda· 
ki her mes'ut hldüe bizim bizzat 
kendi 11111..tfaldyetlerimiz kadar bizi 

Tiıtôye ile ~ Birliiinia, ka • Scw7et Ruıya ve Türkiye Mıha meY• 

npkbk içindeki dün,.ya, İlllaniyeti, cudiyetlerinin ilk ıüıaiinden İtilluen 
... bcı ve ilrmç ac ıöslfllQGn dolar- ıulb uinancla milcadel.,.e '-t1-ılar · 
daia adi u...ı-m fnkine ~ dır. Bida,.tte ıalba olan Mldlnnı ai • maıman etti. 

için takip ecJiln•ti lmm plen 7Gh ıöe 1ilı kunetiyle elde ebuılsi lbmı ıel· DICER MiLLETLER BiZDEN 
terdideri bu mea'at ~ on eli. Soma da, Wr çok cW.ı.r tehdide ORNEK ALSIN t 

bet yd pçmip. uinyan •ulna ....,._ iPn her pn Bu muaheclenin JJ}dönümiinü kut· 
iŞ BIRLICINE ON YILLIK YENi dipJamatik YUdalarla mücadele ettiler. larlcea cliier milletlere diyebiliriz ki: 

BiR DEVRE AÇILDI Sowıetler ile Tüıfdye tulb için, ha· itte iki milletin iyi ıünlerde de fena 
Büyük elçi huretleri; imanla ve laer dutlannm ....,.yeti için, •e Y&f&Ylf • 

aahada ............ tloJa olaın .. mai, 1amtı iltHikleri ıiW bnlllık için Yllp• ıünlerde de tecrübe edilmİf dostluju, 
Türk - Scwyet cloedalunan iar?, rHne tabın t.a m&c:adelecle WriWrlerine çö • hize imtiaal ediniz. Ba d01tluiun pren
emniyetle ......_,. bW1 lglmeJdadır, zülma ............. 1-th t.alanuyorlardı. aiplerini kendiniz için de kal.al ediniz. 
YikMlc nlla tlnuı 7olaadlıld it llirli. Ve harp tehlik•inba kapnmza ela : Ve ıizi tehdit eden teblibler bu kaya. 

-=-.t... -a. ----U .., ... tar v ber --...1.L t.u-ı:- de ..!-- ................. ~ prparelc ~almr • 
. .,_,..... - 1 • · • .. ;r:~· •- .7aaac Yeni Türkiyeyi yaratan \"e bugün 
fWnda kJrtt çpn pçlükJere :raimen, BütOn dünya milletlerinin iatedikle-
bu yüksek ideale itimatla baih blmak. ri ıey - hu onlann mukaddes l.ir hak- mes'ut yıl dönümünü idrak ettiiimiz 

M--Lakk.....1- ı.! • --a:1- lad•• _ yenı· ı.:... harbin önüne 1 __.. muahedeyi ilham eden Ulu önder Ata· 
tayız. "" - Kı yenı gayna~ )'llp • ... Ull" ~·- türk'ün edıhatine kadehimi kaldırıyor, 
mamız liznn ıelecektir. Fakat IMı hu • için mümkün olanm yapılmaaıdır. 
•'3ıta ihtiJ'&ClmJZ olan bneti, millet • Ba yeni harbin mahalli kalabileceği yükMlı bir devlet adamı olan çok muh. 

Yunan havalarında ltalyan tayyareleri uçuyor 

Atina, 16 (Kurun) - Mevsuk ma • 
hallerden alınan maHimata göre Arna
vutluk Yueoslavya hududunda ukeri 
tahıidat yapmakta ve bu tahtidat İtal
yanın nezareti altında vuku bulmak -
tadır. 

Bugün Yunan arazisi üzerinde hal• 
yan tayyarelerinin dolatışklan görülmüt 
tür. 
BALK.AN ANTANTI TOPLANTISI 

Atina, 16 (Kurun) - Yunanistanın 

talebi ile Balkan A9tantı toplantıeı eylul 

baılangıçlanna tehir edilmittir. ı 

LiDERLER CUMARTESiYE Go. 
ROŞECEKLER 

Atina, 16 (Kurun) - Harici mese • 
leler hakkında görütmek için topJanlll 
!ırka liderlerinin içtiınaı bugl1n yapa ' 
lacakken cumartesiye bırakrlmqtır. 

ZABiTLER UMUMi AFFA KA • 
VUŞUYOR 

Atina, 16 (Kurun) - Huıusi af df 
hapisanelerden çıkanlan nbitlere jf 
martta umumi af tatbi1' edilecMWd1\th"f 

""""' .. ' 
ltalya - Habeş anlaşması kolaylaştı 

13 /er zecri tedbirleri kaldırmak için toptanacakltıl 
terem Bqbakan ismet lnönü'nün ve a-

lerin me•ru menfaatleri, bunlarm aulha ve kendilerinin de bu badireden uzak Lo d 16 (AA ı · habe } ı tt J H b d ı·-•• " .: .. ve bü"..::L ~--tum D-'·tor Araı'ın n ra, •• ) - yı r a n ayan - a eş avasını ....,-
ve saadete olan haklan in- aaft!IDllk danııhileeelıleri iimidivle bili müteselli _.. ,_ - "" ı bir ka k x.• ild;&· ö • ı ·· ·ı b" tt h 11 d k 1"' 

._. J ııbhatine " cJo.tlulamazan sadık ta _ an yna tan v 6 ren ._ıne g ·re ıç n musaı ır sure e a e ece 
•o) .. -~..ı-i hararetli armnan doiurdu • olan -ı.. az kimse vardır. ·· 1 k "t · Ital b"lh ta · ta kis" d dah 1.0•·•-
J .. ._.. ..- raftan olan ıizin ıdıhatinize içiyorum.,. on uç er omı e.sı, yanın ı asa vsıye rzını ea ın en a a ~ 
iu tikenmes lalymılctan =-W.inmz Fakat nziyet her ne oluna ohıaa izhar eylediği arzuya binaen bu haf- lık1a kabule se\·kedeceii kanaatilltll' 
bbil olacaktır. aulh yolunda mücadelemize daima de • MUAHEDELERİ YENİLEME PRO - tanın ortalarına doiru toplanacak · dirler. 

Buna derin bir itimatladır ki, bizleri vam edeceiiz. Bu mücadelede miBetl• TOKOLLARI TEATİ ED1LD1 tır. HABEŞ MURAHHASI YOLDA 
ltirmirimize '-ilına paktı temdit et • rin azmi, o milletler ki hmW anmaz • Moskova, 16 (A.A.) - nk Sovyet- ltalya, bu komitenin zecri tedbir- Adis Ababa, 16 (A.A.) - Ha"' 
tik. Bu .-aı- protcıblUhlUz MOlkon • lar, Milletler Cemi~ lrarfıhldı garan· Türk paktmm on beşinci yıl dönümü Jer siyasasını, memnun edici bir tarz ajansı muhabirinin haber verd1!!:~ 
da t•ti olunmaı ve 1'u ıuretle tecrii • ti muahedeleri •• nihayet ve en mü • olan bugün Dış komiser muavini Kres- da tasfiye edeceğini ve mademki bu- göre, Habeşistanın Romadakl 
lteclsn ıeçmif itimatlı it llirliiisnize on himlerinden olmlık ~ aalmn öte • tinskl ile Türkiye büyük elçisi Bay gün Almanya meselesi arsıulusal fa· elçtsl B. Jesus Afevork, cumarhel .... 
yı)l!k yeni hir de.re aÇlhmıtır. denlMri aanılmu mibnrl IMılanan ve Zekai Apaydın, 17 kanunuevvel 1925 aliyetin mihveri olmuştur. Habeı da- nU Clbutiye gitmiştir. Orada Ud sll~ 

Basün d•tuiama'Z, inanmaya •• buıün oldüfa silN ietild.alde de öyle tarihli Tllrk - Sovyet doetluk ve bita- vuını artık hal ve fasla muvaffak o kalmak tasanurundadrr. Negflll ti 
mı:ır.ıraya terecldilt eden dünyama il • ka~acalc olan Türk - SoY)'et dCMtlaiu raflık paktını 7 teşrinisani 1945 tari- Jacağını ummaktadır. rafından kendisine çok mühim bir _. 
zerinds hir semt.ol halinde ,.üklelmek • ıihi imiller hep tüden yanadır. hine kadar temdidi hakkında Anka • İngiliz siyasal mahafili, bugünkü zife tevdi edildiii rivayet oluuJOf• 
ft!ır.,, AYNI HEYECANLARLA ÇARPAN rada 7 tegrinisani 1935 de imzalanan vaziyetin, Jngiliz efkarı umumiyesi ( 

KARAHANIN SöZLERI iKi KARDEŞ KALP protokolun musaddak nilahalarını tc- ........... __ ........... ---- - ................. Surı·ye komiser 
Bu nutka Sovyet bUyUk elçiai Kara- "Motkcm.da m.ı.r teMi .......... ati etmiflerdir. "Almanya, muahedclerle, her taraf-

---~~-----~--------~~~~~-~~~ tm~~~~qft~~~~ h• •J k 

G 1 k 1 d k hayat sefalete bürilnmilttü. Şimdi mu şe rımrzuen geçere 

ı·z ı· onuşma ar a arar ahedeleri yırtmrt bulunuyoru%. Bu ıu- Parise gitti 
retle artık Almanyada hayat gUzetıeı- Frans S · •• ntr-k kol!I"" . b. da • anın urıye 3 ....._. _... 
mittir. Bugün, ır a mın ıradeıi olan ri Kont dö Kartel dün akpm To~ 

A•manya Londrada rey veremez, teklifleri de her ıey ya~ılmııtır: Almanya bir ve ekspresile tehrlmize gelerek Sem,_ 
t' em~iyctlibil~r. devkl"etAolmlarak yakırydor. 

1 
ekspresile Parise hareket e~:_. 

K d • • k ed ı• ı em ezl Diye ınm ı anya a ar ıu • S . yüksek komileri ~~ onsey e muza ere hu seven bir millet yoktur. Bb, daima. Mw:::keler Bakanının rtyuet t -

dünya milletle~e b~rlikte •e ayni emel• deceği bir toplantıya i.ştirak ~ • 
Londra, 18 (A.A.) - Röyter ajan· 

11 bildiriyor: 
llll1etler eemiyeU konaeyiııin haft 

cel8elll 1U kararlan vermiftir: 
1 - .Almımya, kowy içtimamda 

Lokarne muahedeBinl imza etmil olan 
diler devletlerle tam mlllavat ilaere, 
yani reye lftlrak hakkı olmakmzm 
huır bulunabilir. 

2 - .Alman tekliflerine gelince, 
bun1an tetkik etmek konlleye değil, 
paktı imza edenlere aittir. 

Londra, 16 (A.A.) - Konsey, sa
atlerce sUren gizli müzakerelerden 
sonra akp.m geç vakit aleni bir top
lantı yapı:mıtJr. 

Fransa hWdllneti ve adına söz BÖY· 
lemek salihiyetini bana veren Belçi
ka hükflıneti namına aşağıdaki müş -
teıek karar auretini an.ederim: 

•mmıer cemiyeti konseyi Belçika 
'1e li'rtm1Gnın B martta kendinne oo7ci 
olan ttılepllırf 4.ıerine, Alman hükü -
metWta Veraay mWIMcleairıin 4! inci 

terle yaıam_"k ıstcrız. Bu arada Fran- tir. _ 
sa ile de daıma doıt kalmak arzusunda- Fransız idaresindeki mnstemleı-
yı%. Zannederim ki Fransa da ayni ar- lerde son zamanlarda wkua ~ 
zudadır. Fakat, niçin komıuiunun ken• bazı hadiselerin bu toplantı ile ~ 
dl yurdunda bap dinç ve tam bir hUr • dan allkadar oldulu a.nlafıb101"· ,,, 
riyet içinde yapmumı istemiyor? toplantı, Fransız mUstemleke ~ • 

''Almanya ebedt baklanm müdafaa ellerinin Parlate bu IOD l8Delel' Ki'" 
etmit bulunuyor: Yurtta hlldmlyet. Ve de ikinci fevkallde toplanbll ol~' 
bu karanndan hiç bir nman ıeri dön- Bir de geçen sene toplanılmll .e .-; 
miyecektir.,, ne Kont dö Kartel Ankara ft flta" 

B. TITVLESKO ALMANY ANIN buldan geçerek Pari8e gttmiftlr· 
DA YETiNE llNHALEFET Suriye eakl bapeldll TacettlO..,; 

BTMBDI Parile gitmit bulunuyor. Bu • 
Btlkret, 18 (A.A.) - Drt itleri toplantıya Framu tdare.mdeki J" 

bakalli' baa yabana ajanaJar tarafın lerde bul~ dlier valiler w ;o-ı 
du B. TittlJakoan, Ahnanyanm komilıerler de lttirak edecekJtrdi'' 
•illetler cemiyeti kolll8)'lne dav•t • .. ___ . _ ... n• 
dllmesine muhalefet ettfil hakkında SURlYE KOMiSERi ~. 
)'ayılaa haberin dolr11 oJmadılmı bil Ankara, 16 (A..) - Pame ~ 
tllrme1e Ratlor ajaaım memur et- te olan ırran.anm Suriye f~ 
mlştfr. B. TltUINlm yalnız bu da•etc komileri B. de Kartel, Torol eP~ 
mllsaharet etmekle kalmamış, fakat stle bu sabah Ankaraya gelmlt .. _~ 
aynı zamanda bu hususta nihayet ka ayni trenle latanbula dotru yv--:-.11 
bul olunan bir formill teklif etmittir• devam etmi§ttr, 
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Unkapanı ile Azapkapısı arasında 
araba vapuru işl_eyecek ! 

Şehir .mealim dün 1&at on dörtte 
iklncl rel8 vekili Bay Tevfiğlıı bapan
~ tapı•mnllb'". 

Çöp ~ 1-shtf blttfti 
lcla tslS 11tltD11b11 mtlMbh JOll1le 
,... ~ Bil ... tetkDri 
1lltQI ~ .............. . 

Katıu ıallan ft plOllDclea ldJo. 
dal*kanll.madw,......Jir
ml ,_. nmn alm•ı• bllul edil • 
mittir· Aoı11e1k fürlblarla WJi 
mll••••hılıae ft ..ır mü .... ko
D&ll maldm, mottir', lnlılk, ban sl1:d 
m8barrlk lmnet1er lcln ,.. tali
matname b1N1 olallmut. laldaa IDD
ra beledi,_. tae -' *"91nln 
......... pellnttpJr. 

Be1edlJmln .. ftl'ldat JKtnu 
1.fı88.14T Ura olarak, fnhJAde 'VU'l· 
dat J9kbu 30.001 llra olarak kabul e
cUJmlltlr. 

FAZLA V ARIDATA 1TtRAZ 
Masraf bl1tçeal okunurken Azadın 

Bay !ama.il 8Jtla IR11ar varidatı fulı
D& konan on bin Urahk ful& varida
ta ttlru et.mit, demlft1r 1d: 

"- N6 ~ avlar VClridot1tstt1 

fala o1acalt"" ae canaı,.ı.yorr Vari
datın fdalafftn1MGM için hrulacGk 
bir t6§1cilltttın baMedafyor. B•, ev • 

Meyhanede içip 
namaz kılmı1a 
gilmi•I 

liYIZ SAUACll 
Oitmllt meddlyeltr De ctmllt aıia • 

mınm dam 11,,ııp •Jllamı1acalı bak
kında aWradar babnblrta latenen ma· 
ıamat lberlne simit mecidiye w ak • 

w1C6 tecribe ecWmif bir 'ıffr. 80Jt11 

miabet çıkmclm•fh. Şimdi yetai bir 
tecrilbqe girecefU elemektir. Bu ftf· 
W14ta ~ para Mdeı' olacaktsr. 

Vali ve belediye :reili Bay !ıluhit
till OatUDdai aö.ı alarak 111 cevabı 
verm)ftlr: 

"- BulMa talı.ria edilen ""1cıflan 
bQtlMyorMıf. Tapuda ycıphğtMUI tBtlri • 
7catta 'IXlkt/ nlann bafkalanu aat.ı
da§tm glfrdfik. Ktırulacak tetki14t ta
puda tBtlrikat 1/GpGrak aularo Git bQ -
tim Jca,.tlan Çtkaracak, beıediyeye ge
~'lc bil au1m' yil.ıanden wridottmu 
artacaktır. V,.._ imhatmdan aottra bu hu -
nat.W m&trokere 1cdfi glSrfUenk ınaa
ra/ ı.bul edUmC§tir. 
E!ıllNONO KÖPRUSO HAKKJNDA 

)lurl.f kmmJ göıilfWUrken vali 
tırtmadaD harap olan Unkapam kip • 
rUlll bıkkmda deml,tir ld: 

"- K6prll fırtcttatlan 1ul8a1'G Mlra
dlkfu aotu"G KaraMy 1c6prid btı -
Aaaao a1ı:fcm1an aaat be§t• 80ftrG w 
aaWlan "" Ocfden eweı ~1' 1calaba-
1ı1c o'luyM. Xa&hteli/ faf""" tJGllfolan 
1dJpra 4ı6rinde inffıamı flddetls Wcll 
edigor. Uft7capanındo yaptJaccl1c yeni 
Mprlı İflfCUltıG bir ka9 ay ıSOMG bat • 

lanaoak. Bana ~ in§GGt Wi h-
9117' ıonedett /tlllla airecek. 

Ktlf'GklJJI ~ bugiftkti iadi
Mtnlt ~ kurtarmak ~ 
UÜGJHl"I Qe bap1copt Clf'fllltldG araba 
MI*"' 'tJBfmeaiM di&§ltai,oru. Ura -
kapatn ~ yayalann gegebiltl
ce§' bir ,ekUde tamir ediyonu:. 

YaptcltffWI tetkikatto Unkapattı 
l«Jprüritadetl pnde 1700 Cl1'ClbG wtaUi 
3.000 lwlmal w küfeci gegmektedir. 
Kamyonlarla tnCltl4a arabalan bu ye
w..ıora dMa tlefadir. Af'CllHI wpunı 
lft• bunlan karpfan '/carfı11G fCl§tya
OGWtr. 

TGfıtna tlcreff olanlk ela '1e4Gtt -
ten pek a bfr flcret o1tu:a1az. Ve bu 
jff beıedtye flelQ, baf1c:a bir tB§ekkfll 
yapaoaktır. Bfıtgeye "" bi• lira ma -
raf 1ııopacsmu, aktlacM c:Ui wrfda
m. "1eftne tUlrtlfı• 1"onıtllCl7r&Clll iAti 
tllGRtle ~- ıı. tMaiaatın kabu
lhl rloa ederin&.. 

Valbıln bu labatmdan 90nia on 
bin Uralık murat kaba1 ecfflmtı, mu
rat bCltçealnln hut&bıneJer tuh okun 
d1ıktan llODJ't, oe1lıQe nihayet veril • 
mtttfr. 

KecUs bugt1n ikl buçukta tekrar 
toplanacaktır. 

llEYlllt.U - llliBll HIDIDA K•... ... .... 
YAPlo TllllUT Y arclirektörleria 

Beyollu birlnd noteri Salllaadcln 
hakkmc!a, adliyece UZ1lll mtlddettıaıberl vazifeleri 
tahkikat yapılıyordu. Bu tabldbttlm cle·Alf&J-ll.-.ı 
enelc:e de 1-hıedilmiftL a• ....-. UI 

Tahkikatm yeni lafbamda, nrer ı.tanbu1 Kmtilr clirekt&1erlnln va· 
Sallhaddinin tevklftlle lüzum c&rill • zifelerl arumda bul deiilmeJer ya
mOttUr. Suttanabmet birinci ıulh ceza pılnµfbr. Kilittir BakanlJtı genel ia • . . 

~~~~~~~ ~~= 
but tevkifhanelindedir. atanm11tır. 

1927 yıbndan itibaren 3500 liruım B. İllet ilk okul iflerile mtKul o-
noter Sallbaddlnln üsednde blchlt, lacütır. Orta okul ve li8e ifleri1e de 
tahldbtm menuuau tqldl edi1or. Mil- tülden ilk okul ftlerlne bakan Bay 
fettlfUlden beklenen buı kQıt1ar ıeı • Adil llHlllu1 olaeütlr. 
dikten IOllraı dosya istintak dairesine 
1anderlJeeektfr. • Bag Cewd Uniflflraitetle 

ŞllHAIE FAİASI TMm11 
DEYll EIMR 

Şiflwıe yokufundakl feci kazanın tah 
Jdkatma mUddei\llDuml muaYialerinden 
Hikmet Sonet tarafından dtın devam e-
ctilmlttir· 

Hikmet Sonel, tramvay devrilme • 
llncle baflf yara1amp da ftk'aduı eon
ra bemen nlerine elden ve b&~eri 
IOllftdan teablt ecli1enlerdaa ço&umul .. 
fadeainl almıttır. Geri alanlın da din
ledikten ve lıapa buı cihetlerin t.ab • 
ldldnl te1anillediktea IODl'a, dc>llya la • 
tintak dairesine •erilecek " tahkikat 
derinlqtirllecektir. 

latanbl.ıl ad111e enclmenl. mlddekt· 
mum! Hikmet Onatm lıftiraldle dUn 
toplaıumt. adliye md....,.. alt ba· 
11 itleri 18zden ı~lraılftir . 

• UHYBlllLE 1111111 
rilESSESRER 

1G ezintiler1 

Büyük gönüllerde 
Türk 

S.tlrl Erte nr aammm dhis •11Wm,acatı clftbr ·~ 

Haber alchlmma ıare kuru bh•e • 
cilflde utrqan mUellf;Hleriıı bir sana • 
Jl mtleueanl ml yokla bir ticuet evi mi 
oldulu hakkında ortaya çıkan mete1e 
devlet tOrlamca tetkik edilmektedir. 
Xunıbhvecller, çetdlmit kahwyl de 
çeldlmemlf kahve fiyatına sattıldatma 
ıare 11nayl mOeueselerl arasında sa • 
ydmımatan 1kım ıetdiiinl 'Deri ıGr • 
mektedlrter. riJmlttlr. \ 
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Baaın hayatımız IJzerintle tenlitler: 4 
•••• W ı 1H11111111-••---•-••••••ııııaıııııuıı••• ı 11111&&111 • 

Amerikanizm mikrobu 
Yazan : Celal Nari 

(Bay CeW NYl'inin bundan evvelki çikolata veya ilaç, tuvalet qyuı veya
~aılan 13, 14, 11 tarilali .. ,....,.__ but piyanco ilanlarım andırıyorlar. 
da Sl'm-fbr.) Demek ki aradıklan plfkin okuyu • 
Guete (Ye mecmua) 1anmu heJYbi- cular delil, pazar yerlerinde, panayır • 

rer kopyadır. Bucün celen Frans.ız, Al- tarda avlanmaia kabiliyetli milfteriler -
man, tnıiliz, (nadiren Amerikan) ıa - dir. Hani bir arabanın üzerine çıkmıı, 

_.etelerindelri resimler, yann, aynen, bi- hiç afnaı.ı dit çıbracatnu ava.ı ava.ı 
.tmkilere geçiyor. i1tn ve iddia eden ditçiler var, itte on -

lliah relimltti de 8yle. Paria p • lan hatırladım. ~rupada panayırlarda 
aetelerinin ber ıün nefrini ldet edin - eflence yerlerini ilin eden ci1r teali tel
clUderi abuk aabuk masallar, ertesi ıün, Wlar (yahut münadiler) vardır. Tıpkı 
Wlim matbuatmmda makea bulmakta - onlar cibL 
dır. Şu İtalyan - Habq harbi dola)'llile 

Bu Jiditle matbuatımuda (orijina - yanlan yazılan, çizilen batlıklan (te -
Hte) kalmadı. Kendililimi.ıden bir ıey map) ettim: her ıeyden önce aramlan 
)"Ok Jibi. Halbuki her milletin llendilio aanaaayondur. Yoksa (ihtiyatlı) ve (aal
ne mahsus Adetleri, sevkleri, hatta ntlk- lam) havadis vermek delildir. Ameri -
teJeri olmak 1bım celirdi. Bizim bayle kada bu kabil cuetelere (tan cuete) 
lmsulİ)'etlerimU kalmadı mı? derler ve bunlara ancak çoluk çocuk i-

llatbaatmma Amerikani.ım mikro. tibar eder. Garilyorum 1d bu ıebebe 
bu lirayet etti. Ameribninn ne de - mebni cuetelerimi.ıdeki yazılarda ade
mek? Ameribninn (sansasyon) yani ta ldSrpe çocuklara hitap ediliyor. Ya • 
heyecan demektir. Hani kaba •ba Din- hul BtıtUn okuyucular rilftiye çocuktan 
Janta can çarpan mm.JllaJar yok mu? mı? Artiat bacaktan, çıplak, yan çıp -
Stte onlar. Aaıeribda, ufak bir Jrua - lak kadmlar, ucubeler, ıaribeler na -
llada Wr bakb1 dturW"'NI rutcelinl- cibeler artık kabak tadı verdi. Jltıd • 
.m. Onrinde bir ,.ıta: ldtrei mma en deiumuminin ite bnpla11111 istilam 
b6yUk blıJrbliyesl 1 Bir pset.,ı ele a • etmiyecek derecede liardallı yanlar n 
bruım: Dinatm en yaman pzetesll realmler artık taaffUn ediyor. Ba neı· 

Leıren cimi tavuk ymnurtalan, halka 
bir kolayhk olmak üzere ziraat daire • 
ainde 7imli bet kunıp 1atılmaya bat • 
lanmqtır. 

• Amerilwun tanııumı kadın arkeo -
lollanndan llllarion ve matmuel Bor -
thy Rlımzon Avrupadan ıehrimize cel
mitJerdir. Çaakbleye ciderek Trova 
harabelerinde tetkikler yapacaklardır. 

• tktısatr veklleti değirmenlerin va -
ayetini tetkik ettirmeğe karar vermiı
tir. Değirmenlerin hakiki ihtiyaçları ve 
verci vaziyetlerile iıtihaal ve iıtihlik 
mlkdarlan bu ıuretle anlapldıtkan ıon
ra vekilet bunlar hakkında yeni bir 
proje hazırlamak dtifUnceaindedir. 

• Moskova, Kiyef ve Bükrqte açılan' 
Tilrk reaim aerpi heyeti ıehrimize 

dCSnmllıterdir. 

• Uzun .ıamandanberi iıtifade edile • 
miyen evkaf matbaaamm aatılmaaıruı 
karar verilmittir. 

• Avuıturyaya ihraç edilen tuzlu ba
bk nllmuneleri beienllmittir. Diler ta
raftan ttalyada tıı.ılu bahir almayan ta
cirlere alım milsaadeai venniıtir. 

• tnhiaarlarda satıt itlerini fazlalattır 
mak için davet edilen miltehaaaıa Wri 
tetkikatta bulunmak tlzere Anadoluya 
gitmiftir. 

• ltllltllr bakanblı Sultanahmette be
lediye tarafında depo olmak tlzere kul
lanıJan Mimar Sinan hamammm mtlze 
yapılmasına karar vermlftlr. 

n daha neler ...... Banma isin "'flddar riyat bir (tereddi) cUr. Sıhhat alameti----·-------------
iaima koc:am•n ve yameNllr. Mutlaka delildir. 
iMrbt amnnı çeJaneHdlr. Bir paete. Tekrar ediyorum: Bu 1ictitJe hiç o -
•heyecan olmana, o. kendi ldlratlan- rijinalite blnuyor. En muktedir bq -
- can. TUifaini ı&memiftlr. ftte. bir muharririmiz maka lluretleridir. 
dddettenberi lüim matbaatmm da Cart. •• fıkrayı veya rami Jree, terctlme 
Mt,ıe bqbldara çok elıemmlyet veri - etı mllballla De terclme et, bll,ot, bab
,w. Pabt ba pzeteleri tıopJayacaJı: o - beyi kubbe yap. Oldu ıtUel bir nU. -
........ pGntla8s ld ha ........... bal 
..anıılerlg olan llaftdialer ve fl1drler ,.. Pllkoloji (ne& Dml) n wyolojl 
- tıeblp edlllyor. NcDa edlleD tallaJr. (içtimaiyat) itibarile tetkik edecek o • 

Bu akşam saat 
20 de 

FAUST 

rürkçeye çeviren 
Seniha Bedri 

Göknil 

-------------------------hk etmlJor. inan olmn, kelldl pn. 1unams IGrilnGDlz 1d pzetelerlmia • 
tüsrlmlscle birinin Dk.,,.,..,. lldn- <• mecmualan) blsim fi1a1 terW . Franaıa tıqatrosıı 

~~=,~ luaUMnrt:e.a =f\':~~~-:i;~r . .,-:p iıu a:n~; 
:a.na ~e ~a\'l:m liyulc1& n acaJr (mm) e ti.G;wm• aeı.ep oluyorlar. 20,30 ek 
.._ mywtl bence eheumııı.,.tlldlr. Ta Hiç (batm) a baJnnmmn himmet Zoso Dalmaı 
ftldanna ceJlnce, onlar bir ftftllll, bir mlyorlar. Buı kitap " pseteler, me - ve Kofinyotialc 
,..._... teli ıo dm ıs bapndald çocuJclara hi- Son haftaluı 

He,ean yokla, yahut uydum1•1M• fap eder. Btdm umum matbuatımız da 
... elemek Jd, pzete bap1 JQttul ~ra, bir mmf kadınlara, mit ıe-

Buna mubbD Tempe ,,.,a 'l'lmel, Pımek iltiyenlere, bafka iti olmıyan • 
~: Bllllıfsam he,ecandan bpfor• 1ara alda eeu,or. Halbuki mmet bun -
11r, hem clSrtmJa. Timea'ln pek ne& o- Jar6m ibuet deliJclir. Bir hayli oku -
im reelmlerl bile 1-t ..ıatfede C1ep, le ,acu b'-lraJan bu dakikada. Ttirkiyede. 
:'Jllldfelerln YrfncWlr. Bblm hMrlbn cueteclen mahrumdur. 
-.t matbuafcsnınn mlnclenea& tıpla Banma lçfnclir ki teviye iniyor. 

arım günlük bir grev! 
i regga P111a fabrikasında bir lıidise 

"Siz istediğinizi yazınız, amele 
çalıpyor, fabrika işliyor! ,, 

Greo 7GJ1G11 am.le4en prüniif • 
...... -----------+----------~ı ..... .,1 .. 

•• 1'ıır"'1n, ı.rilde 1'irlıe İ7İ 

.a,u79111.n '°"'"""""• • 6i1ii Wr iyililde lnılımıla. 
~--- ...,,. ..... ,_,,,. 

"""" 7fl'llt ..,.. ,,,,,. 6ir 
,..r.....,~aonan .. ,.,, ...... ,.,. 

HALiME 

Cuma ıkpm• Şirin Teyze 

Gişe gündü açıktır. Tel: 41819 
Fiattar: 3~75-100-125 

Loca: 400-300-500. 

IEHIR TIYATRDSIJ iSll SOlllll 
UPW 

Her tene bir niunda faaliyetini ta -
ti1 eden Şehir tiyatrolu bu lene mayıa 
bapnda temlillere nihayet •erecektir. 
Buna aebep bu ltlteki btltçede çok açık 
bulunmam ve t emaillerin tahmin edilen 
hudatı vmnemeaidir. Maym tatilin • 
den IODl'a artistler, mutat_ Anadolu tur
aealne yine çıkacaklardır. 

____________ .......,. ________ __ 
• 

Sevim vapurunun sevimsiz bir İfİ 

Dün köprü saatlerce 
açık kaldı 

Karalıöy lıöprllaiintle dün saba la •örülenler. 

Karaköy köprüsüne dün sabah ke-1 
reste yüklü Sevim vapuru çarpmıı, 
köprünün bazı yerleri kmlmıe, bu yüz
den bir kaç saat halk ve tqmıa vaaı
talan köprüden geçememişlerdir. 

Yaptığımız tahkikata göre, kaza 
D(Syle olm111tur: 

Karaköy köprüsü her zamanki gi
bi dün sabah da saat beş buc;Mrta a -
çılml§, Haliçte bulunan gemiler dıp
n çıkmıştır. 

Bunlardan eonra ııra limanda bu
lunan gemilere gelmiştir. Kılavuz ro
morkörll bir vapuru içeri soktuktan 
sonra geri dönerken Boğazdan gelen 
kereste yüklü Sevim vapuru Jalavusu 
beklemeden köprüden içeri girmek is
temiftir. Saat altıyı on geçmektedir. 
v~ 1101 taraftan doğru 1çer1 ctrer· 
ı.:. kip: .... lltütlel'llll ...,.... "" 
ltantli ldlçük d'1ba.ya ve ona berin· 
deki makine aksamına bockMd•muma 
çarpmllbr. Bu çarpma çok tlddetU ol
mut, dubayı köprüye bajbyan blltthi 
tertibat kmlml§, duba yerinden oym
yarak dört metro kadar Halice dol· 
ru içeri gitml§tir. 

Bundan başka kilitlerin gireceği 

yerde harap oldutundan kill&ri lelet
mek mümJdln olamam11, dubanm kop 
maaı neticesi bunun t1stilne gelen Ja
mm yirmi santim kadar çökmtlftür. 
Vapunm bodoslamam da hasara ufra
Dll§tır. Kazadan soma vapur yoluna 
devam ederek Halice girmif, demirle
mietir. Köprll muayyen aunanmda 
kapanamaymca tramvaylarla Kara -
köy ve EminönUne gelenler sandallar
la ve motörlerle karlldan karpya geç
miye bqlamqlardır. 

Saat yediden sonra Kara.köy ve E
)Dinönt1 sahilleri insanla dolmuetu. 
lelerine gidecek amelelerle mektep ta
lebeleri ekseriyeti tefldl ediyordu. 

Köprll mildUrltlğU ve belediye mü
hendisleri hemen kar.adan haberdar 
edilmielerdir. Kıta bir mtlddet aonra 

allkadarlar parçalanan yerleri ~ 
geçirmişler ve eğrilip, 1>ilğrWen ~ 
rin kesilmesi takdirinde köprll dubr 
sının yerine bitigebileceğine ~ 
venniflerdir. 

Bunun tberine bu yerler kesi~ 
seıme dofru köprtınthı açık bWUJl89 
kısmı çekilerek biti§tirilmJetir. 8'llllt 
rağıneıı Ust Jaamıda bir iki metrol .. 
açık kalmca tahtalarla köprU a.e#P 
dar bir köprü kurularak halk bmp.d8' 
geçirilmiftir. 

lstanbul cihetinden gelen tramval' 
1ar Eminöııthıden, Beşlktq ve ~ 
lu aemttinden gelen tramvaylar Kad!' 
köydea manevra yapRat geri d&l ~ 
mUtlerdir. Otomobiller, arabalar _. 
diler btıtUn veaait Uııkapuıı köprOfll 
c!t ~ pl~daıı ~.Rrllltl'":.a 
karaıYa ge~eıoı&iiın:tia. "'"116.-

Saat OD buçufa kadar dren .::s. 
ma neticesinde dubalar lylce 
ne bir1ettirllmtl, tebHlre kalmadJiı iti' 
Jqılmea tramvaylarm teıem-bM ., 
difer tapıa vuıta.1Ü'lidil ~ 
izin verilmlftir • 

~ye mllbeftdtlleri d8b .-.ı 
ma kadar yerinde tetkikat ~ 
lmtlf raporunu huır~. 

Harap olan bmım dört bet bin 
ra1ık bir tamire lüzum g&terecell ~ 
lqılmaktadır. Kat1 rakam n 
llODI'& belli olacaktJr. Belecllye .,-. 
kumpanyumı prot.Mto ederek .-ı 
ve ziyamm latlyecektir. 

Kuaya dealz Tieant Jlilldl ...... 
de el koJmQltur. (Jemlftln bpt••• 
Hikmet kasa hükmda ~ ~ 

"- Bolaz41M gs14ıA Kijprt fıİJfİllf 
yaklaftnca dflcUlk galqrak ~ tl!I_ 
FdrA BoMorkih- geltnd. VoJI! M 
geçjyortltı. Dlf'Jl"tClo .......... 
geçmlye 1carar .,.,.._ 2'fla 16f4,.
dimene bir NkatWc dru oWil. sıi1lf 
gemiyi aola atts w btı avretle ._ 'IJ' 
kua geldi.,, 
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Uçan 

Alnıan1ar "Hindenburg" adını taşı

l'an yeni hava gemisini tamamlamış ve 
İlk tecrübelerini yapmış'tı. "Hinden • 
burg,, un bir kaç gün önce Konstans 
&Ölü üzerinde üç saat devam eden bu 
tıçu§unda içinde 85 yolcu bulunuyordu. 
Gemiyi, doktor E1cner büyük bir mu -
"aff akiyctle idare etmiıti. Bu yeni ha-

ot e ı ı 

va gemisinin resmini yukancfa ıerüyor
sunuz. Yeni zeplin 4200 beygir kuvve
tinde motörlerle hareket etmekte, ve sa
atte 75 mil yapmaktadır. Ağırlığı 110 
tondur. Boyu 972 kademdir. 

Yeni zeplin "uçan otel" adını kazan -
mıştır. 

Polislerle anlaşan J8ordoda bir elmasçı 
hırsız ortak ! mağazası soyuldu 

Kanada'da Toronto şehrinde bir ti -
Carethane bir yıl içinde elli üç defa so
)ulnıuıtur. En dikkatli takipler hırsız
ları meydana çıkarmaya muvaffak ola • 
ttlanuıtır. Fakat istintak bakimi bir çok 
&izli araştırmalar neticesinde hakikati 
lltılayabilmiştir. Ticarethanenin ortak -
l~nndan biri bu hırsızlıkları yapıyor, 
hesap defterlerini tahrif ediyordu. Bu 
adam polislerin takibinden kurtulmak 
için bir çare bulmuş, polislerle anlat -
~ 4 Pelis memurları uzun fasılalarla 
!na gazayı soymuş at ve liesap defterle

rini alıp götürmüşlerdi. Böylece ortağın 
iıi yolunda gidiyordu. 

istintak hakimi bunları ortaya çıka• 
tınca ortak yakalanmıJ, polisler hak -
kında da takibata başlanmı§tır. 

Paristeki zafer takı 
kaça mal olmuştur? 

Pariste Etoil meydanındaki meıhur 
"Zafer takı" nın yakında yüzüncü yıl
dönUmü yapılacaktır. Bu takın Fransa
}'a kaça mal olduğu §Öylece hesaplana• 
bilir: 

Geçen cuma günü Bordo'da büyük 
bir hırsızlık vak'ası olmuştur. Şehrin 

merkezinde Moren oğullarının büyük 
bir elmasçı mağazası vardır. Satıcı ka -
drn Arno erkenden mağazadan çıkmıı, 
i~eride altmış dört yaıında bir h.ademe 
olan Lüsiyen Sarro'yu bırakmıştır. Bu 
ihtiyar kırk yıldanbcri burada hizmetçi 
bulunuyor. 

Sarro mağazayı kapamak zamanı ge
lince kepenkleri indirmiı, fakat içeride 
iıtittiai bir süriiltii üserine arkaama dö
ner dönmez ellerinde tabanca bulunan 
üç adamın kendisine doğru geldiğini 

görmüıtür. Bu adamların "eller yu • 
kan!,, ihtarına karşı ihtiyar kendini 
müdafaa edemiyecek bir vaziyete düı -
müı, derhal gözleri bağlanmıı kollan 
sarılarak bir iskemleye oturtulınuştur. 

Hırsızlar bir iki dakika içinde ca -
makinlan, kasaları boıaltmışlar, sonra 
çıkıp gitmişler. Hizmetçi Sarro bin güç
lükle bağlarından kurtulmaya muvaffak 
olmuı ve derhal efendilerinin evine te
lefonla haber vermiştir. 

Vak'a polise bildirilmiı, yapılan tah
kikat neticesinde yirmi beş bin frank 
para ile bir milyon franktan fazla değe
ri olan kıymetli taşlann çalındığı an-

Ben tuttum amma ~ 
kocanız tutmadı! (1 
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Kırkından Sonra 
i\zanı Teneşir Paklar 

( A t.Alar ııöztı) 

Yazan : Sermet Muhtar Alus 
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bir yer vardı. Bayan Pome, ko
ca.tının seçilmesi için çalıfıyordu. 
F ransuva Kupeye müracaat etti: 

- Muhterem üatad, kocam i
çin rey vermeniniz çok rica ede
rim. Emin olunuz ki akademiye 
alınmazsa ölecektir. 

Fransuva Kupe, reyini verdi. 
Fakat Pome ekseriyeti kazanama
dı. Yeni bir münhal olunca ka
dın gene çalıfmıya bCJ§ladı. Bu 
aeler Fransuva Kupeye de gitti. 
Fakat bu cevabı aldı: 

- Beni mazur görünüz. Geçen 
defa ben verdiğim sözü tuttum. l.a

kin kocanız kendi sözünde dur
madı! 

En büyük düşman 
Doktor, bir ayya§ı muayene et

tikten sonra eledi ki: 
- içkiden kaçmalı6tnız. Si

zin en büyük clüımanınız içkidir. 
- Doktor, beni düımanclan 

kaçacak kadar alçak mı •anıyor
sunuz?. 

Pey akçesi 
- Y CJ§lı bir kadın, gÖTÜ§tüğü 

bir adamla ycqtan balıaecliyordu. 
Bir ara dedi ki: 

- Ya beni kaç ytqınJa tahmin 
ediyormnuz? 

- Otuz bq, Bayan! 

- Gerçekten çok nailninh! 

- Hayır, bunda naik olacak 
bir ıey yok. Ben müteahhidim, 

t -':...l..l..~.!.:ı ..:O • ~·~ "! I ,_. ··~ • GCllUIUU8,.,.-ır~- ır•raa aaıma 

yüzde otuz bq pey akçesi veri-

nm! 

Son arzusu 
Cellad, idam edüecek olan bir 

mahkUmun oda.ına girerek •or

du: 
- Azizim, artık .on •aatinü 

geldi. Size •on bir iyilik yapmak, 
arzunuza göre harekette bulun-
mak i•tiyorum. Söyleyiniz, ne 
yolda ölmek iıtiyormnuz? 

- lhtiyarlıyarak ölmek ütiyo
rum! 

Art.inin öğütleri de, birer birer 
zihnine ( ee ! ) demede: 

Yem çıkacak bir bıldırcına 

rastladın mı, dakika fevtetmeden 
eteğine yapışacaksın... Ekmek is
ter gibi, dolıl'a dobra muhabbet 
istiyeceksin .. Dişi kısmı vurdum 
duymaz, kel ayvazdan nefret e -
der .. Bin gönlü olsa birini avanak, 
hınbıl kısmına vermez .. 

Arada da muhakemeyi ters ta
raf ın<lan vürütüyordu: . . 

Afife mafife, iffet vesime mif-
fetvesime deyip duruyor amma 
bu vasıflar tamamı tamamına ma
halline masruf mu? .. Angeliki de
nilen mahluka, mabihilhakkı söy
lenirse, kadeh kadeh rakılar, bar
dak bardak ~araplar deviren, a .. 
şifteliklerin gftna gilnünü kıvr -
ran, hatta öpücükler alıp veren J 

matahm biri. Efradınr cami, ağ -
yanm mani tarifle fasikanm, faci·ı 
renin, .. Haydi dile gelmişken yut
mıyalım, fahişenin dik aldsr ... 

Böylesini, Ebussuut efendinin 
kızı yerine koymanın alemi var -
mı? 

Cebindeki paralaıın suyunu 
çektiğini, cüzdanda 80 kiLc::ür ku
ruşun kaldığım da hesaplıyordu. 
Hamama giden terler; yar seve
nin parası gider. 

Gene muhasebeciye baş vurup 
beş, on lira daha buyurtsa ... Peki 
amma 17 lirayı buyurtalr daha 
k'.aç gün geçti ki? .. Dairedieki ar -
kadaşlarm birinden ödünç istese .. 

lillnd~n işwecek? J2ersaa'det 
kısmı mümeyyizi, kirliçıkmm bi· 
ridir fakat kimseye metelik sek -
tirmez. Ta.~ra kısmı müıneyyizinin 
uçan kuşa borcu var ... 

Ertesi sabah tstanbula inme • 
"di. Akşama kadar odasından, hat· 
ta yatağmm içinden çıkmadı. 
(hastaynn !) dıiyerek yemek bile 
yemedi. Minderin üstünde, arpacı 
kumrusu gibi pinikledi durdu. 

Koca göğdeli, güçlü kuvvetli 
adam, bir iki günün içinde eniku
nu çökmüştü. Gözleri çukura kaç
mış, yanakları sarkmış, kaddi bü
külmüştü. 

Berber Koço 

mış. Adına Berber Koço derler -
miş. Beyoğlundtı, Kalyoncu kol • 
luğunda berberlik edermiş. Biraz 
yaramazca, haşarıca bir gençmiş .. 
Bir sene evvel birile kavga et • 
miş, elinden bir kaza çılmıış; kav
ga ettiği adamı bıçaklamrş .. Hap
se sokmuşlar. 8, 9 ay kadar ha -
piste yatmış; bugün çıkıp doğru 
onlara gelmiş .. 

Çınar caddesine doğru yürii -
yorlardı. Angeliki, korka korka 
etrafına bakınarak, devam edi • 
yordu: 

- Pek namuslu gents fakat 
biraz delidir. Tsabuk tsabuk kizi· 
yor; hele namus için her sey göz
de aliyor ... Sana yalvaririrn ya .. 
nımdah git, btzi barabar gorme • 
sin. Sana zarar yapamaz; beni ol
durur! 

Op baoanm elini. Dana, bir 
tepeden inmiye daha uğramıştL 
Angeliki böyle vakitsiz, acele ace
le nereye gittiğini de söyledi: 

1mpa.ratorluk zamanıda, Uç milyon 1-
\i yüz bin yedi yüz on üç frank elli al
tı ıantim; restorasyonda, Uç milyon 
)edi yilt! yetmi§ sekiz frank altını§ ıe -
~iz santim; temmuz mutlakiyetinde üç 
l:nilyon dört yüz kırk dokuz bin altı yüz 
l'irnıi frank otuz sekiz santim sarfe • 
dilmiştir. Bunların tutan, dokuz milyon 
altı yilz elli bir bin altı yüz yirmi Uç 
frank otuz sekiz santime varıyor. 

latılmıştır. Hırsızların arkasından der • -------------
hal takip kollan çıkarılmıgtrr. 

Hava kararmağa başlarken 
canlandr. Giyindıi. Kırık aynada 
çeki düzenini verdi. ~cı.ağıya el 
çrrptı: 

Hristostaki akrabalarına gidi
yormuş. Koçoyu evlerinde alıkoy
sunlar, bunlara göndıermesinler 
diye yalvarıp yakaracakmış. tcap 
ederse ayaklarına kapanacakmış .• 
Zira annesi çarpıntılr kadın; tey .. 
zesi de hastahklmm biri.. Koço • 
nun deliliği tutup yoktan yere bir 
ateş aldr mı, bir bela çıkardı mı, 
iki kadının da ölümüne sebep o • 
!urmuş. 

26 LERECELI YADLAR DA 
SATILABILECEK 

l3elediye bir müddet evvel neıretti -

li bir tamimle piyasada mevcut bulu -

ilan 28 dereceden aşağı yağların satıl• 

lrıasını yasak etmişti ve al~kalılar da 

Piyasadaki yağların bu derecede olma

'1ığnu ijeri sürerek buna itiraz etmif -

Amerikada neşre
dilen altın liste! 

Birleşik Amerikada murahhaslar o
dası bir "Altın liste,, neşretmiştir. Bu 
isim, hem hakikat, hem mecaz olmak Ü• 

zere pek yerindedir. Çünkü listede 1934 
yılında on beıı bin dolardan fazla geliri 
olanlar yazılmıştır. Batta Amerika mat
buat kralı Adolf Hest geliyor ki serve
ti yedi buçuk bilyon frankı geçmekte
dir. 

Mecazi tarafı da ıudur: Listede yirmi 
tane Holivut yıldızının ismi vardır. Cu• 
murreisi Ruzvelt elli yedinci olarak 
gelmektedir. 

lerdi. Haber aldığımıza göre oda tara - -------------
tından belediyeye yapılan teşebbüs iyi 

lletice vermiş ve 26 dereceli yağların 
da satılması için müsaade alınmıııtır. 

YENi HARCIRAH KANONU 
:Finans bakanlığı tarafından hazırla• 

~~n harcerah kanunu projesi tasdik e-
•lrnek Uzere hükumet tarafından ya -
~nda Kamutaya verilecektir. Bu pro -
leye g6re bir yevmiye, memurun 
~enaup olduğu dairece Türkiye 

Udutlan içinde vaki seyahatlerinde ya
~ıına kadar tenkis veya iki misline ka
ar teaytt olunabileceği gibi, ecnebi 

llıttnleketlere a ılacak se ahatler için 

YENi KART PÖSTALLAR BISIUYÖR 
Posta müdürlüğünün darphaneye ıs

marladığı 14 milyon kartpoıtalm ha -
sılıt hazırlıklarına baılanDl!ftır. Kart 
letr, cevaplı, cevapsız olarak üç çeıit Ot 

lan bu kartların eb'atları 12-15 tir. 
krem renğinde iyi cinı kağıtlar üzeri • 
ne ba11lacaktır. Resimler Türldyenin 

Cumuriyet devrinde umrana cmıit yer
lerinden muhtelif 130 pozu ihtiva et -
mektedir. Kartpostalların bir tarafı ya• 

zılacak yazıya aittir. Difer tarafının so
lunda resim ve g8nderenin adres yeri 
sağında da gönderilenin adres yeri var-

Bilir •isiniz? --.. 
Dünkü Saynmzda aorduldanmız .e 

c:evaplanı 

1 - Dünyanın (değerce ve cüsse
ce) en büyük parası nerededir? 

- Amerikada, 1934 Chic:qo serai
ıinde göıterilen, bir metre kutnın· 
da, 8 santimetre kalmbimda bir mil
yon dolarlık altın para. 

2 - Silindir şapka ne zaman ve 
nasıl ortaya çıkarıldı? 

- 1797 de, bir balı:kal tarafından. 
3 - ''Yalan çiçek verir, meyva 

vermez,, kimlerin darbımeselidir? 
- Zencilerin. 
4 - Amerikalıların milli martı ne 

zaman yapılmıgtır? 
- 1814 ele. 
5 - Emil Janningı artist olmadan 

evvel ne yapardı? 
- Bir gemide çımacı idi. 

YENtSORGULARIMIZ 
1 - ''dollar" kelimesi nereden ge

liyor? 
2 - Yalancı inci neden yapılır? 
3 - "Hiç bir §eyde insan sona va• 

ramaz, onun ıerefi boyuna yürümek. 
tedir,, sözünü kim söylemiştir? 

4 - ''Bebek müzesi" nerededir? 
S - Mae Wcst sinemaya nasıl gir

di? 
(Cevaplan yann) 

- Nazikter!.. Ktırenayı cena
bı cihanbayından saadetlfı Tahir 
Beyefendi hazretlerine davetli -
yim ; geç geleceğim ! 

Kat'i kararım vermişti: Ange
likisile yalmz kalır kalmaz fikrini 
apaçık söyliyecek: (Sana 3.şıkım. 
Çayrr çayır yanıyorum. Artık bı
çak kemiğe dayandı. Ya vuslat 
bahşet, ya da büsbütün yüz çevir; 
oen de başımın çaresine baka • 
yrm!) 

Kapıdan çıkar çıkmaz, cana .. 
nile karşılaştı. O dn hazırlanmış, 
süslenmiş, bir yere gidiyor. Ange
liki yavaşçacık: 

- Azele bir isim var. Gel, so
kakta anlatazayım ! Deyip ilerle • 
di. 

Köşe başında buluştular. 'An -
geliki pek telaşlıydı: 

- Ah panayamu, aklim karma 
karisik. Ne vakit bir insanda ke -
der gelmeğe basliyor, salt bir ta
ne kalmryor, başkala_rı da yetisi -
yor! 

Anlattr: 
Onun bir eksadelfasr, yani te.y-

• n.,..1. •n-... 

Hiç ummadıı:k bir zamanda a• 
raya bir kara kedi girmiş, Dana -
nm işi altüst olmuştu desene .. 

Şaşkınlaşan Hacr, 30, 40 . adım 
kadar sümsük siimsük, ayaklan 
sürçerek yürüdü. Birden, aklını 
başına aldı. Ham cananinle ilk 
yalnız kaldığı zaman fikrini apa
çık söyliyecek, (Ya vuslat bahşet, 
ya da ba,şrmm çaresine bakaynn ! ) 
diyecekti. 

Dana, doluya boşa koyarak va• 
kit geçirmeden, adeta emrederce
sine; 

- Tenhaca bir tarafa sapalım, 
sana bir iki çift sözüm var gü -
1.. ' D d" um. e ı. 

Bayır yukarı çıkan tenha so • 
kaklardan birine girdiler. Hacı, 
damdan düşer gibi açtı: 

Angelikiye mecnun misali aşık 
olduğunu, çrra gibi yanıp tutuş -
tuğunu, onu gece gündüz, her an 
her saniye düşündüğünü, tatlı uy
kulardan mahrum, sabahlara ka • 
dar göz kırpmadlı:ğmı, onun uğru
na herşeyi feda edeceğini söyle • 
dikten sonra bu sözlerini yemin • 
lerle, kasemlerle, cebinden en'amt 
çıkarıp i.istüne el pasışlarile temin 
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Müstnk~eı fiünn~ 
18 Mart şebitlerlni 
mezarları başında 

- Ah, iztirabımm ne kadar 
hüyük olduğunu bilmezsiniz. Gün
düz vicdan azabından çatlryaca
ğrm. Geceleri gözüme uyku girmi~ 
yor. Bir an uyuyacak olsam, kor
kunç hayaller görüyorum ... 
~ Oğlum şeytan senin vücu -

dünü zaptetmiş ! .. 
Bu konuşma orta zamanda, bir 

papas ile bir genç arasında geçi· 
yordu. Papas bu son sözü söyler -
ken haç çıkardı. Genç adam da 
onu taklit etti ve cevap verdi: 

- Hayır, bu şeytan işi değil. 
Köyümiizün papasına kendimi bir 
kaç defa takdis ettirdim, günah . 
larımı çıkartt:s.n1. Gene alındı. Bir 
gün tesadüf ettiğim ak sakalh, 
muhterem bir papas bana "sen is· 
tikbaldl! büyük bir günah i51iye -
ceksin,, demişti. Galiba o güna 
hm azabı daha şimdiden vicda 
nımı sıkıp eritiyor. 

- Öyle ise mesele yok, evladIDl 
Seni kurtarmak pek kolaydır. Bir 
afname satın alır, istikbalde ya -
pacağm günahın kefaretini ver -
mi5 olursun!.. 

- Genç düştinmiye başladı. Köy 
köy, kasaba kasaba dolaşmış, da· 
ha da dolaşacak olan papasın eşe
ği üzerin'deki heybelere yan göz
le bakıyor, dudaklannda şeytan
ca bir gülümseme dolaşıyorau. 
Orta zamanda, papaslarm aünya
ya hakim oldukları devirde, hele 
son zamanlarda kilisenin zenkin
liğini artıracak hir usul k:eşf edil .. 
mişti: Günahkarlar, gUnahiarı 'de
recesine göre bir nfnamc satrn al
rhl:ıl' mn temizlenip, kurtulur 
lardr. Bu afriamelerin istikbalde 
yapılacak günah!ara da şümulü 
vardı. Fakat bunun için fazla pa
ra vennek Iazrm geliyordu. 

Her tarafı dolaşmış say1sız, ka
ğrt satmış, heybelerini doldurarak 
eşeğine yüklemiş olan papas gen· 
ci süzüyor, ölçüp tartıyor, ne ka -
dar para kopartabilcceğini hesap
lıyordu. Başım önüne eğmiş gibi 
duran genç göziine kestirdiği al • 
tın çuva11annm neş'esini gönlü 
ne sığdırmağa çalışmakla beraber 
papasın şüphelenmemesi için ara
da içini çekerek derin 'derin ah e-
diyordu. Papas bir an önce avının 
üzerine atılmıya hazırlanmış, bir 
kaplan gibi dJoğrularak, gencin 
düşüncesini bozdu: 

- Bu kadar müteesir olma, 
evladım. Sana bir afname vere -
yim, istikbalde işliyeceğin güna • 
hın yükünden kurtulursun! 

- Muhterem papas, i5 sızın 
zannettiğiniz gibi değilidr. Gün· 
!erden beri beni boğacak gibi o -
lan bu üziintü bana bir iç duygu~ 
su veriyor. Adeta istikbali görüyo
rum. Amma bulutlu, karanlık. O 
bulutun arasında pek müt .. 
hiş bir günahın saklandığım sezi
yorum. Bir afname buna ne yapa
bilir? 

- Onun da kolayı var, evla -
drın. Günahını ne kadar bUyi.lk 
tahmin ediyorsan, o kadar çok pa
ra verirain. Kiliseye vereceQ;in pa
ra doğrndan doğnıva Allaha ,.e -
rilmiş demektir. Bu para senin 
icin cennetin kapılarını acar. Sen 
Piyer sana orada en güzel bfr yer 
ayırır. Korkma, evladım. bir an 
önce bu korkunç üzüntüden kur
tul. 

1STANBUL - 18 dans muslkls1 (plı\k). 

19 haberler. 19,15 muhtelif plAklar. 20 oda 

Yalnız beni temin ediniz. Ağll', 

belki pek müthiş olacağını vicda
nnnm haber verdiği bu günah af
fedilecek mi? Uzerimde hiç bir 

muslkJst (plı\k). 20,30 stUdyo orkestrası. 21 " B i r defa da ha y Ü k sek var h ğ 1n1 
SO son haberler. Saat 22 den sonra Anadolu 

ajammm gazetelere mahsus havadis servis! 

vertıecektir. 

suç lekesi ka1mıyacak mı? Ruhu- ~---------·---.ı 
mu şeytan alıp da cehennemin a· 
teşlerine atmıyacak mı? Ah ne 
kadar korkuyorum, ne kadar üzü-

BORSA 
16. 3 . 936 

l .. ı.J' bb" 1 1------uyorum, ı ara ı .... Hlzalannda yıldız lpretu olanlar, llze 

- Yavrum, baba, oğul ve mu
kaddes ruh namma seni temin e-
dıerim ki tasavvur ettiğin giinah 
nisbetinde para verecek olursan 
bir çocuk kadar masum olacaksın. 
Öldüğün zaman Sen Piyer seni 
cennetin kapısmda bekliyecek, ve 
alnından öpüp en ~erefli bir yere 
göti.irecektir. 

-Muhterem papas, ~izin ağ
zınızdan Sen Piyerin sesini işitiyor 
gibiyim. Siz geı-çektcrı mukaddes 
bir insansınız. Bana bü .. 
yük bir teselli verdi -
niz. Bütün hayatrmda sizi unut • 
nuyacağım. Hele şimdi temin et
tiğiniz saadıeti ne yapsam ödiye -
mem. 

Genç pek büyük, peK müthiş 
olacağım sezmekte bulun·duğu 
mi.istakbcl günahı için pap~m 
istediği parayı çıkardı. Aldığı te· 
selli ve teminatın verdiği neş'e ile 
papasa uzattı, afnameleri cebine 
yerleştirdi. 

Papas paraları h"eyöeye yerleş

rinde muamele görenlerdir. Rakamlar 
ıaaı lZ de kap:uuıt utl~ flyatlanı 11r. 

PARALAR 
* Londra ô19 - * VJyana ~4..-

* Nevyork 124 fıO * Madrld 17 -
* Parls 167.- * Bcrun ı:ı:.ı . ·-
ıtı Mila.no l5fı . - * Varşova 24 -
•Brüksel tIB .- •Budapeşte t5 -
* Atina ~1 .• *BU~ w.-
•Cenevre :-1?> - * Belgrad 62 -
• Sofya 24 - *Yokohama IS4-
* Amsterdam Si:!.-- *AJtm 1162 -
•Prag 115- *Banknot 21:18 -
• Stokholm S2-

ÇEKLER 
•Londra 620,2b * Vlyana 4:.2a7C> 
•Nevyork o.~ı *Madrld 1>8190 
•P.-Iı 1206 * Berlin uıs 
•M.tlA.no 1004ö * Varşova 4:2213 
* BrUkseJ 4:.7182 *Budapeşte H>9 
•Atina 8976 *BOkreş 108, 711> 
•Cenevre usso *Belgrad llUô 
•Sofya 6U236 * Yoko?ıama 2.7668 
* Amııterdam 1.17 * Mo.skova 1087.7ö 
•Prağ 19.2160 :cıstokholm B12ll7 
ı-~--~~~-~~·~~~~~ı 

ESHAM 
l§ Ba.nke.Sl IHıO Tramvay tt.00 

. Anadolu 226rı Çimento lOBO 
Rejj 2.12fı Onyon Det. 000 
Şlr. Hayriy 16 cxx:ı Şark Del 000 

Merkez Bank 69 00 Balya 000 
O. Sigorta .00 Şark m. ecza 000 

tirmek için dönmüştii. Fakat aön-ıl!-------
Ponomontı 8.00 Telefon 000 

mesile "Ah!,, deyip kanlar içinde 
yuvarlanmasr bir oldu. Srrtm'dan 
yediği büyl.ik saldırma kaburga 
kemiklerini kırarak göğsüni:len 
çıkmış, kalöini parçalamrştr. 

Eşeğin yularından tütarak u· 

lstlkrazlar 
• 1933 T.Bor. I 22 70 

• .. n ,. n 21.2ö 

" " .. m2240 
Iattk.Dahnt OHO 
JErgenl l8tlk. Q6 00 

1928 A M 1000 
•S.Erzunım 

Tahvlller 
Elektrik 00,00 
Tramva:r 1{1,70 
Rıhtnn HOO 

*Anadolu ı ~2 70 
•Anadolu D 42.70 

Anaôolu m HO 
* MUm~ı<ııII A 

zaklaşan genç, cebindeki afname-ı---·------------
00. 46 Mi 

lere bakryor, bir çocuk kaaar ma- 1.-----~-----.---""!!! 
sum olduğunu anlıyor. Kendisini 
cennet kaprsında bekliyen Sen 
Piyer'in hayalini göıiiyordu ! 

"'."" 
MANÇÜKÖ MUGöL TALEBiNİ 

KABUL ETTi 
Moskova, 16 (A.A.) - Uianbator· 

dan bildiriliyor; Mançuko dış bakanı, 

Takvim 
Gün dOfufU 
Gün batı§ı 
Sabıı.lı namazı 

Oğle namazı 

ikindi namazı 
Alqıam nama.zı 

'ratll Dam&lll 
imsak 

Yılın geçen gUnlerl 

SALI Çarşamba 
17 Mart 18 Mart 

.3 Zilhicc -4 Zilhicce 

607 6 06 
18,18 18,19 
5.% 5 36 
12.2;:ı 1222 
15,45 15,45 
18,18 1819 
1948 19,49 
4,29 4,28 

77 78 
Yılm kalan günleri 288 287 

6 martta Mogolistan dış bakanına bir ------..:...--------.,,!, 
nota vererek muhtelit bir komisyon 
teşkili hakkındaki Mogol talebini ka
bul ettiğini bildirmiştir. Mogol hüku
meti, 14 martta verdiği cevapta, ko-

misyonun sıra ile Mogol ve Mançuko 
topraklarında toplanmasını teklif et
miştir. 

önünde eğilmeğe geldik,, 

16 mart 1920 de tstanbulun yaban
cılar tarafından resmen işgali gününde 
Şehzadebaşt karakolunda süngülerle 
şehit edilen kahraman askerlerimizin 
hatıralarım anmak üzere dün Eyüpte • 
ki mezarları başında bir ihtifal yapıl -
mxştır. 

İhtifale bütün üniversite talebesi ve 
halk iştirak etmiştir. 

Saat on üçten itibaren halk Şehitlik· 
lere giden yolun etrafına toplanmış ve 
şehitleri anmak için yapılacak bu tö -
rende hazır bulunmağa koşmuştur. 

ihtifale tam saat 15 de başlanmış ev
vela şehir namına şehir meclisi üyesin
den Bay Cemaleddin bir söylev ver • 
miştir: 

BAY CEMALEDDIN'IN SöZLERt 

liğin yüksek heyecanlarını anlattı 
§Unları söyledi: 
BiRLiK BAŞKANININ SöZLER 
"- Kara günün bahts1z yiğitlerH 
Gene ıize mutlu yurdunuzun ıer 

ve saygılannı sunmaya geldik. Yiği 
çe vuru~madan öldürülüşür.üzün zi 
gibi bizim de içimizi kemiren llClll 

bir defa daha yüksek varhğınız önü 
eğilmeğe geldik. Bugün o faciadan 
yıl geçti. Şimdi 16 yıl evvelden yüz 
lerce yıllık uzaktayız. 

Müba.ek başla:ınızı koyduğunuz 
kutlu yurt topraklarına sorunu;ı:: Ne 
ler oldu?. Tarih an1atam:ız. Artık de 
rim mucizeleri tarihe sığmaz oldu. 

Bugün karımızda yür-k yüreğe t 
tanınış olan kardeılerin.izin ne yüzle 
rinde bir tek matem çizgisi, ne de "Yurtdaşlamn; k · • ı lannc!a bir damla acı var! Siz ölür Önünde saygı ile eğildiğımız on a ti 

· çırpınan ve aydınlığa hasret çeken yu mart tehitlerinin. habrasını bugün yıne 
tazeUyoruz. 1920 mütareke senesi 16 bir tek günü zafersiz geçmiyen bir . 

" k yat, bir sevin.-, bir yüce!i~ k ynağul mart sal:ıiahının soguk ve alaca aran • .,. 
Yattığınız topraklara yüzlünni lığında karclco11annda, yataklarında sa-

gelirken sizi bu müjdelerle sevindi kin uyuyan bu k:ıhraman Mehmetcik • 
leri düşman kahbece bir baskınla sün.- yi borç bl1dik. Koç yiğithrt Yurttan 

w b'I gendikten size sonsuz nygılar." gülemişti. Bunlar gözlerini açm.aga ı e • 
vakit b:ılamadan hayata veda ettiler. MATEM MARŞI VE GEÇiT 

Aziz hem~eriler! Birlik rl.'isinden sonra Sadık ve 
Bir kaç kelime ile hü'asa edilen bu jat adında iki genç ayn ayrı birer sö 

vak'a bir kaç mazlum Türk neferinin lev vermislerdir. Söylevlerden son 
sadece öldürülmesi değ;ldi. Bu süngü • hazır bul~nan askeri muzika tarafı 
Ierin hedefi, Türk milletinin yılma;ı: ve dan matem marşı çalınmış, üç el sil 
yıkılmaz iman:nı sarsmak gibi bir hül- atxlmış ve ~ehitler önünde geçit res 
ya, dü!man için hiç bir uman eritHemi- yapılarak törene son verilmiştir. 
ye:ek bir rüya idi. HALKEVtNDEKt MERA_Slrd 

Ey mutlu ölüler, Saat on sekizde Eminönü ve Beyoi 

Ba§ımız üstünde uçuıan aziz nıhları· lu halkevlcrin:!e de tophnblar ykap•! 
· mıabr. Eminönü halkevinde yü ~e nıza haykmyorum! Tü:k mil!eti aemn " _ 

tahakkukuna uğreıtığrn istiklalini al • öğretmen okulu direktörü Bay ti 
dı. Hayat ve hürriyetine kavu,tu. Dök- bir ıöylev verm" ıtir: 

Bay Hamit söylevine ıöyle bati• tüğün kan heder olnw~. Ba,a gitmedi. 
Ondan bir hayat, bir inkılap, koskoca mı§tır: . 

"- htanbulda bulunan Türklerıo 
,.--------------··-----------.. bir tarih doğdu. 

00 1 
, çowgu bugün Haliç kıyılannda yatan 1 LI a •• ki at Kahraman ölü'er; ı r .a yük ölülerin menn b3şında top , 

Milletin azim ve iradesini haber ve • · I • .. terın•t 
heyecanlarını biribır erane gos I 

Büyük tavla 
önümüzdeki 

müsabakamız 
hafta başlıyor 

ren bu masum hatıran bütün Türk mil· l d d bu " 
ler oraya gidı:miyen er e ora a ti 

Jetinin sinesinde her gün zinde ve daima na~lar~a bero:.b~r uzrktan o heyecan• 
ya~ıyacaktır. 1 d' 

zelem1ş er ır. 1 
Sizlere şehrin ıonsuz ıaygılannı ıu- On altı mut tarihini bilıniyen ~: 

narken yüksek ruhunuzun önünde b:r tur. Bugünde ölenlerin ölüm tarzı ı 
kere daha eğilirim.,, retle hatırlanacak bir ıpydir .,, 

f stanbulun tavla mraklılarm· baT'a yeri hazırlanmasrnı icap cdi- Cemaleddinden sonra Şehremini baş Bay Hamit bundan sonra on altı.~: 
dan mUsabakamıza girmk istiyen- yorsa, yani, oradan da en Q,§ağı on kanr Bay Nurettin bir söylev verdi: vak'asını anlatmış ve bugünün Tur. 
lcr ecele etmelidirler. beş, yirmi ki.Ji giriyorsa dediğinizi NURETTtN ATASAYAR'IN ~ d · tes:rterı 

ler üzerinde b:raktıgı erın · HenUz kuponlannı getirmiyen ve yapacağız. . . 
isimlerini kaydettirmiyenler ile ye- Kadıköyilnden Bay Behçet Te- SöZLERt ~aretle sözler:ne son vcrmıştır. DE 

niden kupon tedarik edecekler bu tiğe Yurtd"§lar; BEYOCLU HALKEV
1
lNt ,_,a Js 

hafta içinde idarehanemizin yanın- "Zar atma meselesi hakkındaki Bugün burada ıztırap verici matem- Beyoğlu halkevinde top an ı, ,, 
· ba~"' daki VAKIT kütüphanesine ba~ · endi§eniz de bugün yarın halledil- li günlerimizi hatnlam-ak için toplan - tikHil marşite ba~lanm·ş ve evın (istal 

vurmalıdırlar. mek üzeredir. Onu da bugünlerde dık. nı Bay Hırnim R fet t~raf•ndan . sö 
b b d , , ~f da b1r Yarından sonra müsabakaların ilan edeceğiz. 16 mart 1920 sa ahında ura a ya - bulun ıı:galt) mevzuu etrL rn da 

nerelerde, hangi günler ve ne tarz- Müsabakaya girmek için dün tan büyÜk ö'üler milletin istiklal için lev verilmiş ve göst~rit kolu tarafllt 
da yapılacağını bildireceğiz. gelip kaydolunanlarrn bir kısmı: uğraşdığı bir zamanda kalplerinin üs - (istiklal) piyesi oynanmı§tır· 

Halıcıoğlundan K. Tiryaki, Sa- tünde keskin ııüngüler duydular. Ni~ ---------------

A~ık konuşma: kızağacı Pa§a bakkal sokağından hayet öldüler. Fakat teslim olmadılar. vı·YANAOA 1·HTiLAtCI sH~YALISTLEI 
Kurtulu§tan bize mektup gön - Uğuz Kemal, Akay idaresinden Türk milktin\n tarihinde dövüımek 

1 
U'1 

derip orada da bir müsabaka yeri Behçet Tetik, Sultanahmet Alem- var, yenilmek var, fakat teslim o!mak .. ED.ILIYÖR 
bulunmasını istiyen imzasını oku- dar mahallesinden Cevat, Taksim yoktur. Bu büyiik ölülerin kanının dö • MUHAKEME 
Yamadıg"ımız zata: S .... aselvı'Ier Bı·ıı·'\rcu çıkmazından T" k h "h' 11 t·ıa·ıcı Sol 

.. u küldüğü gün ur ayatına, tarı ıne ye Viyana, 16 (A.A.) - ı ı . dil 
"Kttrtulu§tan miisabakaya gir- Mehmet Nuri, Beşiktaş Uzuncu oğ- ni bir gün doğdu. Kahraman ölüler top· yalist 

27 
kişinin nıuhakemcsıncgeçe 

mek istiyen kaç ki§idir, bize bildi- lu nhami, Akbryık Utangaç sokak- raklannıztn a~tmda rahat rahat uvuyun başlanmıatrr. Başlıca suçlula: Iibil 
riniz ki biz da ona göre çaresine ba- tan Cemil, Haber gazetesi yazıcı- artık sizi hi:: b:r düşınm ayAğı 1'ahats1z yıl. sosyalistlerle komünistıer:n d~J°ftle 

- Çok teşekkür edıerim, muh· Tcalım!. lanndan Murat Sertoğlu, Ayaspa- etmivecekfr. Onlan yenecek, karşı ko· liğilc rejime karşı bir darbe ın. aSİ 
terem oapa!. Siz, gerçekten insan-: Eğer orada müsabakaya gire • §adan Ziya Tozmen, Kadıköyün - yacak bir Atatürk ve g'!JM;lik vardrr . ., teşcbbüsU ile milttchim ga.zetecı ~ 
larm kurtancrsısrnız. Ben istediği-! ccklcrin adedi orada da bir müsa - den Ktiçük Fehmi.. üniversite gençliği namına da Tale· lerle şimendifer memurlarından 
niz kadar para vermiye haz~mm~~-l~ ____________ __:. _______________ _JL..!:b:..=e....:B::;i~r!!.li!.i:i~ba~k~a!.!;nı~B:!!a~H~ils~e:.U.ıin.:....&~ewc...;;.:.....:.h~.l!i.W......, _____ ____ _ 



'1 - rnmu~ 17 MART 193G ~ 

Bir kelime yü2ünden çıkan buhran ! Satışırrlız veresiyedir 
Dikkat: 

(Ü-tt'1nı 1 iıwideJ 1 
1tklirtutnın derhal müzakeresi şarti 
le daveti kabul ediyorum.. tarzında 
tercüme etmişlerdir. 

Fran.~ızlar, Almanyanın bu şekil
de hareket etmesi yüzilnden köpür 
llıUşler, Fransız heyeti reisi B. Flan
den, konseyin Almanyayı muahedeJe 
ti ihlal yüzünden takbih için toplan
dığını, ~u karar ,·erilmeden evvel bir 
~Y yapmağa imk:1n bulunmadığını. 
başka bit' şey :}apılncaksa Lonrlrayı 
"e konseyi bırakıp gideceğini şijylc -
11\i:;t iı·. 

Bi"liin ParL" gaıcte!eri de B. 
~lan·i'!ni teyit ederek yapılacak b:ış
~a hir ~ey bulunmadı,;ını anlatmış 
latdır. 

Bunun iizerine Almanya hnriciye
~İnin crk{ınıncla.n biri. ihtilal J:oparan 
kC!Umeyi tefsir etti ve bunun Jngiliz 
tercümesinde anlaşıldığı gibi "arada,. 
\eya "vakti merhununda.. manasını 
irade ettiğini söyledi. Bu suretle 
Almanya e\'\'ehl muahedeleri ihl: 1 et 
liğlne dair karar vcıilmeslni kabul 
l!diyor \'e daha sonrn tekliflerinin ko
ıtu~ ulmasını istemiş bulunuyordu. 

Fnknt hu tefsir Fransızlar tam 
fından henüz kabul edilmediği icin 
dün konsey aleni bir urette toplnn
ltıadı "'' ancak murahhas heyetleri 
teiı )erinden müte ekkil gizJi bir içti 
ltıa yaptı. 

Şimdilik konseyin tekrar ne ı.a
ltıa.n aleni bir toplnntr yapacağı beJJi 
değildir. Alm:ın cevabının doğurdu 
t\ı buhran devam ediyor. 

Bununla beraber, buhranın son 
buıınası .,.e Almanyaya cemp ,·erilme· 
3i bekleniyor. 

GORUl.,TlJ KOPARAN KELiME: 
Londra. 16 (A.A.) - Röyter in 

liel'lindeki hariciye b:ıkanhğnm yük 
Stk bir memurundan öğrendiğine gö
te, B. Hitlcrin son cevabında yazılı 
'te hayati bir ehemmi)•eti haiz olan 
''alsbald,, kelimesi, aynı uımanda :rn 
hud derhal manRsına gelmeyip "\'akit 
le zamanında,, m:ına.sını ifade etmek
le · 
ilMAN TEKLIF/.,ERININ KARULU 

PET\ AZ lt/UHTE~!El.,DIR 
l..ondra, 16 (A.A.) - Siyasi mü 

~hitıer, Alman dış bakanının gön
derdiği telgraf muhte\'iyntına n~·riten 
l'tni manaya rağmen, milletler ce
trıiyeti konseyinin Alman tekliflerini 
tlazarı itibare almağı kabul edece~ini 
ıannetmemektedirler. 

Bu müşahitlerin fikrine göre, 
liitıerin 7 mart tarihindeki teklifleri. 
~llnız Fransa. Jnğiltere n JtaJyayı 
\e~il, milletler cemiyeti konseyinde 

lbsil edilmiyen Belçika, Polonya, l,it 
"aıtya, AYusturya ..-e Çekoslov:ıkya
h da a18kadar etmektedir. 
l Her halde konseyin bu memleket 
tre, mUzakereye r;irişmelerini taY

tiye etmesi pek az muhtemeldir. 
lllTLERIN MEMURU BERLINE 

GiTTi 
t Londra, 16 (A.A.) - Hitler tara 
dırı~n memuriyeti mnhsusa ile gön
'tıldiği iddia edilen Dük dö Saxe • 
~bourg Gotha, tayyare ile BerJine 

reket etmiştir. Dük, hareketindt!n 
~\·v~ı gazetecilere, seyahatinin yazi
ttın bugünkü inkişafı ile hiç bir mü 

~~beti olmadığını söylemi~tir. 
2t/ CELSEDE NE KONUŞULDU? 

ıı:ı· Londra, 16 (A.A.) - .l\lilletler ce 
lt~)·eti konseyinin da\'eline kar~ı Il. 
f •tlerin verdiği ce,·ap Frnn.cıa tarn
l'1ndan ,.kabul edilemez .• Jngiltere ta 
)arından "ümit kmcr •• tel:lkki ediJi
~r. nu ce...ap, konseyin bu ~abahki 
lt fi ce~esfnde "tefekkür,, mevzuu o 
taktır. 

t\I ltöyttr ajansı, hafi celsenin ale 
d Celseden farkı, birincisinin yalnız 
b tlegasnm şeflerinin i~tirakile Yuku 
Ulmastndsn ileri geldiğini söylüyor. 

J'ENI IJIR UMlT ! 
l'ı Berlin, (16A.A.) - Höyter ajansı
~n bu sa.bah haber aldığına göre Al 
tı.iıt.nya, Lokarno ile Alman teklifleri
tıı" aynı zamanda münakaşa edilmesi 
'ti b, en makul harcl,et olncağr fik-

llde ısrar etmektedir. 
f\tı l\ftımnfJh. şayet bu tatbiki imkb· 
\' telakki edecek olursa, Almanya, 
'1' iki nttTZmm ayn ayrı yeya arkn 
d~ ''• •thıal..-e edfJIMSfn1 kabul e-

'~ktt.. 

'tile 'ita "•ber, Fransız mahafilinde 
61te-t '\'e ümitle karşılanmıştır. 

Röyter bunu, D. Po1 Bonkura ha 
ber verdiği zaman, mumaileyh, bu 
hu u da mütalea yürütemiyeceğini, 
fakat bunu çok enteres.c;an bulduğunu 
söyl~miştir. 

Londra. 16 (A.A.) - lspanyol dış 
bakanı B. Dorcia bu sabah Savoy o!e· 
tinde B. Flanden, Pol Bonkur \'e 
Avenol ile uzunca süren bir mülı\knt 
yapmıştır. 

Tı. BDEN TAJ,IMAT ı1LDI 
Londra, l6 (A.A.) - Kabine bu 

~abah yaptığı toplnntıcla B Bitlerin 
cernbını tetkik etmiş Ye bugün öğle 

den sonraki konsey toplantısında aln
ca~ı duruma dair U. Ec'cne mufos..<ıal 
talimat vermi .. tir. 

EnEN JllJSKUT., l'AZIYBTI 
.4l'DINT~ATACAK 

Lonclra. J G ( A.A.) - Röyter: Va 
zi~ l't. milletler ccmh eti mahafHince 
<'ok ciddi telhkki edilmektedir. Son 
Alman cc,·abının işleri düzeltmediği 
his.ı;:r, 1 unuyor. 

Son günlel'de ~ok nz fedakarlıkla 
bir • alah husulüne yardım etmek için 
Almnnyanın eline iki dda fırsat geç
miş ise de, en ufak bir imada dahi 
bulunmaktan ~ekinmiştir. 

Du ,·aziyet itibarile, B. Edenin 
bugün öğleden sonra konseyde irnd 
edeceği nutuk. f evkali\de bir ehemmi· 
yeti haiz olacaktır. 

Jtalya da, Lokarno davasındaki 
noktai nazarını resmen ilk defa mey
dana koyacağından B. Grandinin nut· 
ku da o derecede miihim .sayılır. 

HITl.,ERll\' TEla,IFI ZARARSIZ 
SAYl!,IYOR 

Londra, 16 (A.A.) - Bu ı;ab:ıhki 
gazetelerin ~oğu, B. Hitlerin konseyin 
dal"etine verdiği şarta muallak ce,·a
bın kabulii mümkün olmadığım yaz 
makta ve bilhassa ikinci şartı tenkit 
etmektedirler. 

Mamafih. Dcyli Herald. Alman 
cevabı metninin tam tercüme ediJme
dlği, mütaleasını Iicri fo;Ürmekte ve 
tercümenin "derhal müzakerata hıt!iı -
lamak., yerine "imkan hasıl olur ol -
.maz mü1.akerata ha lamak., seklinde. 

Memleketimizde tömbeki 
yetiştir; lecek 

Ziraat Vekaletince yaptırılarak 

t.ecrUbeler neticesinde Misis havalisi
nin tömbeki ziraatinc elverişli gö-
rUlmü§ttir. Bu havalide tömbeki 
ziraatinin en kısa bir zamanda 
yapılması için bir proje hazır • 
!anacak ve inhisarlarla müştereken 

tatbik edilecektir. Bir kaç sene içinde 
hariçten tömbeki getirilmemesinin te
minine çalışılacaktır. Bu havalide ye
tiştirilecek tömbekinin kalite itiba -
rile tran tömbekisine muadil olacağı 
temin edilmektedir. 

/sveç ticaret 
anlaşması 
Ankara, 16 l Telefonla) - Bir ga· 

zetcnin yazdığı gibi tsveçle hükume
timiz arasındaki ticaret anıa.,ması 
uzatılmış değildir. 29 şubatta biten 
anlaşma yerine 1 marttan itibaren 
mer'i olmak üzere yeni bir anla.sına 
aktcdilmiştir. Bu yeni anla§mn bugün 
gilmrüklere tebliğ edilecektir. 

Yeni anlaşmıya bağlı kontenjan 
listeslne göre sargılık kağıt için 450 
bin. demir silindir için 125 bin kilo 
kontenjan verilmiştir. 

On aylık olan yeni anlasma, müd
detinin bitmesinden 3 ay evvel haber 
verilerek tescil edildiği takdirde ken
diliğinden 10 ay daha uzamış olacak
tır. 

• Gümrükler Umum müdürü Mah
mut Nedim pcr§Cmbe günü !stanbul -
dan Ankaraya hareket edecektir. 

olması lazım geldiğini, bunun da k ş k . H · ·· · • • . t d h k t•ı . 
1
.•• • Bahçe apı e ereı acı Be kır karşı smda Turk elbıse deposunda aradığrnıs 

ıkıncı sar ı a a az ·a ı eştırc ıgım . . . .. 
.. :.' kt d" yerlı ve ecnebı kumaşlar hazır ve ısmar lama elbıseler, palto, pardcsuler, çocuk 

so\'lemc · e ır. 1 . 1 . f' 1 b 1 y · · ı ı · · · . t · b k 1 . d B e bıse crı ucuz ıyat a u ursunuz. enı çeşıt er ge mıştır. 
Tımes gaze csı, a:.ma ·a esın e . 

Bitlerin tekliflerinin tetkik edilmrsi 
ni istemekte ve: 

"Fransa \'e müttefikleri böyle bir 
tetkikt4?n his bir zarar görmezler. Bu 
tetkik ı:;rmere \'erecek \'e Avrupa ta
ı·ihine bir döniim noktası olacaktır.,. 
demektedir. 
ALı'1A.YYA. FRANSA iLE lı\'Gn 

TEREl'I .4l'IRMAK iSTiYOR 
Londra, 16 (A.A.) - Deyli Telgraf 

gazete.!'i yazıyor: 
B. Hitlerin CC\'ahı. dün akşam Bri

tnnya kabinesi mnhafilinde, milletler 
cemiyeti tarafından kabulü imkfınsıı 
,.e zararlı telfıkki edilmektedir. Bu 
cernp. Fran:sa ile lngiltrreyi biri 
birinden ayırmai!;n matuf fışik:lr bir 
teşehhüstül'. 

Berlindeki Ingiliz elçisinin te')cb
biislerinden sonra, Almanyanın kon· 
seye i;,;tirnki kayıtsız "e şartsız kabul 
edeceği umuluyordu. Bu ümitle I<'ran
sız. lngiliz ,.e Belçika delegasyonla· 
rr arasında noktai nazarlarda yalı:rn
Jık hasıl etmek mak~ndile hususi mü 

Şubemiz Sirkeci 'tramvay durak 20 
numaradadır. Fırsattan istifade ediniz. 

(14396} 

lstanbul limanı sahil sıhhiye 
Merkezi sahnalma komisyonundan: 

1 - Merkezimize aid İstanbul motörü keşfi mucibince açık el{ .. 

siltme i]e tamir ettirilecektir. Keşif bedeli 1353 liradır. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 

B - Fenni şartname, 

C - Ke~if cedveli. 

3 - lsteldiler bu şartname ve evrakını parasız olarak İstanbul 
Limanı Sahil Sıhhiye merkezi Levazımından aJabilirler. 

4 - Eksiltme 31 Mart 1936 salı günü saat 14 de GaJatada Ka
ramustafapaşa sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezi Sa. 

tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 101 lira 50 kurut muvakkat temi

nat parası ile en az 3000 liralık bu gibi tamirat yaptığma dair bir 

ehliyet vesikası göstermeleri şarttır. (1391) 
Jikatlar ynpılmı \'C lngiliz d~ege- -------~-~~--~--~---~~--~-~----

lui Fransız hUkumetinin içinde bu· Ankara Jandarma genel komu-
ıunduğu vaziyeti tamamen anladıkla-

rını isbat etmi ·)erdir. tanlıgv 1 satınalma komisyonundan: 
Bu görüşmeler esna ·ında Jngilte· 

renin Fransaya ve Belçikaya mun1.am 
teminat verece~ine dair olan bazı hnl 
~areleri derpiş edilmiştir. Fakat hu 
teklifler, Almanyanın kendisine .,.a. 

1 - Çefit ve her çeşit mikdarı tarlnamesinde yazılı 1448 lira on 

bet çefit yemek takımı (tabak, kaşık, bardak, peçete ve saire) 

3 - 4 - 936 cuma günü saat on beşte açık eksiltme usulile satın 

ki olan müracaatlar karşısında ala· alınacaktır. ı 
cağı ntziyet üzerine esa.<ılı • surette 2 - Şartname parasız olarak Komisyondan alınabilir. ilk te-
tekrar gözden geçirifocektir . ., minat (108 lira 60) kuruştur. 

Aynı gazete, Sovyet Rusya, ırn- 3 - Eksiltmesine girmek istiy enlerin eksiltme vaktinden bir saat 
çiik antant Ye İtalyanın bugün öğle evvel teminatlarını Komisyona vermiş olmaları. (582) (1377) 
den sonraki celsede Almanyaya karşı -------~~----------------------
~ok metin hir durum alacaklarını yaz- 1 L A N Beşiktaş birinci sulh mahkemesin -
makta ve demektedir ki: Uıküdar icra memurluğundan: den: 

''Filhakika, bu memleketler. Al Tamamına yeminli üç ehli vukuf ta· 
manynnın, bu senenin ~onundan ev_ rafından beher metre murabbaına 7 5 
,·eJ, Çekoslovak niifusunun A imanca kuru! kıymet takdir edilen Mal tepede 
konuşan cka11iyetini ilhnk teşebbüsün · Karaağaç sokuğrnda sekiz yüz seksen 
de bulunmasından korknuıktadırlar.,, dört No. lu J<aydcn elli .sekiz metre mu-

Çekoslovak ticaret 
anlaşması 

Çekoslovakya ile aramızda bulu -
nan ticaret anlaşması 15 şubata kadar 
uzatılmıştır. Yeni anlaşma. müzakere
leri de ilerlemiş ve projesi hazırlan -
rnıstır. Müddetin bitmesinden evvel 
imzalanacaktır. 

rabbamda bir kıt'a arsanın tamamının 

2280 No. lu kanuna tevfikan açık art -
tırmaya vaz edilmiştir. Satış peşindir. 

Rüsum ve tellaliye müşteriye aittir. 
Müşteriler kıymeti muhammenenin 
yüzde yedi buçuk nisbetinde pey ak -
çeleri ve yahut milli bir bankanın te • 
minatılı mektubunun verilmesi icap e
der. 

Arttırma şartnamesi 7-4-936 ta -
rihine müsadif sah günü cidanhaneye 

Kılara ve Nuamo vekili avukat Ah• 
met Arifin Ortaköyde portakal soka • 
ğında 12 No. lu hanede oturan Dr. Jo
zef aleyhine asmış olduğu fekki haciz 
davası üzerine müddcalcyh namına gön 
derilen davetiyeye verilen meşrubatta 

ikametgahının meçhul olduğu anlaşıl • 
masına mebni bir ay müddetle ilanen 
tebliğat icrasına karar verilmiş ve mu• 
hakemesinde 17-4-36 tarihine mü • 
sadif cuma günü saat 10 na talik kılın
mış olduğundan o gün bizzat mahke -
meye gelmediği veyahut bir vekil gön
dermediği takdirde muhakemeye gı -
yaben bakılacağı ilan olunur. (V. No. 
14386) Denizyolları tarifesi 

ucuzlıyor 
talik edilecektir. Birinci artırması 20- ---------------

Ankara, 16 (Telefonla) - Deniz 
yolları idaresinin yolcu ve eşya tarife
lerinde tenzilat yapılması kararlaştı -
nlmıştır. Bu iş için yirmi martta ls
tanbulda toplanacak komisyona ikti
sat vekaleti tarife bürosu reis vekili 
Muhsin, Limanlar müdürü İbrahim i~
tirak edeceklerdir. Komisyon nisana 
kadar vazifesini bitirecektir. 

Ankara yüzme h"vuz u 
Ankara, 16 (Telefonla) - Çubuk 

barajı civarında yapılacak yüzme ha
vuzunun inşası 4-5 güne kadar hite
cektir. Havuzun etrafında yüzme tesi
satı yapılacak ve havuzun i§letilmesi 
müteşebbislerine bırakılacaktır. 

0&.küdar icrasından: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi karar 
verilen bir adet piyano 3 koltuk bir bü
fe Kadıköyünde Halit ağa sokağında 
26/l No. lu hane derunünde 19-3-
936 tarihine müsadif per§embe günü 
saat 12 den 14 kadar bi!müzayede sa • 
tılacağrndan talip olanların mahallinde 
hazrr bulunmaları ilan olunur. 

4-936 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 14 den 16 ya kadar Üsküdar icra 
dairesinde yapılacaktır. Arttırma bede
li kıymeti muhaınmenenin yüzde yet • 
miş beşini bulduğu takdirde üstünde 
bırakılır. Aksi takdirde en son arttmı -
nın taahhüdü baki kalmak üzere art -
tırma 15 gün daha temdit edilerek 5-5 
- 936 tarihine müsadif salı günü ayni 
saatte icra edilecektir. Arttırma bedeli 
kıymeti muhammencnin yüzde yctmi~ 
beşini lzulduğu takdirde üstünde bıra

kılır aksi takdirde 2280 No. lu kanun 
mucibince muamele ifa edilecektir. 

2004 No. lu icra ve inas K. nun 126 
ncı maddesi mucibince ipotek alacak • 
lılarla diğer alakadaranın ve irtifak hak 
kı sahiplerinin gayri menkul üzerinde
ki haklarını ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri
le birlikte nihayet 20 gün zarfında ic
r:ı d:ıiresine bildirmeleri ve aksi tak • 
dirde hakları tapu sicili ile sabit olmı
yan alacaklılar satış bedelinin paylaş -
malanndan hariç kalırlar. 

Alakadaranın icra ve iflas K. nun me
vaddı mahsusasma tevfikan hareket et• 

htanbul asliye ikinci ticaret m."\hke
mesinden: 

Lutfik Arman Kuyumcuyan tarafın
dan Galatada Sarafidis hanında Armc
nak Hamparsumyan aleyhine pul kol
leksiyonlı>nnrn istirdadı için açtığı da
va neticesinde verilen 2-3-1936 ta -
rihli ve koltcksiyonlarrn müddeiye ia • 
desine dair hükmün tebliği zımnında 

mezkür adresi terk ve ikametgahı da 
meçhul bulunduğundan, ilamının teb • 
liği makamına geçmek üzere keyfiyet 
ilan olunur. (V. No. 14395} 

fstanbul altıncı icra memurluğun • 
dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve bu ke
re satılması mukarrer kadın düğmesi, 
makine, camakan ve sairenin 2113/936 
tarihine müsadif cumaretsi günil sa • 
at 12-13 de Beyoğlu Galatasaray Til
tUncü çıkmazında 3 numaralı dükkan
da ikinci arttırma ile satılacağından 

taliplerin mahallinde bulunacak me -
muruna müracaattan ilan olunur. (V. 
No. 14397) 

meleri ve daha fazla malGmat almak is - p···-··· .. ···· .. ·· .. ········ ........................ ., .................................................... 
tiyenlerin 933/1149 No. lu dosyaya mü- :: O M h l Al• 1. racaat etmeleri ilan olunur. (V. No. ii r. e me J J 

• Üsküdar tahakkuk memurluğuna 
tayin edilen maliye kanunlar müdU
rii Mümtaz'm yerine dh•anı muhase • 
bat mürakiplerinden Nejat tayin edil-ı .. •• Dr. Ihsan Sami 
miştir. BAKTERIYOLO Jl 

14406) ~i Bevliye mütehassısı U 
ı :: \{)prüha · ı: gminönü han Tel: 219l~r-·• 

B v) - •• ..,. lh h k k h"'-' ••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••--.... •• 
• Nisandan itibaren seyri hafifle LABORATUVARl 

taşınacak afyonlardan seyri hafif ta- Cmumi kan tablilttı. Frengi no taı 
rifesinin birinci sımf ücreti alınması 1 nnanndan {\Vısserm:ın n 1\ıhn ıea· 
kararlaştırılmıştır. nıüllcri) Kan küreynu sayılması. ti · 

• Yozgat kasabasının elektrikten- lo ve sıımı hastalıkları teşhisi idrar. 
mcsine yakında baelanacaktır. balgam. cerahat. lı:ızurat ve su tahlilAu 

• Lüleburgaz hayvan panayırı ni· ültramikroskopl, hususi ışılar lstihzarı 
sanda açılacaktır. Kanda üre, şeker Klorür tollesrerin 

• Gövdes mUstantığı Ramiz'in şu- miktarlarının tayini Divanvolo ~n 
t 1::1 Tl'I. 20981 

urunu kaybederek Manisa hastahane· lil•••llİıılll•lliılllllliiiıiıill•ı••• 
sine gönderildiği söylenmektedir. 

eyog u uçuncu ıu u u aıum- 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •··--..... . 
liğinden: 1 

Mahkemenin 9361184 sayılı dosya - başir meşnıhatından anşılmış ve davaa 
sile Neaim Levi tarafından Gala tada 'ı da ilfincn tebliğat icrasını istemi§ ve 
Rıhtım caddesinde Diana Vapur acen - mahkemesi 13-4-936 saat on dörde 
teliğinde Dilli zade Mehmet Kaptan a• bırakılmış olduğundan tayin olunan 
leyhine açılan 86 lira ala't:ak davasından günde mahkemeye gelmediği ve tara .. 
dolayı dava edilen namına gönderilen frndan bir vekil göndermediği takdirde 
davetiyede halen Trabzonda olduğu ve ı:ıyabtnd" mahkc.meye devam olunaca• 
neredesindc bulunduğu meçhul bulun • ğı davetiye tebliğ makamına kaim ol • 

d duğu cihetle tebliğat yapılamadığı mil- mak üzere ilan olunur. (21215) • 
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Kadıköy Vakıflar Direktörlüğünden: 
Mevkii ve mahallesi 
Oıküdar, Kefçe dede. 

,, Selimi ali. 
,, Gülfemhatun. 

" 
Dürbali. 

,, Ihsan iye. 

" 
H. Hesnahatun. 

" Gerede. 
,, Pazarbaşı. 

" " 
,, " 
,, Aşçıbaşı. 

Kuzıuncuk. 

Çenıelköy, Y. Mahalle. 
P&f&bahçe. 

,, 
Kanlıca. 
~doluhiaan. 
:Vanik8y. 
Beykos, Yalıköy. 
'.Anadoluhiaan. 

" lçerenköy. 
Kadıköy, Caferaia. 

,, ,, 

" 
Zühtüpqa. 

,, Tuğlacı. 
,, 

" 
Mustafa. 

,, 
" 

,, 

" Caferafa. 
,, Zühtüpqa. 
,, ,, 
,, 

" 
" " ,, ,, 
., ~ 

1'artal. 

Sokağı 

Ağahamam. 

No. sı 

Karakol 64, 82 
Hüdai derıihı şeyh meıruta-
11 hariminde. 5 
Kapalı Rüf ai tekkesi. 
Çiçekçi. 4 6 
Şeyh camii. 89 
Yeni cami avlusu. 92 
Nuhlmyusu. 135, 137, 139, 141 

,, 140 
Şehid Ahmedpafa mektebi. 
Mektep sokağı. 
lcadiye. 
Abdullah E. 
Sultaniye. 

Çınar csddesinl1e. 
Camialtı. 

Y. Mahalle Baruthane. 
Cami avlusunda. 
Çayır. 

1 
31 33 

3 

1 
8 

31 

Tuğla f abrikaıı 
Baruthane. 

civarında. 

Cinıi 

Kapalı lskenderbaba tekkesi ha
rem dairesi. 
Ev. 

" ,, 
" 

Dükkan. 
Yağ mağazası. 

Arsa ve Dükkan. 
Dükkan. 
Vakıf bina. 
Ev. 
Bahçeli gazino. 
Ev. 
Vakıf çayırdan müfrez 25 • bin 
M/ 2 tarla. 
Gazino ve ev. 
Dükkin. 
Oda. 
Vakıf bina. 
Meırutahane. 
8 - bin M/2 tarla. 
Dükkan ve oda. 

42, 56, 58 ,, ,, araa. 
Moda. 38 Dükkln. 

,, 40 • ,, 
:Baidad. 1/ 2 25. bin M/ 2 arazi ve aliır. -
Feneryolu. 9 Ev. · 
Zahitbey. 19 Gazino binası. 
Feneryolu. 7 Ev. · 
Bademaltı. 45 ,, 
Baidad. 4S Dükkan. 

,, 2 Ev. · 
,, 43 Dükkln. 

TahtakaprG. 8 Ev. 
Cami aolcM. ıt1a1 Piik1'119: • .. .. ,. , ..... 

11 ... 8 ... 10 Bodrum ıeklinde mallat. 
Sojanlık caddesi. imam meırutuı altında dükk&n. 

Heybel~ada. Deiirmen sokak. 3 EY. 
Yukaru.~.ı bul· nduklan yerler ile No. lan yazılı vakıf mahaller pazarlıkla kiraya verilecefinden 

iıtckiilerin her gün Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaat eylemeleri. 

o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 
~~~,\\~\\\\~\\\\\\~"~-~~ 
"""' \ .... 1 ...... - ·· .. ...... .. .. 

--- ---
.. ,..-;,... .... 

f 

Gelibolu Belediye Riyasetinden: 
1 - 10/ 3/ 936 tarihinde ihale edileceii ilan edilen elektrik teil

sabna muvafık talip çıkmadıimdan evvelki tartlar dairesinde eksilt• 
me kanununa tevfikan temdit edilmiflir. 

2 - Temdit müddeti 11/ 3/ 936 tarihinden bqlar. On bet ıüıl 
devam eder. 25/ 3/ 936 Çarpmba günü saat altıya kadar talipl~ 
tekliflerini Gelibolu belediye encümenine vermeleri ilin ohmar. 

,(1356) 

Usküdar tahsil direktörlüğünd~ 
Oıküdar Bulğurlu mahallesinin Atirefencli aokaiında 13 il& tf 

kapı numaralı üç kattan ibaret bir ey ile 3037 zürrailık fazla baht' 
aabibi Haaan Hilminin verai borcundan dolayı 2500 lira üzerind,.. 
müzayedeye konulmuımr. Talip olanların ihalei evveliyesi old 
21 - 3 - 936 gününden evvel % 7,5 pey akçeleri ile Osküdat 
Kazası Kaymakamlıiı idare Heyetine müracaatlan. (1320) 

inhisarlarU.MüdürlüOündan· 
Levazım ve Mübayaat Şubemizin Kabatatdaki yeni bİllUma tr 

ıınmaıile değiıen telefon numaralarının kataloida yazılı bulu~ 
masından dolayı arıyan ve aranan larca mütkülata uiranıldıit ıaral
mektedir. Bundan sonra apğıda yazılı telefon numaralan na_.rf 
dikkate alınarak müracaat edilmeıi ehemmiyetle ilin olunur. (1294) 

Levazım ve Mübayaat Şubeıi Müdürü, Alım Sabm Komiayoatl 
Reisi. 49367 Dotru telefon. 

44688 Santral. 
Şube Müdür Muavini, Müba yaa tefleri, meaul muhaaipl"' 

Gümrük ve Ambar &mirlikleri. 
44688 Santral. 

1 •stanlu11 Yelecllyesı ııanıaro J 
Satılmak üzere Ment itleri Müdürlüiü Eıya ıubeaine Abılled 

Salih tarafından 6151 sayıya tethir kaydettirilen bir mlumba a9" 
arttırmada ıatılamamıştır. ilin tarihinden itibaren on bet ,ast 
içinde sahibi gelip wlumbaaını kaldırmadığı taktirde l&b~· 

(B.) (1394) 

Aksaray yangın yerinde ine bey 
mahallesinde 64 üncü adada 245 
santim yüzlü arsa. 
Osküdarda Selman ağa mahalle
sinde Bülbüldere caddesi ıoka
ğında 390 santim yüzlü arsa. 
Cihangir yangın yerinde Ağa ha
mamı caddeeinde 24 üncü adada 

Sabaıı 
metro 
murabbaı 

21,58 

7,50 . 

Bir metro-
ıunun mu-
bamın en 
kıymeti 

4 lira 

20 lira 

~ M~ 

648 k1lfllf 

1125 ,, 

yuzıuz arsa. 36 4 ,, tOSO " ...... 
Yukarıda sahası, bir metresinin muhammen kıymeti Ye teJll1 

yazılı olan arsalar alikadarlan araıında satılmak üzere ayn·~~::: 
--------------~---------------------------nrlı~b~~~~~ ~riamderiLHaz~m~~lli~n~~ 

martal rUnü uat 10 dlın n ye bclu Pazarhfa girmek iıtiyenler hizalarında gösterilen muvakkat t-;;. 
bir Maltepe çarpmd6 bllıiıilzayede ubla- Sahibi: ASIM Uı - Vakıt Matbaa11 makbuz veya mektubile beraber 30 - 3 - 938 pazartesi poil 


