
Bir lngili~ lıarp 
gemisinde infilak 
Cebelütarik, 18 (A.A.) - west

cott destroyerinde bir infilak olmu§ 
bir kişi ölmUş ve sekiz ki§i ağır su
rette yaralanmıştır. 
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Fransa lngiltere ile Italyadan asker istedi 
ltalya ne 
yapıyor? 

ln_giltere harekete geçmeyip ara 
bulucu rolünde kalmak fikrinde· Venizelos öldü 

(Ren) meselesinin ortaya çıkışı ital. 
yan • Habeş işi üzerinde büyük bir de. 
ğişiklik yaptı: Dışbakanımız Londra

da fikrini anlattı 
Cenaze Giride götürülecek 

Cenazeye Akdenizde lngiliz, Fransız v 
ltalyan harp gemileri refakat edecek 

İtalyanın Habeşistanı istil&ya teşeb. 
büa etmesi Avrupanın ancak bir kısmı. 
nı alakadar ediyordu. Daha doğrusu 

bu iş Akdeniz Doğusunda ve Hindistan 
Yolu üzerinde arsıulusal müvazeneye 

tem.as etmesi itibarile ehemmiyet ah- yeni teklif: Almanya ve F ransada birer 
yordu. Bundan dolayı İngiltere İtalyan 

Atina, 18 (Ku.. 
run) - Venizelos 
bugün saat on bu. 
çukta Pariste öl • 
müştür. 

·Ha_~:§ işine bütün va~lığı. ile ~e~dini gay'ri askeri mJntaka teşkil edilmeli 
'Verdıgı halde Fransa; bılakıs ikincı de. 
recede tutuyordu. Onun maksadı sade. 
ce Almanyayı çenber içinde tutmaktı. 

~unun için de İtalyayı (Lokamo) ke
fili olarak muhafaza etmek lazımdı. 

Bununla beraber, Fransa bütün kor. 
kulanna rağmen Avrupa müvazenesini 
istediği şekilde tutmağa muvaffak ola. 
tnadı. Almanyanm Fransız • Sovyet 
Paktını vesile tutarak (Lokarno) yu 
nıefsuh ilan etmesi ve (Ren) bölgesini 
işgal eylemesi bugünkü Avrupa sulhü
nün belkemiği olan (Versay) ve (Lo. 
karno) sistemine nihayet verdi. Bu ise 
Doğu Afrikasmdaki yangmm (Ren) 
bölgesinden Avrupaya sirayet etmesi 
demekti. (Ren) in işgali hadisesi üzeri. 

Fransa bu teklifi kabul etmiyor Venizelosun ve. 
fatından sonra bir 

risten İtalya hudut . 

ne bu mesele birinci derecede ehemmi. IJ 
Yet aldı. İtalyan _ Habeş meselesi ikin. 
ci planda kaldı. İtalya ile Habeşis. . 

1 larma kadar götü • 
rülecek, İtalyadan 

bir trenle de Brin
disiye nakledilecek. 
tir. 

Brindisi'den va. 
pura konulacak o • 

· anr mütareke akdi ile sulh müzakeresi. Murahhasları görmek için Sen Jim.s sarayı önünde toplanan halk. 

(ikincide Son haberlerde) 

lan cenaze, Fran. 
sız, İngiliz ve İtal. 
yan harp gemilerile 
'beraber.,. Ginde gı

ne çağırmış olan on Uc.;ler komitesi bu 
işin tetkikini sonraya bıraktı. İtalyan 
hakkında zecri tedbirleri idare eden on 
&eki~lu- komitesı yıne aynı !iebeptcn do. 

layı içtimalannr tehir etti. 

Şimdi bütün İngilterenin ve Fransa. 
nın yegane düşüncesi her şeyden evvel 
bir kere( Ren) meselesine bir hal çare. 
si bulmaktır. Bu suretle Doğu Afrika. 
Btnda İtalya adeta kendi başına kalmış 

gibidir. Böyle bir vaziyette İtalya 
(Ren) işinde bir müşahid tavn almış, 
l>oğu Afrikasmda da siyasi ve askeri 
Yeni bir faaliyete geçmiştir. Doğu Af. 
t'ikasrndaki faaliyetin hedefi bir taraf
tan Habeş imparatorunu kuvvetle sın. 
dırmak, öbür taraftan doğrudan doğ. 
tuya sulh teklifleri ile onu avlamağa 

Çahşmaktır. 

Son günlerde, İtalyan harp tebliğle. 
ti yeni taarruz hareketlerinden bahse. 
derken Habeş imparatorunun İtalya ile 
doğrudan doğruya müzakereye girişti. 
ği, İtalyan mandasını kabul ederse, mad. 
di ve manevt durmunun ne olacağına 
dair malOmat istediği rivayetlerinin çık. 
tnası bundandır. 

İtalyanın (Ren) işinde bir müşahid 
tavrr almasına gelince, bunu da pek ta. 
bii görmelidir: 

Kırk dokuz; elli devlet tarafından 
:.endi hakkında zecri tetbirler tatbik e. 
dilıni~ olan İtalya, Fransa ile birlikte 
/\lınanya aleyhine zecri tedbir alamaz. 
İtalya bu tarzda bir teklif karşısında 
kalınca her şeyden evvel bir kere ken. 
di işinin halledilmesini, daha doğrusu 
devletler tarafından kendi aleyhinde 
tatbik edilmekte olan zecri tetbirlerin 
lı:aldmlarak Doğu Afrikasmdaki ha. 
tcketlerinde serbest bırakılmasını ister. 
itte, İtalyanın (Ren) meselesinde mü. 1 

§ahf.d tavrı almış olmaaxnın sebep ve 
tnanası budur.ıHiç şüphe yok ki, yakın 
bir zamanda İtalya ile Habeşistan ken. 
di aralarında anla§rrlar, her ikisi birden 
lı.tilletler Cemiyetine müracaat ederek: 
Biz artık kendi aramızda sulh yaptık. 
Şartıat!tnız budur: Milletler Cemiyeti 
bu şartları kaydetsinler. İtalya aleyhin. 
deki zecri tedbirleri de kaldırsınlar.,, 
diyecek olurlarsa Cenevredeki durum 
esaslı bir surette değişmiş olacaktır. 

Bununla beraber yine hallolunacak 
bir ttı~ele kalacaktır: Bu da Akdenizin 
dotu•undaki arsıulusal emniyet işidir. 
Onun için (Ren) meselesinin bugünkü 

decek ve oraya defnedilecektir. 

Bay Sofulis cenaze merasiminin i\ti. 
nada yapılması için çok ısrar ettiği haL 
de arzusu kabul edilmemiştir: 

Kral ve parti başkanları Venizelo. 
sun ailesine telgrafla taziyetlerini bil. 

. l'etJizelo11 
dirmişlerclir. 

Diln gelen telgraf haberleri, 
Yunan başvekillerinden Venizelos' 
Pariste nezfi dimagiden vefat ettiğ 
bildiriyordu 

(Sonu Sa. 5 Sü. 1) 

Şimal kuvvetleri bizzat imparator 
tarafından idare ediliyor Grev işi balledlld 

Londra, 18 (A.A.) - Şimal cephe-ı 
sindeki İtalyan taarruzu devam etmek 
tedir. Adisababadan haber verildiğine 
göre, :Ambaalaci civarında büyük bir 
muharebe olmuştur. Bu muharebeye 
iştirak eden Habeş kuvvetlerine bizzat 
imparator kumanda etmektedir. Her 
iki taraftan ağır zayiat verdiği söylen 
mektedir. 

Diğer taraf tan Röyter ajansı Adis
ababa muhabirinin bir telgrafına gö
re, bütün cenup cephesinde şiddetli 
bir bombardımanın başladığı resmen 
haber verilmektedir. Habeş ınahafili, 
bu bombardımanın, general Graziani
nin yeni bir taarruzuna işaret teşkil 
etmesinden korkmaktadırlar. 

İmparatorun Habeş Kızılhaçına v· ı " t t t tt• f b • k • • 1 • 
hediye ettiği ve umumiyetle !sveç Ba- 1 aye 3V3SSU e J, a fi 3 JŞÇJ efJ 
ronu Von Sosen tarafından idare edi· ) ..., k l d 
len Fokker tayyaresi dün İtalyan tay- 3 aC3gIIll Verece ı işçi er e çahşaC 
yareleri tarafından bombardıman edi
lerek tahrip edilmiştir. Bu tayyarenin ' 
her iki kanadında bulunan kırmızı haç 
işaretleri uzaktan görünebilecek bir 
büyüklükte idi. 

Röyter ajansımn cenup İtalyan or
duları nezdindeki muhabirinin bir tel
grafına göre, bu cephede, gerek kara 
ve gerek havada büyük bir faaliyet 
hüküm sürmektedir. Bu faaliyet, bir 
taarruz hazırlığının başlangıcıdır. 

(Sonu: Sa. 2 Sü. 51 

işçilerden bir grup. 

Uç amele valiye, yövmiyeleri v 
mediği için grev yaptıklanru, biri 
yövmiyeleri verilince derhal işe baş 
caklarmı söylemişlerdir. 

(Sonu: Sa. 5 Sii. 

Süreyyapaşa fabrikasındaki 600 işçi. 
nin grev yaptıklarını ve fabrika müdü. 
rü ile anlaşamadıklarrndan greve de. 
vam kararını verdiklerini dün yazmış. , 
tık. 

Yüz elli amele dün sabah on bi . .-------------~ 
re doğru toplu bir halde vilayete gel. Şehir Meclisinde 

münakaşalar 

Kuncluracıfar esnafı cemiyetin ele yeni iclare heyeti seçimine bCJ§· 
lanılmıştır. R esmimiz, bir bir gelip reylerini sandığa atan kunduracı· 
lan gösteriyor. 

mişler, vfiliyi görmek istemişlerdir. 
Valinin belediyede olduğu kendilerine 
söylenince ameleler belediyeye gitmiş • 
ler ve kapının önünde toplanmışlardır. 

Bu sırada zabıta memurları işçilerin bu. 
rada toplanmalarının doğru olmadrğı

nnı söyleyince işçiler Sultanahmet par
kına gitmişlerdir. Aralarından Sefer. 
Ahmet, Etem, isminde üç kişiyi seç. 

Tiyatromuz 
ne halde? 

buhranlı manzarası geçer de devletler a. 
rasında Avrupanm emniyeti i§i konu. 
şulmağa ba§larsa Akdenizin emniyeti 

meselesi de ayni zamanda konuşulmak 
lazım gelecektir. 

ASIM US 

(Yedinci sayfam1::: 
mişler, ve bunları vali ile görüşmeye 1 _, ______________ '911! 

memur etmişlerdir. i 
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Ren hadisesi karşısında Sovyetler 

SON ·· HABERLER · ____ _,.~ 
Litvinof Milletler Cemiyetinin gülünç 

olmak tehlikesini hatırlatıyor 
. . - .-~ .• ,.. -~·- • . • ·"'~ ~· . . . ·t. ·. . 

ran a ltalya ile lngllter den 
asker istedi 

Londra, 18 (A.A.) - Milletler Ce..I de uyumağa tetvik etmiı olacal<trr.,, ~ 
miyeti kon.şeyinin dün öğleden sonraki HİTLER'İN TEKL1FLERI KARşI 1 

aleni celsesinde Sovyet delegeıi B. Lit. SINDA 
vinof, cemiyet prensiplerinin tatbiki le. B. Litvinof, Sovyet Rusyanın, j\I· 
hinde hararetli mUdafaada, bulunmuş. manyaya yükletilen milsavatsızl:kl~rf~ 
tur. B. Litvinof , son 18 ay zarfında, ortadan kaldırmağa matuf her teklı 1 

muahedelerin her ihlal edilişinde, Rus. Almanya sulh arzusu beslediğine dair 
yanın §iddetli protestolarda bulunduğu. deliller gösterdiği takdirde derha1 ter
nu ve enerjik tedbirler aldığını hatır- viç edeceğini söylemiş, ve mtıcr'~ 

lngiltere harekete geçmeqip ara 
bulucu rolünde kalmak. fikrinde latmı§ ve demiştir ki: tekliflerini tenkit ederek demiştir ki.' 

"Sovyet Rusya, kendi menfaatlerine Bu teklifler, Lokartıo mualıcdCS1' 
dokunulmuı olmadığı için tamamen ne ben::iyan, ancak, fS 8Cneli!.: bir 111iid 
hasbi hareket etmiştir. Teahhüd!eri hi. dete munhas;r olan ve Ren n11nttı1i1I" 
lafında hareket edenlere karıı müıterek sının gayri askeri olarak !:alacağı W 
tedbirler alınmadıkça mütterek emni. mi>ıatına bağlı u ıılunmıyan bir sisf~ 

. __.,. 

işbakanımız Fikrini Anlattı 
Lomlra, 18 (A.A.) - 'fürkiyc Dışı l\lamafih, bu sabah l<'ransız mahafi 1 

!şlel'i bakanı Doktor Tevfik Hüştü linde, bu e.~as dahilinde bir şey yap
Aras milletler cemiyeti konseyinin mağa belki imkan bulunacağı söylen
dünkü içtimamda aşağıdaki beyanat- melde idi. 
ta bulan mu tur: Söylendiğine göre, Fran~nın bu 

''Bugün bazı gazete sütunlarında, şekilde bir fikri terviç etmesi için, 
bir mücadelede bulunmuş olduğum lngilterenin ara bulucu vaziyetten 
hakkında bazı yazılar gördüm. Bu, Lokarno muahede..;;inin zfımini de,·let 
düşUncem~en çok uzak olan yanlış vaziyetine geçme.si lflzım gelmektedir. 
tefsirlere yol açabilir. llunun için_ LOKARNO PAKTINDA INGILTE-
dir ki, bütün suitcfehhümleri berta RENiN VAZiYETi NEDiR? 
raf etmek maksadile derhal izahat I~ondra, 18 (A.A.) - n. Flanden, 
vermek arzusundayım. Almanya ile her hangi bir görü;;;me. 

Müdafaa ettiğim fikir aynen şu ğe girişmeden evvel, Lokarno andlaş 
idi: masının bu deYlet tarafından çiğnen-

Ren hakkındaki Lokarno paktının mesi hadisesinin milletler cemiyeti ta
ih Hili işinin ha·rnle edildiği konsey, rafından tescil edilmesi lzım geldiği 
aynı paktın ahkamı mucibince, vaze- hakkında ısrar eylemektedir. Fran.ı;;ız 
dilen meselede bir hakem vazifesini mahafilinin söylediğine göre, Fransız 
haizdir ki, bu, münakaşa götürmez bir ,.e ve İngiliz noktai nazarları arasın · 
keyfiyettir. Fakat konseyin rolü yaL da henüz farklar bulunmaktadır. 
nız buna inhisar etmez. Bizzat mahi İngiltere, Almanya ile Fransa a
yeti itibarile konseyin kendi bünyesi- rasında hakemlik vazifesini yapmak 
ne dahil daha iki rolü ,·ardır ve ifive arzusundadır. Fransız delegasyonu 
edebil!rim ki, Lokarno de\•letl ri, ise, İngilterenin Lokarnoyu imza e
konseyi, bizim burada toplanmamıza den bir devlet sıfatile teahhütlerini 
sebep teşkil eden bu hakem rolünü ve_ yerine getirmesini beklemektedir. 
rir iken, konseyin bu rollerini gayet n. Flanden, asgari garantiler ü -
iyi bir surette bilmekte idiler. Bu zerinde her halde ısrar edeceğini bil
rnller. beynelmilel ihtilaflarda uzlaş dirmiştir. 

hrıcı rolii ile emniyet zamini rolüdür. INGILTERE YENi BiR TEI\.LIFTE 
Bu günkü müzakerelerde tevdi edi- BULUNU°FOR 

len knrar sureti proj t hakkında, Londra, 18 (A.A.) - Havas ajan-
Fran a \'e Belçikayı konseyin tam su- sının diplomatik muhabiri, meali giz 
rette tatmin etme.sinden evvel li tutulmakta olan n. Edenin planının 
) erinde olmıyacak bir uzlaştırma diploma!'i mahafilinde "arsıulusal ya· 
mevzuu bahs değildir. Fakat, eğer sayı iadeye,. matuf telakki edildiğini 
bir uzlaştırmaya mahal vars.'l, bu işi haber vermektedir. 
konseyin yapmasını, diğh her türlü Aynı muhabir, Lokarno devletleri 
hal suretlerine tercih edeceğim. Fik· tarafından konseyin tasvibine arze
ı·imce, konı:ıey rolünii Ren paktının dildiği söylenilen bu planın ana hat
kendisine verdiği hakemliğe inhisar ]arını izah edecek vaziyette olduğunu 
ettirmekle bu iptidai iki rolünü ifa idclia etmektedir: 
etmiş olamaz. Konsey, bu iki rolii- B. Ed~nin muhtırası, Lokarno and· 
nün kendi ·ine tahmil ettiği vazifeyi la~ masının Almanya tarafından fes. 
ihlal hakkındaki teklif üzerinde nasıl hini kati surette takbih etmekle ba,lı
olursa olsun almak mecburiyetinde yor. Almanya ile Fransa, Fransız -
bulunduğumuz karardan müstakil ~ir Sovyet andla§masile Lokarno andlaş
surette ifa edebilir. mn ının telifi me~ele.-ıi hakkındaki 

Bence bu vazife, Lokarno muahe- noktai nazarlarını I..fıhey divanı hu -
desinin zammı olan de\•letlcrin teah- zurunda izah etmeğc davet edilccek
hütlerinin tamamiyctindcn hiç bir lerdir. 
şey eksiltmemek üzere ,.e fakat buna Almanya, J..i'ıhey divanının hakem. 
kendi yardımımızı da ila,·e etmek su liğini Ye yahu<l ki hükmünü kabul eL 
retile, bu 1.amın devletlere iltihaktır. mediği takdirde plfında buna dair ay_ 
Bu suretle, milletler cemiyeti paktı- rıca ahkftm bulunduğu zannediliyor. 
nın ruh ve metnine riayet edilmiş o- Lokarno n Fransız - Sovyet and
Junacaktır. Gene bu suretle, konsey, }aşmalarını telif meselesi hallolun_ 
üç büyük Avrupa memleketinin mü duktan sonra Ren hududunun emni 
nasebetlerine ait olan Ye A nupa em- yeti için daimi bir rejim tasarlanacak
niyetinf n bel kemiğini teşkil eden bu tır ki bunda arsıulusal bir askeri 
kadar mühim bir meselede bütün ''a- he)etle polis kontroluna tabi gayri 
zif esinf yapmış olacaktır.,, askeri mıntakalar ,·ücuda getirilmesi 

ı~ondra, ıs (A.A.) - Lokamo dev_ derpiş edilecektir. 
Jetlerinin hafi toplantısı, dış bakan Almanyanın bu mıntakalar dahi -
lığında saat 12,2ii de başlamış, B. Eden linde istihkamlar inşasına hakkı ol 
ve Lord HnJifaks'dan başka B. Ne- miyacak, Fransa da, hali hazırdaki 
Yil Çemberlnyn da iştirak etmiştir. müdafaa sistemini takviye edemiye. 
FRANSA, ITALl'ADAN ı·e INGIL. cektir. 

TEREDEN ASKER ISTBDI Yeni andlaşmayı imza edecek olan 
J..ondra, 18 (A.A.) _ Röyter ajan· Almanya, İngiltere, Belçika ve Fran-

ının haber ''erdiğine göre, Fransa, sn, tahdide taM tutulacak olan hnva 
Lokarnoyu zımnn altına almış olan km·vetlerinin taarruzlarına karı-1 top· 
deYletlerin ya Jngiltere iJe ]falyanın, raklarının masuniyetini müştereken 
şark hududunun muhafa?.ası için tekeffül edeceklerdir. 
Pransrzlarla birlikte hareket etmek FRANSIZLAR YENi GAYRI ASKE
üzere bir kaç müfreze göndermelerini RI MINTAKA TEŞKiLiNE MUARIZ 
teklif etmi_Ştir. Bu teklif İngiltere ta- Londra, ı ... (A.A.) - Höyter ajan
rafından pek mlisait kari'ılanmamış- .!=lının bildirdiğine göre, lngiltere ta 
tır. İngilizler, bu takdirde ar.sıulu rafından yapılan teklifin, Fran ız -1 
sal bir mıntakanın te.ı;isini teklif et. Alman hududunun h<'r iki tarafında! 
meyi düşünmektelers~ de bunun da da gayri askeri bir mıntakn tesisi fik
Fran a tarafından kabulüne imkfın rini ihtiva ettiğine dair verilen haber-! 
yoktur. ler hakkında ban Fransız mahafili,, 

Röyteı ajansı. arsıulusal mmtaka böyle bir teklifi tasavvur eden kim·! 
mcselcsfnin sor('tf katiycde terkedn - senin Fran<ıız pstkolojtc:;ine yabancı 1 
miş olmadıflnı, sadece şimdilik biri oldtılhınu sih·lemektedlr. 1 
tarafa bırakıldığını istihbar etmiştir. · Diğer taraftan, bir kısım Fransızj' 

topraklarında inzibatın ecnebi mU- yet tetkiliıtı için ·mücadele edilemez. min filen ihyası demektir. IJ. Hitler'~.': 
messiller tarnfından temin edilmesi Mütecaviz karşısında mÜsMdekarlıl< teklifleri, uir tarafta ademi tccat~ 
şeklindeki bir planı Fransız millicili- göstenneği, yahud teahhüdlerine ria. teminatı verip öbür tarafın eızeriııı 
ğinin bugünkü vaziyetinde hiç bir hü yet göıtermeınesini müıtereken teıvik serbest oırakma7' suretiyle Atmıpa~ı 
kumetin kabul edemiyec<'ği söylen- etmeği, veyahud mütecavize tecavüzü. iki kısma ayırmak hıısıısuncla yeni b~I' 
mektedir. nün semeresinden istifade temin ettir. tc.Qcbmis hissi uermi.<ttir. B. Bitler''" 

ll • • o 
Aynı mahf eUer, iki büyük devld a- meğe matuf müşterek bir anlaımayı Almamıayı tekrar Milletler cemiycl1

'
1 

rasında hilkune mesbuk olnuyan böy- müşterek bir tedbir telakki edemeyiz. dahil ~tmek hususımdald teklifi, a 1 
• 

le bir tarzı halle Almanyanın d:ı mu- Milletler Cemiyeti, prensip!erini tatbik r.ak, Almanyamn1 i1ılcil etmi~ bıılııfl • 
vafakat gö:;tcreceğinden şüphe etmek- etmiyecek olursa iııtihz.-,ya hedef ola. duğtt cemiyet pren<ıi7ılerini kabul et.• 
tedirler. caktır. Ve bu takdirde, cemiyet yalnız mcsi şarttyle nazarı itiba1·e alınabilıt'· 

Teklife müteallik güçlüklerden beyhude bjr te~ekküt değil, hatta tehli. 11. Ilitler'in tcklifleri1 Sovyct alcyhttı· 
baı;;ka, Maginot müdafaa hattının hu· keli bir hale gelecektir. Çünkü, millet.

1 
rı ue Aurııpa alcy1ıtan bir birlik tct 

duda 500 metreye kadar yaklaşması leri, kendilerini müdafaa edecekle~ yer- km dcme7~ir.,, ___, 
ve hiç bir nokbdasek~kilometreden ~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ziyade uzak olmaması dolayısile, psi- ( H ... /( · ) [ An/<.ara Haberleri J 
kolojik bakımdan yapılan itirazlar,\.... aı ıcı ısa Haoeı ıer 
göründüğüne göre, daha kuvvetli O- • Seyyar otel ismi verilen ı. z. 129 Nu·· fus ı·sıerı· 
lacaktır. balonu ile fabrika üzerinde kısa bir u. , 

DÜNKÜ KONUŞMALAR çuş tecrübesi yapılmıştır. • ı "'h d · ı · 
Londra, lS (A.A.) - Lehiı;tan dış 4' Kafkas dağlarında onattı günden. JS 3 e ) 1 Y OY 

işleri bakanı B. Beck, Fransız - Sov- beri karlar arasında mahsur kalan ba-
yet paktı hakkında demiştir ki: zı gezginleri kurtarmak kabil olmuştur. 

"- Fransa ile Sovyetler Birliği a- * Pensilvanyada, su baskını yüzün. 
rasında aktediJen bu muahedenin, Le- den hasıl olan vaziyet vahimdir. Nev 
histan için, daha evvelki teahhütle- york kızıl haç kurumunun bütün me
rinden doğan vecibe ve hukukunu hiç murlan sefeıber edilmiştir. 
bir suretle değiştirmemiştir Sovyet ııı Almanya . Yugoslavya tecim an. 
ler Dirliğine gelince, Lehistanrn ve- taşmasında derpiş edilen iki memleket 
cibeleri son seneler zarfında ademi te- komitelerinin konferansı Agranda top
cavüz paktı , .e mütecavizin tarifi hak lanmıştır. Konferans mübadele ve tedi. 
kındaki Londra protokolü ile tesbit e- yat işlcrilc meşgul olacak ve bir hafta 
dilmi bulunmaktadır. kadar silrecektir. 

Lehistan tarafından doğuda ve * Çekoslovakya finans bakanı B. Ka. 
rel Trapl istifa etmi§tİr. Yerine mu. 
vakkaten Emil Franke tayin olunmuş. 

Avrupada emniyetin tahkimi i~in im
zalanmış olan bu iki muahede, J .. ehis 
tan için daima doğu komşusu ile iyi 
k 

tur. 
omşuluk münasebetleri idame hak - -----------------

kındaki hüsnü niyetinin ifadesi oL 
muştur •• , 

Lokarnoyu yırtmak 

Hitler için B. Beck, nutkunun sonunda, bir u· 
lusun, kendisi müzakerelere iştirak 

etmeden ve kendisi dinlenmeden mu- H k • f •? 
kadderat \'e menfaatleri hakkında a mı, vazı e mı• 
bir muamele yapılamıyacağına dair 
olan Lehistan tezine daima riayet e_ 
dilmesi lüzumunu kaydetmiştir. 

İspanya ve Arjantin delegeleri, 
muaheuelerin bir taraflı bozulması 
aleyhinde söz söylemişlerdir. 

Danimarka dış bakanı B. Munh, 
muahedenin ihl:il edildiği aşikar ol· 

Stutgard, 18 (A.A.) - Alman ha
ber alma bürosu bildiriyor: 

B. Hitler'in muavini B. Rudolf Hesı 
seçim nutkunda ezcümle demiştir ki: 

duğunu n fakat bir uzlaşmaya eriş- Fransa, yeni Almanyanın, en bil -
meye çalışm~..,ının lfızım olduğunu ,·e yük muhasımı Bolşevizm ile bir pakt 
emniyetin yalnız bu uzlaşma ile zıman akdetmekle Lokarno muahedesini yırt 
altına alrnabileceğini bildirmiştir. mı!1tır. 

"B. Hitler evvelce Alman ulusunun 
iç müsalemcti için yaptığı gibi bugün 
de Alman ulusu ve Avrupa için barı§ 
lehinde mücadelede bulunmaktadır. 

Romanya dış bakanı B. Titülesko, İcap eden tedbirleri almak B. Hit-
beynelmilel teahhütlerin ihlalini tes- ler'in yalnız hakkı değil, ayni zaman
bit ve müşahede ederken fıtıl kalmak da. vazifesidir. Fransa, buna sebep o
imkanı olmadığını ~öylemi~ ve demi~ larak emniyetini göz önünde tutuyor-
tir ki: "' sa, Almanya kendisine şu cevabı veri-

.. _ Küçük anlaşma devletleri, yor: Yalnız Frhnsanın emniyeti mev-
Fran!'a ve Belçika tarafından ileri zuu bahis değildir. Almanyanın da 
.sürülen şartlara göre Alman teklif- emniyeti meselesi mevcuttur.,, 
]erinin müzakeresine aleyhdar değiJ_ --------------
lerdir. Lokarno bakidir. Taksim ka· 
bul etmiyen barış, yeni zımanlarla 
bkviye edilmelidir.,, • 

Ye en son söz alan Portekiz dele
gesi, konseyin Avrupanın müsalemeti 
çaresini araması icap edeceğini biJdir

. miştir. 
Müzakereye yarın saat onda de 

vam edilecektir. 
DÜN GECE DE KONUŞULDU 
Londra, lS (A.A.) - Lokarno dev· 

Jetlerinin müzakereleri gece yarısın
dan sonra devam edecektir. 

FRANSA VE BELÇiKA TEKUFI 
Londra, 18 (A.A.) - Fransız ve 

Belçika teklifinin görüşülmesine de • 
vam, veya bunu pef§embeye bırakmak 
hususunda bir karar verilmek üzere ya. 
prlan gizH konsey top1antı!!ında , Ar _ 
jantin. Sili, Danimarka, Polonya ve A. 
vusturaTya mümessilleri talik lehine 
rey vermişlerdir. 

İngiltere ve diğer yedi devletin mü. 

Almanya istikraz 
peşinde 

Londra, 18 (A.A.) - Financial News 1 
gazetesi Alman hükQmetinin bir istik. 
raz akdetmek için bugünlerde Londra 
piyasasını yoklamakta olduğunu haber 
veriyor. 

Bu ,gazete, B. Schacht'ın ıahsi dostla 
rından birininalakadar mahafil ile tema 
sa geçtiğini ilave etmektedir. 

messilleri ise, menfi rey vermiıterdir. 
İtalyan mümessili, reye iştirak etme

miştir. 

DOK ERNEST TE BlR V AZtFE 
ALDI 

Berlin, 18 (A.A.) - Haber alındr. 
ğına göre B. Bitler, dün akşam uçakla 
Londraya gitmiş olan Dük Ernest de 
Sakskoburg - gota'ya bir vazife tevdi 
etmiştir. 

-
Nüfus me"ıurlarının 
adedı çoğaitııacak 

Ankara, 18 (KURUN) - lç BS -
kanlığı tarafından hazırlanmakta ola' 
yeni nilfus sayımına ait kanun ıayiJılJ' 
ı:ıı bir iki güne kadar bitecek ve de~ 
hal Kamutaya scvkedilcccktir. Tabl<i 
P.ttiğime göre yeni kanunla nüfus t~ 
kilat:ımız her OD ~ bin ı\üf \lSa _ 
memur düşecek nisbctte genişletile • 
cek, nüfus memurlar.mm maaşı artt~,, 
rılacnktır. Bu suretle bugUn taşra si 
mevcut 1100 nUfus memurunun saY1 
1700 ze çıkarılmış olacaktır. Kan\lfl; 
dıı nüfus sicilelrinin iki nüsha oıarB ci 
tanzimi, bunlardan birisinin hUf!ll='i 
mahzenlerde saklanmasının ınecbıır 
tutulmasına dair hükümler de va.~ 
Ayrıca hüviyet cüzdanlarına foto er 
yapıştırılması ilerde bütUn h&Ika t 
mil edilmek üzere ,&intdilik yalnız şe-

·ıı.· 
hir ve kas:ıbıı.l rda oturan on be!j ~ ri 
şındo.ıı yukarı erkekler için mccbıl • 
olacak, köylülerin de hüviyet cuıd~t" 
alrına parmak izleri konulacaktı~:;;.;\ 1 

ni kanunla nüfus Umum müdürlU!:': _ 
nün bütçesi de artını§ olacak~ır. rıu • 
fus yazımının nüfus sayımı ile berıı ıı· 
bcr yürümesini temin için yazırn l< • 
nununun müstacelen müzakeresi ist.~~ 
necek ve şimdiden yazım tecrübeler~. 
başlanarak genel yazım yapıtacal< 

Köylüye pamuk 
tohumu dağıtılacak 

Ankara, 18 (KURUN) - zırıı~ 
Bakanlığı Malatya ve havalisind~ ~t· 
niş mikyasta pamuk ekimini ternıı\ # 

mek üzere yaptığı hazırlıkları. biti reıı 
miştir. Önümüzdeki seneden ıti~ e
bu havalidc binlerce dönüm P~u dcJl 
kimi yapılacak ve ziraat mcvsırni~Jl'IİŞ 
evel çiftçilere otuz ton ıslah cdiktıt'· 
pamuk tohumu parasız dağıtııaca ,_....-

Afrikada harp 
(Vsl yanı 1 incidl) 

Lı # 

BlR HABEŞ KUMANDANI t'fı\ 
YANLARA GEÇTİ sa • 

Roma, 18 (A.A.) - Marcşa.:.~·rıd• 
doglio l 58 numaralı resmi teb ıgt 
bildiriyor: . olO-

ltalyan tayyareleri, Aşııngı gtat' 
nün cenubunda "'Örülen iki :fiııbCŞ o . 
y:ıresini tahrip etmişlerdır. bil' 

Bir çok Habe~ şefler~, bu ara;)')rtı• 
hassa eski Tembıen vatısi Ras ,ı\Jl'lıır6 
mun oğlunun mürebbisi occaz 
Silassi mutavaat etmiştir. ı.ir wer ., 

Somali cephesinde kayde deg 
şey yoktur. 



işaretler 

Rağbetsiz edebiyat 
Londra, Paris ve Moskova 

için "Sanat fert için mi, Ve ya- Benzin bir senede 
hut sosyete için mi?,, ıöz.ü, ıade· k d b•ı• ? 
ce bir nazariyeden bCJ§ka bir ıey ne a ar uça ı ır. 
cleğilclir. Sosyologlar ve estetler 
zaman ve mekan hucludları clıfın
da imkanların iıFkunu ıeyreder· 
hen bu bahisleri tatlı tatlı konu· 
şurlar. 

Nazariyeciler ne konuıur -
larsa konU§IUnlar sanat ız; · 
lerincle Ferdiyetçiyim cliyen, ce· 
miyet tez.ini prensip olarak alan 
kadar ıoıyeteyi aksettirir. Cemi
yetçiyim diyen de, estetik dava· 
sında, Ferdiyetçiyim diven kadar' 
sanat tekniğini benimser. 

Sanat adamının fahsiyetini şu· 
urıu.z bir dünya halinde cemi:;·el 
kaplamııtır. Sanatkar "ben., eli· 
yen ve bir ıosyeteyi §uurunda du· 
Yan insan halini almıştır. Meıe!ii 
Britanya, ıü.zülmü§ lngiliz impa · 
ratorluğu demektir. Süz:ülmü§ 
Britanya Lonclra demektir. 

Süzülmü§ Londra limanı siti 
demektir. 

Siti = lngiliz'dir. 
Diye bir hüküm verebilirıiniz. 

makıat Fertle cemiyetin biribirini 
nasıl temsil ettiğini anlatmaktır. 

Aynı misali biz. de alalım, tez.ad· 
ları derhal ortaya çıkacaktır. Lon· 
draya tatbik edilen hakikat ölçü· 
ıü bizde sırıtır. 

Mesela diyelim ki; Türkiyeyi 
lıtanbul temsil ecler. Temayülle
ri bakımından lstanbulu Şişli tem· 
sil eder. Şi;li süz.ülmü§ bir züp
pelik demektir. Netice çıkarma· 
Ya dilim varmıyor. Fikirde, hir 
rle, aksiyonda Şi§li = Türk tipi, 
ı·vebilir misiniz? Diyemezsiniz. 

':ı\ynı hükmü sanat içın de vere· 
mczsiniz. 

Şu halde Londra için doğru, 
lstanbul için yanlı§ olan neti<."eyi 
tahlil etmek gerektir. 

• * • 
Fert ıuurunun c~miyeti temsil 

etme3i, görünclüğü kadar basit 
bir hacliıe değildir. 

1 icaret odasına göre 
yüzde bir ile dör f 
arasında uçabiliyu r 

Ticaret Odası meclisi dün saat 3,5 
<la Merkez bankası direktörü Bay Sa. 
dettinin başkanlığında toplr.nmıştır. 

Dünkü toplantıda ticaret maksadile Av. 
rupaya seyahat etmek isteyen tüccarla. 
rın kambiyo müsaadesi için müracaat. 
!arı okunmuş, bu tüccarlardan biri 
müstesna diğerlerine kambiyo müsaade 
si verilmesi müvafık görülmüştür. 

Bundan sonra koşu yerlerinden alı. 
nacak vergi hakkında idare heyeti ka. 
rarı okunmuş ve kabul edilmişti. Bu 
karar koşu yerlerinden de futbol saha. 
larından olduğu gibi vergi alınmasına 
dairdir. 

Toplantıda, bir firmanın kırık pirin. 
cin mahiyeti hakkında sorduğu suale 
idare heyetinin verdiği cevap, azalar a. 
rasında uzun münakaşalara yol açmış. 
azadan Suad, Sedad, Fortun, Bedri Ne. 
dim fikirlerini söylemişler, neticede 
yarıdan aşağı kırık pirinçlerin üç kıs. 

ma ayrılması, yarıdan yukarısı, kırık 

pirinçler de "kırıklı pirinç.. diye ayrı. 
tarak sağlam pirinçten aşağı fiatlerle 
satılması hakkındaki idare heyeti kara. 
rı kabul edilmiştir. 

Bundan sonra dün de yazdığımız gi. 
bi benzinin muhtelif sebepler dolayısi. 
le ne kadar uçabileceği hakkında ta. 
hakkuk müdürlüğünün sorduğu bir su. 
ale verilen cevap okunmuştur. Bu ce. 
vap benzinin bir senede ancak yüzde 
bir ile dört arasında uçabileceğidir. 

Son olarak sandık meselesi hakkın
da Oda genel sekreteri B. Cevad Nizami 
izahat vermiş, bütün memurların iştira. 
kile kurulacak sandığın memurların is. 
tikballeri için faydalı olabilmesi hak. 
kınc:l 18.=rn ,;elen !t•yleri '-h otmİf ve 

Meselenin bir encümene havale edile. 
rek halledilmesini istemiştir. Neticede 
meselenin idare heyeti tarafından tet. 
kik edildikten sonra tekrar medise gel. 
mesine karar verilmiş ve teklif idare 
heyetine havale edilmiştir. 

HASTAHANELERDEYENIPAVYONiAR 
Şehirde hastahane ihtiyacını karşı. 

lamak üzere mevcut hastahanelerde ya. 
pılması düşünü!en ıslfihatın ilk adımı a. 
tılmış bulunmaktadır. Bu maksatla Ha. 
seki hastahanesinde lıir çocuk pavyo. 
nu, Cerahpaşa hastahanesinde de idrar 
yolları hastalıkları isin bir Üroloji pav. 
yonu in asma karar verilmiştir. 

Bundan başka Guraba hastahar.esin. 
de de bir çocuk doğum pavyonu açıla. 

Bir cemiyetin fertleri ile mü· 
ncuebeti, sadece nüfus kağıdınclan 
ibaret ise, cemiyetin iileali üe o
nu temsil etmek istiyen miinevver· 
ler araaındaki açıklık ideal ayrı· 
lığı §eklinde ortaya çıkmıf iıe ar
tık bu münevverlerin bir milletten 
bahıetmeğe kanun bakımından 
h kl 

. caktrr. 
a arı da olıa estetrk bakımın-

' •ld•iltmUttl '"lttltı-.tımRIHIDOHttftlftllllllllmnmtıtm$tltttattlUIUl1~ 

dan ıalahiyetleri yoktur. lir. Dava güzeldir, yerindeclir. 
Bu temsil hakkını elde etmesi Fakat, biz.deki entellektiiel tiple· 

için, Türk münevverinin ruhunu ri, kendilerini tesadüfen bu }'Ur· 

keneli midesi ile kalası araıından da yabancı bir yıldız.dan sürgün 
çıkararak geni§letmeıi ve kendi e:lilmi§, betbaht insanlar ıayarlar. 
•İnin büyük insanlık ve kültür ideallerinin kökleri ba§ka yer
clünyaları içinde onları aksettiren dedir. Eğer entellektüel kökle
bir küçük orijinal olması lazımdır. §irse, cemiyeti temıil saliifıiyetini 
Mevlana'nın böyle bir dünyaıı l:azanırsa, 0 zaman bu davanın 
Varclır. Şakspir'in bir dünyaaı muvaffak eserlerini görebileceğiz. 
vardır. Fakat bugün bu edebiyat kötü 

Mopaısanın bir dünyası var- taklit salh::ısıncladır. 
dır. Maksim Gorkinin bir dünya· Kendisi başkasının gözüyle gö· 
•ı vardır. /lya Erenburgun bir rür, mevzularını bQ§kasının gÖ· 
dünyası vardır. ziiyle görür, bunun için ne mem· 

Biz.de münevverle cemiyet a - leket içinde, ne memleket dışında 
Tasındaki rabıta, hemen çok sat· kcnclisinebir rağbet bulur. 
hi sebeplere bağlı kalmıgtır. Maa§ Satiri Ertem 

Hüviyet Bekir 
Yazı hakkında ehemmiyetli 

bir konferans verdi 

ilk okullarda tatbik edilen 
Züterlin usulü ile yazılmıı 

bir kaç satır. 
İstanbul KUltUr direktörlüğilnün 

! - KURUN 19 MART 1936 -

Mekteplerde 
sıhhat vaziyeti 

Talebenin sıhhat 
işlerile daha gakından 
alakadar olunacak 
Okulların sıhhi durumile yakından 

ali'ıkadar olmak için Sıhhat direktör
liiğü okullara gönderilmek üzere kül -
tür direktörlüğüne bir sağlık tamimi 
yollamıştır. Bu tamim bütün okullar 
tarafından tatbik edilecektir. 

Okul öğretmenleri çocukların oku
la niçin gelmediğini araştırarak du -
rumu okul direktörlüğüne bildirecek -
tir. Direktör öğretmenlerinden aldığı 
netice üzerinde incelemeler yaparak 
talebenin hastalığını tesbit edecek ve 
ailesinden çocuğu doktora gösterip 
göstermediğini öğrenecek gösterme -
diyse niçin göstermediğini soracak -
tır. Fakir olan talebelerin belediye 
doktorları tarafından muayene edil -
mesi işini de okul direktörü temin c -
dccektir. Talebe tamamen iyi olmadan 
okula alınmıyacaktır. Üç günden faz
la gelmiyen her taelbedcn de rapor 
istenecektir. 

Bazı okulların tifo a.~ısı dolayısile 

okullarını kapattıkları görülmü§tür. 
Bundan sonra tifo aşısı dolayısile okul 
kapatılmıyacak ve aşı cumartesi gün
leri yapılacaktır. Kabakulak hastalığl
na tutulan talebe 21, su çiçeği ve kı -
zamık hastalığlna tutulanlardan 16, 
boğmaca hastalığına tutulan talebe 
de bir ay okula almamıyacah-tır. Han
gi okulda bu hastalık görüldise okul 
sıhat memurları tarafından dezenfek
te edilecektir. 

Orta 7 edrisat direotörii 
mektepleri geziyor 

İGezintiler 

Kefalet! 
Her ata sözü değerlidir; fakat 

bunların içinde öyleleri var, ki 
altınla, elmasla değil, radyumla 
tartılsa/ar yeridir. Kefalet ve §e

hadet yolunda söylenen "lıin yok
sa §ahit, paran çoksa kefil ol!,, 
sözü bunlardandır. 

Kim bilir kaç bin can yandık
tan, kim bilir ne kadar ev, bark 
yıkıldıktan sonra halkın dilinden 
bu söz çıktı?... Lav, na11l azgın 
bir yaratılıı canavarının köpürÜ§Ü 
ise, bu türlü sözler de büyük iç 
yangınlarının ışığında milletlerin 
haFızalarına iılenir. 

ilkin, keneli kendinize: 
- Cemiyet, biribirine bağlı sa· 

yısız çarklardan doğma bir maki· 
nedir. lılemcıi ıçın, bunların 
biribirine yardımı gerek. 

Der ve acı tecrübelerin dürtü§· 
lerine kulaklannızı tıkarsınız. 
Korkunç cez.a yakındır. Ta yüre· 
ğiniz.den derin bir yara alır, scn

delerıini.z. 

iyilik duyguıu kolay can ver 
me:r.. Avunacak §eyler bulur, ka· 
nıyan böğrünüzü yuFka yüreğiniz· 
le ıararsınız. Bir ikinci. bir üçün· 
cii vuruıa daha uğradıktan aonra 
da hôla ayakta durabilirseniz, ar
tık ayranı ülliyerek içer. iri çürü· 
müş, ıüpheli, berbat bir adam 
olur1unuz. 

Yaralarınızı görmiyenler, önü· 
nüzden akıp giden iyilik ırmağına 
eğilmekten çekindiğinizi gören
ler, size kızarlar: 

- Ne fena adam! 
Derler. 

tensibile, Kız Muallim mektebi tedris Bu yıl şehrimizde açıalcak yeni lise 
usulü muallimi Hüviyet Bekir tara • ve orta okul işleri etrafında incelemeler 
fmdan Üniversite konferans 13alonun· yapmak ilzere orta tedrisat direktörü 
da ilk mektep muallimlerine yazı ders Bay Avni'nln §ehrimiroe bulunduğu 
leri hakkında bir konferans verilmi3· nu yazmıştık. Bay Avni dün de kültür 

tir. direktörü Bay Tevfik ve genel ispek-

Fakat Ji::, artık lelakcte gü
lecek kadar pişip olgunlaşmıç.sı

nızdır. Aldırmazşınız. Bu dere
ceyi bulduğunuz giin, ömür bir 
tuz.ak olmaktan çıkar. Yalnız 

dikkat ediniz, ki. can eviniz.den 
vurulmıyasınız. Çünkü çok kerre 
bir tek yara da öldürmeğe yeter • 

Bu konferansta, evvelfL yazının ma- terlerden Bay Ekrem'le beraber lise 
hiyeti ve killtür hayatındaki ehemmi· ve orta okullara giderek talebenin va
yeti tasrih edilmi!j bundan sonra yazı ziyetini tetkik etmiştir. Evvelce yaz
şekillerinin tarihi hakkında izahat dığımız gibi bazı okulların yerleri de
verilmiş ve tarihten evvelki zaman · ğiştirilecek ve çift tedrisat usulü 
larda yazının Türkler tarafından icat tatbik edilecektir. 

Kefalet, bu siliihlann en kes
kini ve belki. de en amansızıdır. 
Tarihin en eski felaketlerinde o· 

nun izi bulunabilir. 

edilerek yer yüzüne yayıldığı göste -

rilmiştir. ç b M h d 
Eski Türk harfleri, Uygur yazısı Ü 3 0 e m e e 

ve Latin alfabesinin şekilleri projek
siyonla aksettirildikten sonra yazı me
todunun ortn. asırlardan bugüne ka -
dar geçirdiği merhaleler de tcsbit e • 
dilmiştir. Bu kısımdan sonra yirmi'?.
ci asır yazı reformünün Avusturya, 
l:sviçre, 1ngillcre ve Almanya gibi 
memleketlerde nasıl başladığı ve ne 
suretle tatbik edildiği de projeksiyon
la müteaddit resimler gösterilmek su
retile izah olunmuııtur. Bilhassa yeni 
Türk harflerinin okutma tarzında tat
bik edilen ve modem yazı sistemi olan 
"Züterlin = Sütterlin,, usulü üzerine 
etraflı izahat verilmiştir. Bu kısımda 
yazı ameliyesinde bilek ve parmak ha
reketlerinin ehemmiyeti ve yazının 

hangi amiller tahtında §ahsi bir ifade 1 

ka7.anabileccği hususu gösterilmiştir. 

"Mecelle §erhi,, kelaleti "el' ali 
aliye,, den sayar. Ama ıonuncla 
"sakın ha!,, yı da bastırmaktan 

YENİ DEMİR YOLLARIMIZDAN 
GELEN BUGDAYLAR 

Diyarbekir ve Elaziz demiryolları 

vasıtasile şubat ayı içinde İstanbula 25 
vagon buğday gelmi tir. Bu mikdar di. 
ğer herhangi bir yerden gelen buğday. 
lardan çok üstün olduğundan, yeni de. 
miryo_lunun çok büyük faydalar vermek 
tc olduğunu göstermektedir. 

para veriliyor 
Meşhur ağır sıklet güreşçimiz Ço· geri durmaz. 

ban Mehmet Şehir meclisine bir istida 
vererek Fatihte Atpazarında belediyo Gök kitaplarının en ihtiyarı ta-
m::ılı olan bir arsanın kendisine mec • nınan 'Tevrat,, bile: "KeFaletin 
cauen verilmesini istemişti. Bu istelı başı garc:met, ortası nedamet, 
biitçe enclimenince tetkik olunmuş, be- sonu felakettir,, der, ki "mecelle,, 
lcdiye malı olan arsaların meccanen nin ulu §arihi bir tek noktasım 
vcrilemi~·eccği kanunda tasrih edil . 
miş olmasına binaen arsanın verile . deği§tirmeden yapraklarına ge· 
miycceği, ancak sporun yükselmesin· çirmiştir. Halkın ne dediğini ise 
de büyük bir amil olan Çoban Mehme· yukarıya eklemi§tim. Yalnız: bu, 
de bir arsa alabilmesi için spor klüp· bir kelime de benden armağan 
lerine ~apıla~k ya:dım madde~!~~en olsun: "l§in yoksa §ahit, paran çok 
1.000 lıra verılmesı mu\'af ık · gorul · kl k k l'l l' 
mUştür. Encümenin bu kararı kabul ve a ın yo sa e 1 0 • .,, 

edilmiştir. Çoban Mehmet bu para ile S. Cit?Zgin 
kendisine bir ev yapacaktır. ..~ m11111fhlllllllt11muımıımt1111nıııı-maınıııımunııııtt-=ıııı""" 

BU AKŞAMKi KONFERAHS 
Kili.~e ve manastırlardaki Homcn 

sana ti 'e bu .sanat üzerinde Türk ~a
natinın tesirleri hakkında Galatasa
ray lisesi muallimlerinden Uay Marn., 
buri tarafından bugün saat 16 da lin
yon Fransezde bir konferans verile.'. 
cektir. Projeksiyonla resimler de 
gösterilecektir. 

SEHRIMİZE GELECEK SEYYAHLAR .. 
"General Fon Ştoyben,, vapuru dün 

limanımıza gelerek içerisindeki 300 Al. 
man seyyahile Boğazda bir gezinti yap. 
mıştır. Seyyahlar bugün de şehrimizi 

gezecek ve akşam üzeri gideceklerdir .. 
Önümüzdeki aylar içinde şehrimize 

epeyi seyyah geleceği umulmaktadır. 

gibi, lüks ihtiyaçlar gibi, §ereF --~---~-::-:-----------------------------------
gibi bazı noktalarda cemiyete Yazısız hikd1je: 

Nisanın 6 sında yine "General 'Fon 
Ştoyben,. vapuru, Nisan 9 da .. Moldavi. 
a,, 24 de ''Nilvoki,, 29, da tekrar "Ge. 
neral Fon Ştoyben., mayıs 1 de "Lan.. 
kastrya,, ağustosun 22 sinde "Orontes,. 
eylfılün 17 sinde "Nilvoki .. 26 sında 
"Atlantis .. 30 unda "Arandora Star., 
vapurları gelerek şehrimize İngiliz, Al. 
man ve Avrupa tarikile Amerikan se. 
yahları getireceklerdir. 

bağlılık br vaz.ile halini alır. Bıı 
dar kadro içinde münevverlerin 
Türk milletini temsil etmeleri de 
iil, alelôcle bir §ahsiet elde et 
'ftieleri bile §Ühelidir. 

• * ,, 
Bizim edebiyatımızın türlü 

tii~lü Javaları vardır. Entellektü-
1 elı memnun etmek ist(j·en eclcb:

l'at idcliaıı bunun haf ucuncla ge-1 

ESKi YÜN CÖRAPLAR .. 
Son hafta içinde Almanyaya 65 bin 

kilo eski yün çorap parçaları satılmış. 
tır. 
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Muhtelif semtlerde tam 21 ev soyanlar: 

yediler! Basın hayatımız üzerinde tenkitler: 6 ...........................................................................................• 30 ar yıl hapis cezası 
Aman, ne hoş adet ... Dün karar bildirilince, 3 arkadaş, sarardı ve ... 

tngilterede büyük bir adam ölür: ı 
Kral V George veyahut meşhur edip 
Kipling, yahut siyasi Lord Reading. 
Gazeteler, bittabi bu zatlar hakkında, 
kendiliklerinden baş makaleler, tereli • 
mei haller yazarlar. Okuyuculardan da 
hemen bir mektup tufanı başlar. Her 
aJakada:r kimse gazetelere aksetmemiş 
hatıralanru mektup şeklinde matbuata 
gönderirler. Gayet meraklı nokta ve 
nüktelere tesadüf edersiniz. 

Bir gazete, bir makale ile ortaya bir fi 
kir atar. O fikrin etrafında hemen bir 
cereyan başlar. Bu fikri takdir edenler 
de, tenkid edenlerde mütalealanru ga. 
zeteye bildirirler. O mütalealarr, velev 
ki, kendilerininkine uygun olmasın, ga. 
zeteciler, neşretmek adet ve haysiyet 
müktezasıdır. Mesela bu dakikada bü. 
tün İngiliz basını İtalyanların aleyhin. 
'3e, Habeşlerin lehindedir. Bununla be. 
raber İrlandalı meşhur edip B. Shaw 
umumun kanaatine taban tabana zıd 

olarak italyanlan alkışlamakta, Habeş. 
lere kahrolsunlar! demektedir. Times o. 
nun mektuplarını bir harfine dokunma. 
'dan neşreder. Lakin ertesi gün ayni sa. 
hifede cevapları görünüz. Hiç ummadı. 
'ğınız bir köşeden bir okuyucu muhar. 
ririn vaktile bugünkünden başka bir 
mütaleada olduğunu isbat için ortaya 
senetler çıkarır. 

Büyük Britanya alemine ait hiç bir 
mesele yoktur ki, gazetelerde gerek 
muharrirler, gerek okuyucular tarafın
'dan uzun uzadıya tetkik edilmesin. Çar. 
şat büyüklüğündeki Timesin bir, bir 
buçuk sahüesini okuyucular yazıyor. 

lar. Bunların içinde daima önemli yazı-ı 
lara rastgelinir. Kısa, lakin fikir ile dop 
dolu bir fıkranın altında bir lordun, u. 
zun zamanlar genel valilik etmiş bir 
zatm, büyük bir mütehassısın imzala. 
rına tesadüf edersiniz. 

tşte, İngiltere aleminde, sükfin ve 
sükut içinde, efkarı umumiye böyle te. 
şekkül ve taha~şul ediyor. Okuyucunun 
gazete ile, gazetesi ile alakası ziyade, 
Gazete onlar için bu sabah var, yarın 
sabah yok olan bir varakpare değildir. 

F ransanın yeni 
Türkiye elçisi 

Yazan: Celal Nuri 
O, ondan daha fazla bir geydir. Okuyu. 
cu iyi bilir ki, kalemi eline alıp gazete. 
sine bir fıkra gönderirse efkarı umumi. 
yeyi bir yanlışlıktan koruyabilir. 

Biz de ise, dikkat ediyorum, okuyu. 
cunun gazetesi ile alakası pek çılızdır. 
Kari gazeteye, pamuk ipliği ile bağlı. 
dır. Onun için gazete olsa da olur, ol. 
masa da. Mesele bir vakıt geçirmek ve 
hadiselere karşı (büsbütün) yabancı 
k;:ılmamaktır. Gazete okumanın bizde 
bir vaktı, saati yoktur. Hele gazeteler. 
den parçalar kesip te sakbyanlar, kol. 
liksiyon yapanlar nadirdir. 

Gazetelere karşı itimadımızda bir 
İngilizin, mesela Daily Telgraph e kar
şı olan itimadı gibi değildir. Bizim oku. 
yucu pek fila bilir ki, muharrirlerimiz 
verdikleri havadis son derece elekten 
geçirmemişlerdir. Halbuki büyük ve 
uslu akıllı gazetelerin müdürlük ve 
baş muharrirlik teşki1atlan havadisle. 

ri almaktan ziyade tartmağa büyük 
ehemmiyet verirler. 

Editor ne demek? Fransızca Editeur 
değil. Bu kelimenin Fransızcası (basr
cı, tabi) demektir. İngilizcesi ise büsbü. 
tün başka bir manaya gelir. Editor bir 
makam sahibidir. Resmen baş muhar • 
rirdir. Fakat hakikatte gelen yazıları, 

havadisleri ölçer, tartar, mehek taşma 
vurur, sıralar, basar, saklar, belki tek • 
rar kotarır. Az yazı yazar. Ekseriya ka. 
lemi ihtisas sahibine bırakır. Elli yıl -
dan beri masasının bagmda emek sar • 
fetmiştir. En büyük kalem erbabına bile 
yol gösterir. Bizde, maatteessüf, bu 
makule san'at sahibi çıkamryor. Biz, 
mesela İngiliz hasmının bu cihetlerini 
kopya etmiyoruz da, Amerikanın (Sa. 
ri gazeteler) ini aynen intihalde bir 

zevk duyuyoruz. Diyebilirim ki, bu iti. 
barle memlcketmizin matbuatında Ro. 

tativ makinelere, türlü türlü renklerde 
güzel kız resimleri basan Offsetlere 
rağmen matbuatta acı bir gerileme ha. 
reketi görülüyor. Böyle giderse gazete
lerimiz birer ilan varakasmdan başka 
bir §ey olmıyacak. 

Geçmiş Kur unlar -
19 Mart 1922 

Üsküdar - Kısıklı 
tramvayı 

İbrahim, Ha.san, Yaşar isimlerin. 
de üç arkadaş, birlikte, muhteUf 
zam.anlarda, lstanbulun muhtelif 
semtlerinde gece ve gündüz tam yir
mi bir ev soymaktan suçlu olarak 
Istanbul üçüncü ceza mahkemesinde 
muhakeme edilmişlerdi. Mahkeme, 
bu davayı uzun uzadıya tetkikten ge. 
çirmiş, tahkikat yapmış, bir çok şa
hit dinlemişti. Bu arada suçlu1am 
gösterdiği müdafaa şahitlerini de din. 
Jedikten sonra, müddeiumumiJiğin 

isteğine uygun olarak, suçluların yir· 
mişer yıl ağırhapse mahkum etmişti. 
Cezanın böyle olması, suçların tek. 
rarlanışrndan ve çoğalışından ileri 
geliyordu. 

Temyize giden bu dava, verilen 

karar suçlular aleyhine bozulmuş o

larak, üçüncü cezaya gönderilmiş, 

ve bozma sebebi varit görülerek, ce. 

za müddeti yirmiden otuz yıla çıka· 

rılmıştır. Suçlular, otuzar yıl hapis 

edileceklerdir I 

Dün karar bildirilince, suçlular 

sararmışlar, bunlardan biri hiddete 

kapılarak bir şeyler söyleıneğe dav. 

ranmış, fakat bunun önü alınmış, 

jandarmalar, üçünü de tevkifhaneye 

götürmüşlerdir. 

K 1 S A H A BE RL ER J 
* Beruttan bildirildiğine göre Türki. 

ye ile Er Frans şirketi arasındaki ko
nuşmalar sona ermiştir. Yakında Türk 
tayyareleri Türkiye ile Şam ve Halep 
arasında yolcu ve posta nakliyatına 

başhyacaklardır. 

• Buğday koruma kanunu mucibin. 
cc fabrika ve değirmenlerde kontrol 
vazifesini ifa eden memurların her üç 
ayda bir deği§tirilmeai teklif edilml§tir. 

• İstanbul adliye kadrosuna 40 lira 
ücretli 20 atlı mübaşirle iki hademe da. 
ha ilave edilmiştir. 

• Perşembe günleri ttniversite pro
fesörleri tarafından verilen konferans. 
lar kitap halinde de çıkarılacaktır. 

• Ankara Türkofiste toplanan komis. 
yon yerli mallar sergisinin açılma ve 
kapanma günlerini 25 haziran ve 15 
temmuz olmak üzere kabul etmiştir. 

Fransuva Ponse Nisan 
içinde gelecek 

• Posta ve telgraf direktörlüğü 

mektuplara pul yapıştırılması yerine 
soğuk damga vurmak tasavvurunda. 

Vsk:üdar - Kısıklı tramvay kat- dır. tık tecrübe fazla muhabere yapan 
tının Evkaf nezareti namına çıka- bir iki bakanlıkta tatbik edilecektir. 

l\fezunen Pariste bulunan Bay Ka- rılan imtiyaznamesinin münasip şa-
.m.erer'in yerifte Fransarun Ankara rait tahtında bir şirkete ihaelsi hu- * İstanbul Halkevi kitap sarayı ve ya. 
'büyük elçiliğine tayin edilen Bay susunda bir şartname tanzimi için yım kolu da senelik toplantısını yapmış 
Frarumva Ponse nisanın ilk günlerin. Evkaf Nazır vekilinin riyaseti al- ve idare heyetini seçmiştir. 
'de memleketimize gelecektir. 1 tında bir komisyon teşkil olunmuş- • Beyoğlu emniyet memuru Mir'at 

Eski e1çi Bay Kamerer de aynı 1 
tur. Komisyon dünkü toplantısında emniyet direktörlüğü ikinci şube mü • 

günlerde Ankaraya gelerek yeni elçi , şartname tanzimi için herşeyden dür muavinliğine atanmıştır. 
;yi hükumetimize takdim edip kendisi evvel vaziyet ve mevcudu kavrcı - * Balıkçılık enstitüsünde yapılan 
\'edalaşacaktır. 'ı mak üzere esasatı hazırlamak hu • yolsuzluk etrafında müfettiş Hüsnü ta-

Bay Kamerer'in Fransız dış bakan- susunda mütehassısalrm igtirak c- rafından Ankaraya gönderilen rapor 
pığında bir şube müdürlüğüne seçildi. deceği tali bir komisyonun sar/1 milddei umumiliğe iade edilmiştir. Müd 
1 ği haber verilmektedir. mesai etmesini muvafık g(jrmÜ§ • dei umumilik tetkikat ile meşguldür. 
1 Evvelce Suriye fevkaiade komiserli. 1 für. 1 ----------------
ğinde bulunan yeni elçi, memleketimi- :--. _ _...._...,..,.._______ ZEYTiN VE ZEYTl'N YAlif Fl"ATLARI 
zi yakından tanımaktadır. lııanbul Btltdİı(l'ıİ U 

•mııımıımırowtm•mıııaı"""""'•---· ....... "'_""'"""'"' s~hir1Yyatrosu Bu akşam saat FfRLADI 
Kızılay Beşiktaş kongresi lllllllllllllJI 20 de 

Kızılay Beşiktaş kazasından: 

Kazamızm yıllık toplantısı 21 mart 11 F AUST 
936 cumartesi günü saat 15 de Beşik. 
taşta Akaretlerde C. H. P. binasında 

11 
I'ürkçeye çeviren 

ki merkezinde yapılacağından sayın 1 
Seniha Bedd 

üyelerin bulunmalarını dileriz. 111111111 Göknil 

Dr. Süheyl'in konferansı 
Kadıköy Halkevmden: 
20 mart 936 cuma günü akşamı 

saat 21 de evimiz salonunda Dr. A. 
Süheyl Ünver tarafından "Eski ve ye
ni hekimlik ve hıfzıssıhha,, adlı bir 
konferans verilecektir. Konferansa 
herkes gelebilir. 

Eminönü A~ • .Ş. BŞK. liğinden·: 
Fatih ilçesi mal sandığından 5827 

liva numarasında maaş almakta olan 
emekli yarbay (320 • 412) Erzincanlı 
tsmailin acele-§ubemize müracaat ilan 
otunur. ı --- -

Fransız tiqatrosu 
HALK OPEJU<;TI 

Bu akşam sa:ı ı 
20,45 de 

Son haftaları 
Zozo Dalmas 

ve Kofinyot'sl t 

HALiME 

Cuma akşamı Şirin J. eyze 

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

Loca: 400-300-500; 

Son haftalar limon fiatlarmda göril. 
len yükseklik bir iki gündür zeytinlerle 
zeytin yağ fiatlerine de sirayet etmiş. 
tir. 

Kış ortalarında kilosu kırka satılan 
zeytinyağları şimdi altmışa çıktığı gibi 
en ucuz zeytin olması lazım gelen sele 
zeytinleri de perakende satışta otuz be. 
şe fırlamıştır. Zeytin bahalrhğma sebep 
son kar fırtınasının ve bilhassa donun 
zeytinliklerde yapmış olduğu tahribat. 
tır. 

KiMSESiZ ÇôCOKLAR EViNDE 
Şehir dahilinde yersiz ve yurtsuz 

bir vaziyette yaşıyanları barındırmak 
için Yeşildirekte Rüstempaşa cam.ün
de açılan kimsesiz Çocuklar Evine 
son aylar içerisinde bazı sabıkalıların 
da girdiği yahut, iş sahiplerinin bu -
lunduğu haber alınmıştır. 

Bu vaziyet dolayısile Evde barın -
mak istiyenlerin yekunu yüzü geçmek 

Dün Klişeci Alô.eddinin 
müdafaası gapıld1, mu
hakeme karara kaldı 

Zincirlikuyu civarında hususi oto
mobili ile çarparak jandarma Hiiseyi. 
nin ölümüne sebep olmaktan İstanbul 
üçüncü ceza mahkemesinde muhake· 
mesi görülen Klişeci Alaeddinin, dün. 
kü celsede müdafaası yapılmıştır. Mu
hakeme, karar için kalmıştır. Mah • 
keme, kararını 1 nisanda saat 14 de 
bildirecektir. 

Bakırköyde bulunan iki 
iskelet tetkik ediliyor 

Bakırköyde taş ocaklannda çimen· , 
to fabrikası işçileri yeri kazarken, bir 
kaç metre derinlikte iki iskelete rast. 
lamışlardı. Bu hususta polis ve 
müddeiumumilik meşgul olmaktadır. 

Müddeiumumilik, adli tıp işleri 
müdürlüğünde kemiklerin tetkiki ne1 

ticesinde verilecek raporu beklemekte. 
dir. Gelecek cevaba göre, vaziyet 
hakkında bir kanaat edinilecek ve ona 
göre hareket edilecektir. 

Bu iki insan iskeletinin, her han
gi bir cinayetin kurbanlarına ait ol. 
ması ihtimali zaif görülüyor. Daha 
ziyade orasrnm eskiden mahdut saha· 

Polis haberleri : 

Tehlikeli bir 
doğum 

Çorluya bağlı Değirmendere kö
yünden 30 yaşında Bayan Hanife, ev. 
velki akşam kocası ile birUkte trenle 
lstanbula gelirken, yolda sancrlan
mıştır. Çerkezköyünde istasyon mü· 
dürünün kabile olan zevcesi, kadının 
yardımına koşmuş.sa da çocuğu ala -
mamıştır. 

Tren yoluna devam etmiş, Çatal
cada bir doktor, kadına, sancdarını 

hafifletmek için enjeksiyon yapmış

tır. Bayan Hanife baygın ve çocuğun 
bir kolu dışarı çıkmış bir halde Istan. 
bula gelince sıhhi imdat otomobili ile 
hemen Haseki hastahanesine gönde
rilmiş, hastahanede, ölü olan çocuk 
parça parça alınmış, kadmın hayatı 

kurtarılmıştrr. 

AYACl EZiLDi - Sarıyer beledi
ye baytarı Bay HiJmi, Büyükdere is
kelesine yanaşan Şirketi Hayriye va
purundan çıkarken sol ayağı vapurla 
iskele arasında sıkrşmış, fena halde 
ezilmiştir. Bay Hilmi Zükllr hasta -
hanesine kaldm1mıştır. 

SANDAL PARÇALANDI - Yalo
va Millet çiftliğine ait motör Ilaydar
paşaya giderken bir sandala çarpmış, 
parçalamıştır. Sandalda bulunan 
Mehmet, Rasim, Osman denize düş. 
müşlerse de etraftan yetişenler tara
fmdan kurtarılmışlardır. 

KAYNANASINA BIÇAK MI ÇEK. 
MIŞ? - Sütlücede oturan Bayan Sa
hure, zabıtaya baş vurmuş, kızı ile 
arası açık olan damadının kendisine 
biçak çektiğini iddia etmiştir. Damat 
Bay Mehmet yakalanmıştır. 

DlJŞMtJŞ - Şişhanede oturan 
Muiz, köprüden geçerken düşmüş, 

gözlüğü kırılarak alnına batmış, ya. 
ralamıştır. Muiz hastahaneye kaldı
rılmışbr. 

DAL KOPARDIGI iÇiN DAYAK 
- Kasımpaşada Bahriye caddesinde 
55 numaralı evde oturan Vahdet, Cin 
deresinden geçerken bir bostandan 
ufak bir ağaç dalı koparmıştır. Bah
çivan bunu görmüş, arkadaşı Üzeyir 
ve Hüseyin ile birlikte Vahdeti çevire
rek dövmüşler ve başından yarala. 
mışlardır. 

OTOMOBiL KAZASI - Gedikpa
şada oturan 10 yaşında Agoba 2578 
numarah otomobil çarpmış, yarala. 
mıştır. 

tedir. Ev idarsi vabziyeti önlemek için 
işi olanların Evi terketmelerini bil -
dirmiştir. 

da da olsa bir mezarlık olduğuna tli
timal veriliyor. iskeletlerin yanında. 
elbise düğmesi v. s. gibi çürümiyen 
bir şeye rastlanamaması da bu ih ti· 
mali kuvvetlendirici ve cinayet ihti • 
malini zayıflatrcı mahiyette görülü" 
yor. 

Diğer taraftan, bir kaç ay önce 
Nişantaşında bir evin tavan arasın· 
dan çıkarılan kemikler gibi, ecza ile 
yıkanmış, bir doktor tarafından tıb· 
bi tetkik mevzuu olduktan sonra çu .. 
kura bırakılmış, zamanla da üstüne 
toprak yığılmış iskeletler olması ihti· 
mali de hatıra geliyor. Böyle oJuP 
olmadığını, adli tıp işleri kimyaha· 
nesindeki tetkik açıkça ortaya koya· 
bilecektir. 

Mahkeme salonunda 
tevkif edilen 11 şahit! 

Eyüp sulh mahkemesinde bir ba· 
karet davasına bakılırken, dinlenilen 
on bir şahidin ifadeleri biribirini tut• 
maınış, bunun üzerine hakim on biri' 
ni de tevkif etmiş, müddeiumumiliğe 
göndermiştir. 

Yalan yere şahitlik ettikleri iddia
sile aleyhlerinde kanuni takibata gi ' 
rişilen bu on bir kişi, dördüncü sorgıJ 
hakimliğine verilmişlerdir. Tahkikat 
derinleştiriliyor. 

Araziyi yazmak 
için komisyon 
Üsküdar, Beyoğlu, İstanbul tahalc• 

kuk müdürlerile belediye hesap işleri 
müdürü dün vilayette vali muavinf 
Bay Hudai'nin başkanlığında toplana· 
rak haziranda başhyacak olan yeni a· 
razi tahriri etrafında görüşmüşlerdir. 

Toplantıda kanunun nasıl tatbik 
edileceği, ne kadar masraf gideceği 
kaç komisyonun teşki.li lazım geldiği 
görüşülmüştür. 

Arazi tahriri işinde 34 komisyona 
ihtiyaç olduğu tesbit edilmiştir. Ko • 
misyonlar hazirandan itibaren işe bae 
lıyacaklar ve iki sene zarfında mınta· 
kalarındaki arazinin yazımını bitire • 
ceklerdir. Komisyonlar bir reis ile iki 
azadan mürekkep olacak, reislere aza· 
mi 100 lira, azalara katiplik ücretil9 
birlikte 72 lira verilecektir. 

Bundan başka uzak yerlere gittik· 
leri takdirde kilonıetro başına otuı 
kuruş harcırah, ve nakliye masrafiarJ 
da verilecektir. 

Komisyon azalarından biri vilayet~ 
çe, diğer ikisi Şehir meclisince seçile• 
cektir. 

ALMANYA iLE YENi KLERING 
ANLAŞMASI 

Nisan sonunda müddeti bitmekte olali 
Türkiye ve Almanya Kliring anlaş01a· 
sı etrafında konuşmak üzere bu ay s0 • 

nunda Almanyadan bir heyet gelecek· 
tir. Yeni anlaşma hc:ıkkmdaki müzake
releri idare edecek olan bu heyet, ıne\'• 
cut mukaveleler meriyetten çekilrne· 
den evvel yeni mukaveleyi intaç et01e.. 
ğe çalışacaktır. O vakta kadar da şirndi.
ki mukaveleler hükümlerine göre ticarf 
münasebetler idare edilecektir. 

ŞOFÖRLERiN ISTEKLFRINİN VARiSi 
ÖNAYLANDi 

Şoförler cemiyeti, belediyeye ba.~ 
vurarak, plaka resminin indirilnteS1

* 

ni ve üç aylık resmin peşin olarak 3
" 

hnmamasrnı istemişti. 

Şoförlerin bu istekleri belediye re
isliğince ve şehir meclisinin büt~e e; .. 
cümenince tetkik edilmiş, netice I< e 
bütçe muvazenesi noktasından pia: 
resminin indirilemiyeceğine, anc'l 
üç aylık resmin toptan peşin nlı"~ 
mıyarak her aylığın peşin abnınns~~f., 
karar verilmiştir. Nisan ayında.n 1 

baren bu karar tatbik edilecektır. 

MOZAYIK MÜTEHASSISf GELiYOR 
Ayasofya mllzesinin mozayıklarııt! 

v·tıııor 
açan Amerikalı mütehassıs Bay 1 ., 11 
un önümüzdeki ayın ortaıarına dogr 
§ehrimlze geleceği haber alm111JŞtırı1 
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V enizelos öldü ! Grev işi 
halladildi Kırkından Sonra 

(0$ıyam l incide) ı 
d , Giritli olan ve uzun müd-
et Yunanistanda başvekillik eden 

lıt. Venizelos, Yunan dahili politika! 
aıerninde Deli Yani'den sonra şahsı ı' 
e~ratmda en çok gürültü yapılan ve 

1 hır kısım Yunan vatandaşları tarafın
dan kendi.sine çok büyük kıymet veri
len bir diplomattı. 
. Giridin Osmanlı imparatorluğuna 

aıt bulunduğu sırada ecnebi devletleri 
ı İaratmdan işgalinden sonra siyasi ha
~ata giren M. Venizelos, Adanın Yu -
llanistana ilhakı için teşekkül eden fır 
kanın başına geçmiş V-! burada zaman 
~illan vukua gelen ihtilallerde büyük 
l'oUer oynamıştır. 
. MBsyö Venizelos bir taraftan ada 
ışJerUe uğraşırken diğer taraftan da 
ftr1t~ mücadeleleri arasında çok za. 
l'lf bir halde bulunan Yunanistanm 
dahili siyasetile de yakından alaka -
dar olmaktaydı. Tipaldos isyanından 
~0nra bir gece eski Falerona çıkan ve 
Uç dört kişi tarafından karşılanan Gi
titıi diplomat mevkü iktidarı ele almış 
\re liberaller f ırkasmı teşkil etmişti. 

Bu fırkanın intihabatta muvaffaki
l'eti, Giritteki taraftarlarını de faali
~ete getirmiş ve orada da seçilen meb
'llala.r Atina meclisine girmek üzere 
<'ttinaya gelmişlerdi. M. Venizelos, 
~e~şerilerinin ihdas eylemek istedik
erı emrivaki karşısında hayli müşkül 
~aı:nanıar geçirmiş, bütün arzusuna 
l'ağnıen Giritlileri meclise alamamk 
~ecbariyetinde kalmıştı. Bu vaziyet 
V Un~ta.nda zayıf bir mevkie düşen 
eıuzelos aleyhtarlarını kuvvetlendir

llıiş, o zamana kadar sükftt eden ihti
l'ar muhalifler yeniden harekete geç -
~!erdi. Mecliste ihtiyar fırka 
l'eisıerinin yaptıkları şiddetli muhale
fete rağmen Venizelos büyük bir ek
Seriyete dayanıyor ve Yunanistanda 
;sı~~~t işlerile uğraşarak donanmayı 
ngılizlerin, orduyu da Fransızların 
talinı ve terbiyeleri altına veriyordu. 

Venizelos, Yunanistanda az za -
~~~~· ordu, donanma ve jandarmada 
~lf gördüiü tensikatı yapmış, 
lnefıiiel.ietin idaresini genç mütesar ;: 
l1flann eline vermişti. 

Venizelos, Yunanistanm idaresini 
ele aldıktan sonra memleketinin hu -
~Utlarını dar görmeğe başlamıştı. Bal
an ittifakı ona memleketini büyüt
~ek .f~atmı bahşetti İkinci Balkan 
atbı bilhassa Sırp • Yunan zaferi 

l.talı:edonya ve Epirin büyük bir kıs -

llllınnı. Yunanistana ilhakını temin ey
edi. 

... Venizelos, bu harpte, doğdu -
~ büyüdüğü Gitit adasile beraber A
tla.Jar denizindeki bir takım adaları da 
i'tltıa.nistana ilhak eylemişti. Büyüyen 
Utıanistanm, başvekili Yunanistan -
~ artık dilediği gibi hareket ediyor, 
h~~ kimseyi dinlemiyor, fikirleri aley
llıde bulunanları hiçe sayıyordu; te
~ eylediği zafer ona o kadar büyük 
ır serbesti bahşetmişti ki Harbi u
~Unıi patlar patlamaz Venizelos hiç 
;ltnseye hatta krala bile danışmadan 
1
. llnanistanm itilaf devletleri ile bir -
ilcte harbe hazırlandığını söyledi. 
it V'enizelos, iki fırka askerle Çanak
. aıe boğazından geçerek Ista.nbulu 
l.§gaı edeceğini ve kral Kosta.ntini Bi
~tıs tahtına oturtacağını ilan ediyor
\{tt ! 

el Rraı, onun bu hulyaları kar§ısm -
a durakladı ve istediklerinin yapll -
~~1 mümkün olamıyacağmı bildirdi. 
b·~kat kral kim oluyordu? Venizelos 
;Yle istem.işti ve böyle olacaktı! ... 
ll e Yaptı yaptı, · kralı Yunanista.ndan 

1 .~akıaştırarak ordu ve donanmayı iti
l"~~ devletlerinin emrine verdi. Buna 
l\··IDn.en Venizelos, mütarekenin akti
<l e kadar, Çanakkaleden iki fırkasını 
l eğij hatta bir neferini bile geçirerek 
Statıbula giremedi. 

ır li'akat mütareke, Giritli dipdomatı 
1

' ıti'asi faaliyete getirdi. Loyd Corç ve 
.., . etn.anso Yunan başvekilinin sözleri
•ıt d ~ 
f ogru telakki ederek ona, ordusunu 

fatile ve başvekil olarak idare ettiği 
Yunanista.nda alelacele intihabat yap
mak istiyordu. 

Bu intihabatta o mağlı1p oldu ve 
bir gece Yunanistanı terkederek Av • 
rupaya gitti. Bu gidiş beş sene Yuna
nistanda yaptıklarının hesabını ver · 
mekten korkmasından ileri geliyordu. 

Venizelos, !zmire çıkardığı ve Ana
doluyu istilaya sevkettiği Yunan or -
dularınm kahkarl bir hezimete düçar 
olarak Akdenize dökülmesinden sonra 
Yunanistana dönmüş ve 1914 tenberi 
başlıyan ve bundan bir sene evveline 
kadar devam eden ihtilal ve mukabil 
ihtilal hareketlerile Yunanistanın ida
resini eline almış ve çok defalar bunu 
muhaliflerine veyahut kendi yetiştir -
diği siyasi fırkalar liderlerine bıraka
rak Yunaniatan işlerile uğraşmaktan 
bir an bile hfili kalmamıştır. 

Bir sene evvelki ihtilal, Giritli ve 
ihtiyar diplomatı Fransaya ilticaya 
mecbur etmiş, son zamanlarda sene -
lerdenberi aleyhinde bulunduğu kral
lığı kabul ederek taraftarlarına cüm
huriyet rejimi davasından vazgeçme
lerini tavsiye etmiştir. Vefatından iki 
gün evvel Atinadaki bir dostuna yaz
dığı mektupta bugünkü vaziyetten 
bahseden satırların başına ''Yaşasın 

kral!..,, kelimelerini geçirmiştir. 
Yirmi beş senedenberi Yunanistan ida 

resile yakından alakadar olan Venize
Ios'un ölümü fırkası taraftarlarını ne 
ka.dar müteessir etmişse muhalifleri
ni o kadar sevindirmiş olacaktır. Çün
kü altı başvekilin kurşuna dizilmesi 
yüzünden hasıl olan ve bir gün bile 
şiddetini kaybetm.iyen ihtilaf, M. Ve
nizelos'un ölüm.ile ve fırkasile birlikte 
ortadan kalkmış oluyor! 

Venizelos 1864 senesi 23 ağusto -
sunda Giritte doğmuştu. 1770 senesin
de Yunanistandan hicret etmiş bir ai
leye mensuptur. 23 yaşında Atina üni
versitesinden mezun olmuş ve Giritte 
avukatlık etmiştir. Fakat babasının 

izinden giderek, mesleğinin yakın 

Şarktaki diğer mensupları gibi o da 
derhal bir politikacı olmuş 1889 isya
nında Giritten kaçmağa mecbur J<al -

mıştır. 

Tekrar döndüğü ve sükfuıet iade 
edildiği zaman Venizelos Girit mecli
sine aza intihap olunmuştur. 1897 de 
Girit ayaklanmasının ileri gelen lider
leri arasına girmişti. O senenin şubat 
ayında Osmanlı imparatorluğu ile asi
ler arasında bir sureti hal bulmak ü
zere müzakere yapmak için gelen !n -
giliz, Fransız ve İtalyan amirallerini 
kabul eden odur. 

1898 senesi kanunuevvelinde Yu -
nan prensi Yorgi büyük devletlerin 
fevkalade komiseri olarak Giride gel
di. Bir kaç ay sonra Venizelos, adanın 
icra heyeti reisi oldu. 

O zamandan 1909 senesine kadar 
Venizelos'un hazan Girit hükilmetinin 
başına geçmiş, hazan muhalefeti ida-

i\.zanı Teneşir Paklar 
{AtAlar ıözQ) 

Yazan : Sermet Muhtar Alus 

(Ustyam 1 ,_.,.) ~ 
Vfili kendilerine, bu işle vali muavi. 

ni Bay Hudainin meşgul oldu~un~ & 
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bildirmiştir. Amele murahhasları bu • Şimdi yapılacak şey. dercengil Ayni ağızlar, ayni hareket, 
nun üzerine parka giderek vaziyeti ar- evvel, 15 lirayı verip Koçu ada - saat kösteği ayni metih .•• 
kadaşlarına anlatmışlardır. dan dehlemek. Dercengi sani, bir Lehli, rehini alıp para veremi• 

Vil~yetçe Fatih kaymakamı Bay Ha. iki lira daha bulup evdeki cava • yeceğini, saatin altınsa da moda
lfik Nihad amele istehlerinin tetkikine 
memur edilmiş, fabrika sahiplerile gö. 
rüşülmüş, neticede amele yövmiyeler~ 
nin bir hafta zarfında verileceğine da. 
ir fabrika sahibinden vaad alınmıştır. 
Bu görüşmeler devam ederken parkta 
toplanan ameleler neticeyi öğrenmek ü. 
zere tekrar vilayete gelmişler, buradan 
emniyet direktörlüğüne gitmişlerdir. 

Burada kendilerine toplu bir halde 
dolaşmalarının doğru olmadığı söylen. 
miş, parkta tecemmiiat kanununa mu. 
halif olarak müsaadesiz toplandıkların.. 
dan dolayı bazılanmn ifadesi alınmış, 
sonra serbest bırakılmıştrr. 

Akşam üzeri vilayete gelen murah. 
haslara müessese sahiplerinin verdikte. 
ri vaad bildirilmiş, ve amelenin işleri 
başına dönmeleri söylenmiştir. 

Bu suretle meselenin halledilmiş oL 
duğu amelenin bu sabahtan itibaren iş. 
!erine başlıyacaklan anlaşılıyor. 

Dün fabrika müdürü Bay Hayri İL 
menden şu mektubu aldık; diyor ki: 

''- işçilere verdiğim teminatta, pa. 
ralann bir hafta sonra daha muntazam 
ve birden verilmesi için lazım gelenin 
yapılacağını söylemiş ve bu sözüme 
karşılık da kendilerinden şu hafta zar. 
fmda, biç bir zorlu teşebbüste bulun. 
mıyacaklarrna dair söz almıştım. Bu an.. 
laşma üzerine bütün daireler çalışma. 
ğa başladığı halde bir kısım dokumacı. 
lann çalışacak arkadaşlarını da teşvik 
ederek fabrikayı terketmeleri üzerine 
biz de yalnız çalışanların paralarını 
tevzi ettirmiştik. Çalışmıyanlardan bir 
çoklarının paraları da iş başında bu • 
lunmadıklanndan fabrika kasasında 

saklanmaktadır. Şunu da ilave edeyim 
ki bir çok işçilerin tahakkuk etmiş olan 

topu topu on beş günlük alacaklarına 

mahsuben avanslar dahi verilmişti. 
Hayatlarını ancak çalışmakla kaza. 

nabilen işçiler kendilerinde gördükleri 
haklan güzellik ve müracaatla aramış 
olsalardı daha makul hareket etmiş o. 
turlardı.,, 

Mesele vilayetin tavassutile halledil. 
diği için mütaleamızı uzun uzadıya 

yazmağa lüzum görmüyoruz; ancak 
fabrika idaresi, işçilerin topu topu on 
beş günlük alacaklan olduğunu söyli. 
yerek işin ehemmiyetini küçültmek is. 
tiyor ama yine kendi ifadelerile ''ha.. 
yatlarını ancak çalışmakla kazanan iş. 

çiler., on beş gün paralannr alamazlar. 
sa nasıl geçinirler? 

lacozlan tstanbula ·~ırmak. Bi • sı geçmiş, anahtarlı bir saat oldu. 
naenaleyh, hemen 18, 20 lira te- ğunu, korddonu 4 liraya satın ala• 
dariki... bileceğini söyledi. 

Derhal tabanları kaldırdı. Doğ- Dana, kafa kaşıyordu. Acaba 
ru mühendisin evi. Artini bula • kösteği okutup, 4 lirayı cebe atıp 
matlı. tstanbuldan gelmiş; içeri cavalacozları yarın aşmverse mi 1 
bile girmeden dönmüş; nereye Ehemmi o, mühimmi öbürü .•. Ko~ 
gittiğini söylememiş. berberin gitmesi bir gün sonraya 

Hacının baş ümidi Artinde i - da kalabilir. Yarın nasıl olsa !s ~ 
di. Beynindıen vurulmuşa dönm"ii§- t anbula inip 15 lirayı tedarik ede.. 
tü. Herhalde adada, fakat nere - bilir. 
de? Fakat parmak kalmhğrndaki 

Dört nala iskeleye indi. Tekir- canım kösteğe de kıyamıyordu. 
dağlının gazinosuna, karşısında - Dört liraya ne bu? •• 
ki tiyatro şanolu gazinoya baktı. Hacı, saatçı dükkanının kapı• 
Artin yok. Garsonlara sordu. Ora- smda düşüne dururken, farkına: 
lara uğramamış. Çömelip bardak vardr. Karşıda bir meyhane.. Sa
yıkadığr, Yakacık suyu içtiği su - atçıya: 
cuya sordu. O da görmemiş_, - Bekle, şimdi geliyorum! Di-

Fes kalıpçıya, tütüncüye, kun- yerek meyhaneye daldı. üstüste 
dura boyacılarına sordu. Horoz- üç düble rakıyı parlattı. Yumruk 
yan efendiyi hepsi de tanıyor. Va- mezesine dayann·ken: 
purdan çıktığını görmüşler; bir -Adlam, elden giden kayna• 
daha görmemişler. tanın el öpmelik kokmuş kösteği 

Kahırdan ölmek işten değil. olsun. Sandığımda gümüşü var; 
Tekirdağlıya gene girdi. Kuytu altın suyuna batırıp onu takarım! 
bir tarafa oturup bir şişe rakı ge- Diyerek dışan fırladı. 
tirtti. Hepsini bardağa boşalttı ve Adını arttırmaca oynuyormuş 
su ~i içti. gibi haydi karşı duvara bir per • 

Kabir azabından eşed olan bu tav. Lehli saatçiye kösteği uzattı:1 
azap, 20 liranın b~mın altından - Akşam pazarı olduğu için 
çrkryor .. Saat kaç oldu diye ba • uzun etmiyorum. Al malını, ver 
karken hatırına geldi. Acaba sa- dört sarrmr ! ... 
atle kösteğini bir yere brrakıp 20 Dananın üzerindeki ağrrlığrn 
lira alamaz mı? yarısı, hat ta yarısı değil dörtte ü-

Arada senli beiililik var ya, çil kalkmıştı. Yarın cavalacozlan 
garson Miçoyu çağırıp kulıiğma uğrat.sın, ötesi sahili selamet. 

eğildi. Srkılmayr mıkılmayr bİrak- Bir kuş kacklr hafiflemişti. Y o
tı; fesini kaşa yıkıp çapkınca bir kuşu bir hamlede çıktı. Zaptiye 
tavır da takındı: karakolunun önüne gelince gene 

- Şu dakika, bir kokona. dal- şeytan dürttü: 
gasnidan dolayı 20 lira kadar bir Bugünün işini yarma bırakma., 
paraya lüzum hasıl oldu. Miçocu- 15 lirayı da bulup Angelikisine 
ğum., bana bir akıl öğret. Yarma Artin belki evine gelmiştir. Şu 
kadar şunları bir yere bırakıp pa- vererek sözünü tutmak. 
ralanamaz mıyız? 1 Mühendise bir da.ha uğradı. 

Saat, gösteği gösterdi: ,..,. · Hala gelmemiş .• Son islimi almış 

- Saat eski piryoldur. Bir 'de bir lokomotif gibi, puf puf puflı • 
bak 9u kösteğe, tart, yarım okka yarak, evinin yolunu tuttu. Kapı. 
gelir. tkisi de 18 ayar, halis altın. dan girerken, seslendi: 

Bunları, ustası çorbacıya ema· - Valde !.. Rabia! •• Biraz ha· 
net bırakıp 20 lira alıp alamıya - na bakın !.. 1 

re etmiştir. --------------- cağım sordu. Edanmıla taze, şaşaladılar. 

Giridin Yunanistanla birleşmesini ,- Bilir misiniz? Miço, çorbacının böyle işlere Hangi dağdıa kurt öldü böylee,~ 
temin ettikten sonra da Yunanistan ' yanaşmıyacağnu söyledikten son- Populdak ne istiyor, ne diyec A 

siyasetine hakim olmuştur. Dünkü Sayımızda aorduklamru2 ve acaba? 
ı ra nekesligın" · den, çingeneligıw · n • 

1895 senesinde karısını kaybetme- cevap an: 
si üzerine Kiryakos ve Sofoklis ismin 1 - Dünya nüfusunun % 95 i ne- den tutturdu. Atıp tuttu. Tekirdağ 

Dana, suratını buruşturdu; a
bus, bilmem nesi cinli bir tavır ta.. 
landı: 

de iki çocuğile kalmıştı. 1921 senesin· rede yaşar? lıya bir iki küfür de savurdu • 
de lngilterede yerleşmiş Kiyot Yunan - htiva hattının üstünde. Durdu, düşüdü ; birini sağlık 

·1 · d H - Valdarum, kerime, ben ar-
aı esın en elena Silizzi ile evlenmişti. 2 - Hangi hayvan bir gözile uyur, verdi: Biraz ötedeki tstavrinos SO· 
Bu kadın sagwdır ·· k" .. ·1 f ·· ı tık bu beldei keferede yapamrua-. ote ı gozı e etra ı gozet er? kağmda, maltız bir nalbur var • " 

B kal-· cagnnw . Bu cezireden illahu" ve re-
Venizelos'un heykeli mi 

dikilecek? 
Dün şehrimizde çıkan bir şayiaya gö. 

re bazı kimseler Venizelosun Atinada 
bir heykeli dmilmesi isteğini ileriye 
sürmüşlerdir. Bunu temin için de her ta 
raftaniane toplamağı kararlaştırmış 

lardır. Bu arada Türkiyedeki R~mlar
dan da iane toplanması mevzubahs edil. 
diği söylenilmektedir. Türkiyede iane 
toplanması muayyen bir kanunun bü. 
kümlerine tabi olduğu için alakadar 
makamlar işi tahkik ederek bu şayianın 
doğru olup olmadığını meydana çıka

rırlar. 

- u .a.~ .. n. mış. ötekine berikine faizle para 
3 - "Herkesi affet kendini affet- sulü ! .. 

d b 1. k.ınl · d' ? verirmiş... K d 1 me,. ar rmese ı ı erın ır a m ar şaşırmışlar, birbirle-
- lngilizlerin. Hacr, maltız nalburda soluğu rine bakmzyorlardı. 

4 - Briç oyunu ne zaman ve ne- aldı; yalan da attı. Gazinocu Te-
rede çıkanlmıştrr? kird "'l t f cfu. ld·"'· • Esseyid, mukaddimesinin alt 

ag ı ara ın n ge ıgıru, se- tarafını getiriyordu: 
- 1883 de, J\bdülhamidin sara. lam da getirdiğini söyledi. • 

Yinda. - Beşer denilen nashaikübra• 
5 - John Gilbert artist olmadan 

önce ne iş yapardı? 
- Deniz yollannd:a memurdu. 

YENi SORCULARIMIZ 
1 - Günün her saatinde başka 

renk alan çiçek nerede bulunur? 
2 - Bir istatistiğe göre, yangın 

en çok neden çıkmaktadır? 

Uzatmıyalrnı, maksadım bil - nın' tahammülüne de had ve hu -
<lirdi. Saati kösteği gösterdi. (sa- dut var. Şeriati Ahmediyemiz her 
at eski piryol dur; köstek de okka- hangi bir ziruhun bigayri hakkın 
lıdll'. İkisi de 18 ayar altmd!Ir!) ı 
ekledi. zecir ve kahrına C'evaz vermiyor •• 

Nalbur: (Böyle şeyler benim 
işim değil!) deyip dükkanını ka
pamağa kalkarken, 

1 aaliyete getirmek salahiyetini verdi-
~r. Yunanlılar, Trakyayı ve Küçük ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiii. 
3Ya:yı işgal ettiler. 

3 - "Başlanmış iş yarıya gelmiş. 

tir.,, sözünü kim söylemiştir?. - Efendi, dedi, Liman çıkma
zına sapacak köşede bir Lehli sa.
atçı vardır; antika şeyler alır. O
na göster! 

Y o , yağma yok, benimkisi de can 
patlrcan değil. Artık bıçak kemı -
ğe dayandı... Evlat hatırı, baba 
şefkati, sabrettim; dişimi sıktım. 
1stanbula gidip geliş, l:öhne va • 
purlardıa saatlerce Ya hay çekiş, 
yorgun argın evciğime dönüş yti -
zünden namaznn niyazım, sclat 
ve selamim dedirgin oldu. Tabe. 
sabah, kaza kılmakla gözüme uy• 

ku girmi~or •• .' ff.A.rliasr. var)) 

' e Venizelos artık siyasi hayatının 
tıtı. Parlak günlerini idrak etmiş bulu

c b~Yordu. Yunan başvekili, artık hiç 
~Yden korkmuyor, dahildeki düş
atl arının birer tarafa sindiği kana

le beş senedenberi, bir ihtilalcı sı-

KURUN 1ürkiye
nin en çok satan 

• • • Gazetesidir ••• 

4 - Florida ne zaman keşfolun. 
dut 

5 - Clark Gable artist olmadan 
ne iş yapardı? 

(Cevaplan yann) 
' 

Dana, soluk soluğa haydi sa
atçiye. Saatçi dıe dükkanım kapa-
mak üzere. , - · · - -· -- · 
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TUFAN 
Bilgi ve sular tanrısı :Enki bliyük 

bir telaş ile göklerden inmiş, Surup
pak slte:it dışında kırların bir ucunda 
duran bir kamış kulübenin önünde 
durmuştu Jssız ovaları gözden ge -
çirdi, göğün boşluğuna baktı. Bir 
e.r süyliyecekti. Fakat tanrılardan 

çekiniyordu. Dili altında çok mühim 
bir sır ~ardı. nunu insan oğluna 
söylemek bir suç olacaktı. Öyle i~e 
in an olmıyana ~öylemeyi daha uy -
gun buldu. Kulübeye karşı yarnş 
bir sesle dedi ki: 

- Kamış kulübe. kamış kulübe 
dinle. Duvar, ey dul-ar anla? .. 

Yavaş yavaş bir fısıltı halini alan 
uzun sözleri bittikten sonra büyük 
tanrr, göklere doğru ylikselmiye baş_ 
laclı. 

Tanrıların büyük ve ehemmiyetli 
bir toplantısı olmu;tu. insanlar hak
kında çok hararetli bir münakaşa 
vardı. Artık insanları istemiyorlar
dı. Onları yer yüzünden kaldıracak
lardı. yalnrz hu kaldırmanın bir yo. 
Junu bulmak lazımdı Yıldırımlarla 
mı, tanı:ı Enlib'in idaresindeki rüz
garlarla mı? Zelzelelerle mi? Hayır. 
bunun daha kolayı vardı. Bu işi fır
tınalar tanr.ı.c; ı lnurta yapacaktı. 
Öyle bir yapacaktı ki, yer yüzünde ne 
insan , ne hay,·an, ne ağaç katacak
tı. Bütün hayat çamura kanşacak, 
insanlara kızmış olan tanrıların is te. 
diği olacaktı. 

Işte, insanlara karşı pek şefkatli 
olan bilgi tanrısı Enki, bu kötii ka
ı·arı bildirmek, hiç olmazsa pek te
miz. pek doğru bir adam olan Uta -
Napi~tim'i ve ailes ini kurtarmak isti
yordu. Bunun i~in onun kamış kulü

- Sümer edebiyatından -

bir karga uçurdu. Karga bir daha 
dönmedi. Dolaştı, bağırdı, yedi. içti, 
artık gelmek istemedi. 

Demek ki dışarıya çıkmak kabildi. 
Uta geminin kapıf"ını açtı. Hayvan-

ıer 19,15 muhteur plA.klar. 20 sıhhi konfe 

rans Dr. Recep Ferdi tarafmdan 20,80 stUd 

yo orkestra.ıılan. 21,30 son haberler Saat 22 

den sonra Anadlu Ajansmm gazetelere mah 

sus havadis aervlsl verllecektlr. 
A J .... ,.. ı 

ları çıkardı. Kendisi de ailesile bir.::------------·--., 
likte :Nit.sir dağına ayak bastı. 

Büyük kurtulu~ için tanrılara şük
retmek lazımdı. !\apiştin kurbanlar 

BORSA 
t&-3-936 

ke erek yaktı. Kurbanlardan çıkan 11----------------ı 
d T lllza1atmda yıldız lpıoetll olanlar, ille. duman gök yüzünü kapla ı. ann. rinde muamele görenlerdir. Rakamlu 

Jar sinek sürüsü gibi dumanların et- aaı ı.ı de kapanıı aabt flyatlanıW'. 
rafın da uçuşmaya haşladılar. Nefis ı-..::.:::..:.....::::.:_.-P_A...:._R_.:.A_L_:_A~-R----ıı 
kurban kokuları canlarına girdikçe 
insanların değerini anladılar. Ma. 
bedler yok olmuştu, insanlar yok 
olmuştu. Eğer Uta da kurban ~er
me..qe idi ne ile geçineceklerdi? Zaten 
bir haftadanberi açlıktan büzülüp 
kalmı,.lardı. 

Bunun için bir daha diinyaya tu. 
fan getirmemeye and içtiler. insan
lar tanrılardan kun-et aldığı gibi, 
tanrılar da insanlar sayesinde gec;i. 
nip gidi~·orlardı. Ar!ık bu hakikat 
anlaşıldıktan :;onra tanrılar, ki5iler
le hoş geçinmeye mecbur oldular. 

A. ismet Ulukut 

Yağmurlar devam 
ediyor 

Şehrimizde bayramdan sonra kapa. 
yan hava, soğuk değilse de, daima ya. 
ğışh gitmektedir. Dün öğleden sonra 
b.:şlıyan yağmur geceye kadar devam 
etmiş, 23 den sonra dinmiştir. 

Bugün hava yine kapalı ve yağmur. 
lu olacaktır. 

• Londra tı'21. - • VJyana ti. -
"'Nevyork t~- • Madrld 17 -
* Parls t67.- • Berlln 82. -
•M!IAno 1 ~5. - • V8T§OV8 24 -
• Br1lksel 63.- • Budape§te 25.-
• At!J:ıa ~4 - • BUkre, 1B. -
•Cenevre ... ıô - • Belgrad l>2.-
• Sofya 24 - • Yokohama ~-
* Amstcrdam S.i, · - *Allm U62 -
•Pra~ llb - •Banknot 23a -
• Stokholm ~-

ÇEKLER 
• Londra ti20.5U • Viyana i ınJ90 
• Nevyork O S020 * Madrfd l> 8100 
• Parla 12.06 * Bertin 1 93 
* M11Ano 10 Oba · • Val'§Ova 4 2200 
• Brtlkael ı.7100 ıır: Budapqıto ı.sa~ 

* AUna 68 87H "'BUkr~ 10S.7f>S7 
• Cenevre ~.!tl!>'ı • Belgrad P.b 04H 
• Sofya t5U4!l6 * Yokohama 2. 76SO 
• Amaterdam 1.1710 • Moskova 1087.l'>O 
• Prağ l!l,2-t.·n c: Stokhotm B 1262 

ESHAM 
Io B.uıkaaı il rıo Tramvay tJ.00 
Anadolu ~..ı~ Çimento 10 00 
Reji 2 ı~a Onyon Det 000 
Şir. Hayrly lö oo:ı Şark Del. uoo 

Merkez Bank 6U 00 Balya J UO 
U. Sigorta .00 Şark m. ecza 00 
Ponomonb S.00 Telefon 000 

besi önüne gelmi,, tanrıların şilphe. --------------
lstlkrazlar Tahvlller sini uyandırmamak fikrlle, kulübe 

ile konuşmu~tu. Bu yuca tanrının 
sözleri. tabii onun verdiği kudret ile. 
kuliibenin içine, orada uyuyan Na
pi tim'i.1 kulağına kadar gitmişti. 

l t _ Napi tim bunları işitti. Hay
ret ,. 1 orku dan gözleri açı1dr. Eli a 
ra v ı titriyordu. Bütün insanlrğrn 

bi r yı ö-m ra.mur haline gelmesi!. Bu. 
ne. han~i tanrı rnzi oluyordu? Tanrı
hır n:u;ıl 1 :.r sakat düşünce ile bu ka. 
rarı \'erdiler?. İnsanlar olmazsa 
tanrılar ne yapacaklar? Onları be.-.
liycn. c1oyuran insanların nrdikleri 
kurbanlar değil mi? Yer yiiziinden 
kişiler kaybolduktan sonra tanrrlnr 
aclıktan ölmiyeceklcr mi? Bu deh. 
ş;tli karar bütün var1ığ1 silecek de
mekti. 

Uta, kulağına gelen sesleri sonu. 
na kadar dinledi. Yerinden kalktı. 
Dışarı ~ıktı. Fakat, Enki artık yük
selmiş, tanrılık yerine gitmişti. Uta. 
nm kulağında h:ılil sesler uğulduyor, 
''K~ndini, aileni ve hayvanlarını kur
tar,. öğüdü tekrar edip duruyordu. 

Tun yeri ağarmnğn başlayınca 

göklerin temellerinden kara bir bu. 
lut yükseldi. Veba tanrısı Nergal 
kanatlarını açarak yer yüzünü kaplı
yor, fırtına tanrısı Inurta öldürücü 
saldırışile dünyayı alt üst ediyordu. 
Bağınltıl:ır rlizg:1rın kükreme ine ka. 
nşıyor, gök kapılarından dökülen 
dereler her şeyi söndürüyor, nz ön
ce parlryan sonsuz bir ,·arlık şimdi 
karanlığa gömülüyordu. 

Göklerdeki ld~iler de biribirlerini 
tanımamağa başlıyorlardı Bu, öyle 
bir yıkım idi ki tanrılar da, korkula. 
1·ından, en yüksek Anu göğüne kaç
tılar, köpekler gibi büzüldüler. 

Sıhhiyede tayin 
ve terfiler 

Ankara, 18 (KURUN) - SöğUt hü
kfunct tabibi Ali Rıza BiUis, Elô.ziz 
hUkümet tablbl Ahmet Ali Malatya, 

• 193S T.Bor. I !!S ~b 

• .. " " n 21.00 
.. .... ID2'HO 

latık.Dahııt 04- W 
ErgenJ !sUk. U6 00 
ıou A tO 

Elektrik 00,00 
Tramvay 81.70 
R.ıhtm> uoo 

*Anadolu 1 -i!i60 
*Anadolu n 48.60 
Aııa4olu m uo 

Kars sıhhat m. Ra.şit Ordu, Kayseri ___ , __________ _, 
Sıhhat M. Halit Çorum, Manisa Sıh -

S.Erzurum ~. HUmessilA ~6 5f'ı 

hat müdüril Muhlis de Balıkesir Sıh-1!111------ııı----rıı----:ı 
hat ve içtimai muavenet mildilrlükle
rine tayin edilmişlerdir. 

Bolu, Kastamonu ve Erzincan sıh
hat memurları da UçUncü dereceden 
ikinci dereceye terfi eylemişlerdir. 

Askeri muallim ve 
hakimler talimatname
sinde değişiklik 

Ankara, 18 (KURUN) - Askeri 

• Perıembe CUMA 
Takvım I9 Mart 20 Mart 
=======ı25 Zilhicce .6 Zilhicce-

GUn doğu.şu 
Gün batıfı 
Sabah namazı 
Oğle namazı 
lldndl namazı 
Akpm namazı 
Yataı namaz> 
1m.sak 

15 Q(ı 6 04 
t 8.19 18,20 
5,36 5 36 

1222 
15,46 
18,19 
1949 
4.28 

79 
286 

12 22 
15.46 
18.20 
19,50 

muallim ve hakim yetiştirilmesi hak- :..-------.:.---~ .... --_.. 
kındaki talimatnamenin onuncu mad- ----~---------
desinin "bunlardan Üniversite talima-

4.26 
80 

285 
Yılın geçen günleri 
Yılın kalan günleri 

tına göre kayıtları silinenler hakkında 
2505 sayılı kanunun ahkamı tatbik 
olunur,, eşklinde tadili Vekiller heye
tince tensip edilmiştir. 

1rakyada muhacir 
kadastrosu başlı901 

Ankara, 18 (KURUN) - Trakya
da mühacir iskan olunan yerelrin ka
dastrosuna gelecek ay başlanacaktır. 
Tapu umum müdürlilğü mart ve ni -
san aylan için 30.000 lira tahsisat is
temi3tir. Bu paranın iskan bUtçesin -
den münakale suretile temini düşü -
nülmektedir. Sıhhiye Vekaleti muha
cir iskan olunacak yerlerin kadn.stro
sunun muhaceret mevsiminden evvel 
yapılmasını lüzumlu görmektedir. 

1 el- Aviv panayırı için 

Yeni rteşriyat 

Demiryollar ı Dergisi 
Devlet demiryolları ve limanları 

idaresi tarafından on iki senedenberi 
muntazaman çıkarılmakta olan "De
miryolları dergisi,, nin 133 üncü sayı
sı da intişar etmiştir. Mecmua bu sa
yı ile on ikinci cilde başlamaktadır. 
Okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

Okul ve öğretmen 
"Çocuk sesi,, mecmuası sahibi mu. 

allim Mehmet Faruk tarafından çıka· 
rılan bu aylık meslek mecmuasının 
üçüncü sayısı dolgun yazılar, bol re
simler ve renkli tablolarla inti~r et. 
miştir. ilk mektep J1oca1arına pek 
faydalı bir mecmuadır. Ta\'Siye ede· Uta _ Napiştim, bilgi tannsr Enki: 

nin öğrettiğine göre yaptığı gemi için- broşür çıkarıldı riz. 

de, bütün ehli ve ,·nhşi ha}'\'anları, Ankara, ıs (KURUN) _ İktisat Miki Fare Robenson 
ailesini kul'tarmağa çalı~ıyordu Rüz. VekaAletı· 3 Nisanda Tel Aviv'de arıla- t f d d · 

!' Bay Ahmet Ekrem ara ın an ilı-gar, kasuga, tufan altr gün altı cak panayırda Türk pavyonunu ziya- .. 1 k 
mize çevrilen bu guze çocu romanı gece müthiş bir ordu gihi saldırmış, r et edeceklere verilmek üzere muhte- l t llk k 
güzel resimlerle bası mış ır. me • kırmış, ezmiş, yürümü,,. fü. lı'f bro••u'rler hazırlamı11tır. Tel Aviv k't l k k t 

,.. ... teplel'de yardımcı ·ı ap o ara o u 

ÜLKEMİZDE 

Gaziantepte su, ekmek, 
ışık ve plin işi 

Şarbay Hamdi Kutlar'ın Gaziantep 
özel aytarımıza söyledikleri 

Gaziantep, (Özel aytarımızdan) -
Şarbay Hamdi Kutlar gazetemize muh 
telif şeihr işleri hakkında §U diyevi 
verdi : 

- Antebimiz Her§eyden evvel fen
ni su tesisatına muhtaçtır. Çünkü; 
mevcut sular gayri fenni ve intizam
sız şekilde akmaktndır. Bu yüzden tifo 
ve saire gibi bir çok hastalıkların mey 
dana geldiğini itiraf etmek lazımdır. 
Bunu takdir eden belediyemiz tesisata 
ait projeyi yaptırmış, ve tasdiki içio 
Vekfı.lete göndermiştir. Projenin önü
müzdeki aylar zarfında tasdik edile -
rek geri çevrileceğini umuyorum. Bu 
takdirde tesisat eksiltmeye kona.cak 
ve muvafık şerait dermeyan eden gru
ba ihale yapılacaktır. 

Keşfi iki yüz bin lira olan tesisata 
937 senesi içinde kavuşmuş ola~ağız. J 
O zaman açıktan akan evlerdekı ha -
vuzlar da kaldırılacaktır. ' 

Ekmek fabrikası yapmak için bir 
çok teklifler aldık. Şimdiki halde tet
ltiklc meşgulüz. Fabrikanın inşasına 
nisan zarfında başlanacağı ve bunun 
nihayet 140 bin liraya çıkacağı ilmi -
dindeyim. 

Şehir plan ve haritasmm Antep 
dahili kısmı teslim edilmiş ve çok be· 
ğenilmiştir. Belediye hudutlarına da
hil olup şehirden bir kaç kilometre 
hariçte olan yerlerin haritası da ay -
rıca yaptırılacaktır. 

Şehir planı on dört bin liraya mi· 
mar Yanscn'e verilmiştir. 937 sonla -
rında tamamile tesellüm edeceğimiz 
plana ait fiyat mimarla bu bavalide 
aypılmış nnl~maların en muvafığı -
dır. 

Mevcut mezarlığın pek çirkin bir 
manzara teşkil ettiğini biliyorsunuz. 
Sabah yatağından kalkıp penceresine 
geçen yurtdaş önce mezarlıkla karşı
laşıyor. Bu sebeple yeni ve asri bir me
zarlık yapmağı kararlaştırarak şeb -
rin kuzeyine düşen Nezip yolunda ol
dukça geniş bir saha istimlak ettik. 

Bay Hamdi Kıttlaf' , 
Buranın tesviyesi bittikten sonra 

91
• 

mezarlık ortadan kaldırılacak. ve o re 
ha ağaçlarla süslenmek suretıle ~ 
güzellik verici bir hale gctirilecektll'.;ı, 

Asri mezarlık yaz mevsimi zarf , 
da bitirilerek ölü def nine başlana~ 
tır. ~; 

Bağ bekçileri teşkilatı yapıyo 
bu pek faydalı ve mUhim bir iştir. s; 
lar bir teşkilata bağlanacaklarına ·e 

ük/';.net' re şehir harici . kısu~lax:ın s "'... d'1l 
asayişi de temın edılmış olacağUl it' 
bağ ve bağcılarımız çoğalacak, ~ ıt· 
de bir sayfiye hayatı uyanacal<~. 
Bekçilerin maaşı belediyece veril-. ·r 
tir. Buna mukabil belediye bağ sab' 
!erinden ufak bir ücret alacaktır. 1' , 

Halen yirmi bir kuruş olan. ele~ 
trik kilovat fiyatlarının nekac1i!r ô{pı g61' 
12.zım geldiğini.tesbit .etmek1~re.~ 
derilen müfettış kat'ı formülu ~~. 
sonlarında vermcği kabul etnı1 ,ıi• 
Belediyemiz bu işle çok yakından 
kadar olmaktadır. ı!Jfl 

25 birincikanun 935 de açılışı ya.P jOI<' 
şehitler abidesinin geceleri üç pro jSJt 
törle tenviri kararlaşmıştır. TeS 
bu ay i<:inde sona erecektir. ~ 

jlstanbul Vakıf /ar Direktörlüğü iliin/arı 
/ıtanbul Tapu Ba§memurluğun:iıırı: d• 
Şehremininde İbrahim çavuş camii hademesi meşrutaıının upu I· 

kaydı olmadığından senetsiz tasar ruf muamelesi yapılarak bu ma~•,. .. 
lin vakfı namına tescili evkaf müdürlüğünden talep edilmesine bı~tıi 
en ,ayet bu yer hakkında tasarruf iddiasında bulunan var ise veıa• ıı 
tasarrufiyeıile tarihi ilandan on be~ giin zarfında lstanbul f aP 
Başmemurluğuna müracaatları ilan olunur. (1436) 

Ankara Jandarma genel komu
tanlığı satınalma komisyonundan: 

1 - Elde bulunan plan,_ u~umi, ~ususi ıartname v~ ~~kavele ~~; 
jelerinde yazılı vasıflar daıresmde Jandarma Mektebı ıçın 8758 if 
ke,if bedelli otuz iki çef it ve müstakil tabur için de 3481 lira kef1', 
bedelli on çeıit "Şartnamelerinde etraf irca yazılı . yazıhane, koltu 

masa, kanape ve saire,, 

Mefruıat ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştu. si• 
2 - Mektep mefruıatına ait ka pah zarf eksiltmesi 31/ 3/ 936 'şl 

günü saat onda, Müstakil tabur mef ru§atı açık eksiltmesi ayni gün ı& 
onbeşte yapılacaktır. 

18 
JcıJ• 

3 - Mektebe ait mefruJat şartname 43 tabura ait şartname k rııt 
ruı karıılığında komisyondan alına bilir. ilk teminat 656 lira 85 u 

ve 261 liradır. • b Juıı•· 
4 - isteklilerin kanun ve ıartnam ede yazılı belgeler içınde u ·ıtııı' 

cak teklif mektuplarını ve açık eksiltme içinde vesikalarını ek•• 
. . l k . . l l "53411 vaktınden en az hır saat evve om ııyona vermıt o ma arı. · 

11 "12 ,, 
Bütün dünya denizden ibaretti. Türk pavyonunu ofis başkanı Mecded turulabilir. Tavsiye ederiz. 

1'uf an bitti. Bu sonsuz denizin çal- tarafından açılacaktır. Başkan gelecek J d • 
kanmasından başka bir ses yoktu Ne hafta Filistine hareket edecektir. -~ ...... --:~· ... ·- Usküdar tahsil direktör üğün en .. ,. ı9 
insan, ne hayvan. ne ağaç, ne top_ T • • • J .. k f. kanlık teşkılatında bazı degışıklıkler 

13 
ıla 

rak!. Yalnız uzakta Nitsir dağının .ıç t1ca1etım1z ve UT O IS yapılmasına, bilhassa, bugün Türko - Üsküdar Bulğurlu mahallesinin Aşirefendi sokağında bahçe 
tepesi görünüyordu. Gemi yavaş Ankara, ( KURUN) - İktisat Ve- fisçe idare edilen iç ticarete ait bazı kapı numaralı üç kattan ibaret bir ev ile 3037 zürrağlık fa.~l:riııcleJ1 
ynvaş buraya gelip oturdu. Uta kaleti mütehassıslarından doktor Ba- inşlerin ofisten alınarak iç ticaret ge- sahibi Hasan Hilminin vergi borcundan dolayı 2500 lira. u~ oh•" 
bir gUveTrln u~rdu. Güvercin gitti. di Vekfılet teşkilatı hakkında İktisat nel müdürlüğüne verilmesine lilzum müzayedeye konulmu~tur. Talip olanların ihalei evvehyesı ıcud-' 
~f! geldi. Konnca.k )er bulamamış. Vekftletine çok mühim bir rapor ver- gösterdiği söylenmektedir. Rapor, tk- 21 - 3 - 936 gününden evvel %7,5 pey akçeleri ile OOs) 
tı. Bir kırlangıç gönderdi. o da miştir. Rapor muhteviyatı şimdilik th!ıat Veklleti mahafili tarafından tet-

1 
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d k B k·ık edı'lmektcdir. Kazası Kaymakamlığı idare Heyetine müracaat arı. · gitti, gene geldi. Günlerden sonra gizli tutulmakla beraber o torun a-
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Şehir Meclisinde bir 11ZÜnakaşa Sıhhi Ağızlıklar 

Tiyatrodan iyi randıman alınmıyor! 
!Hr ... mn nikotinini kamilen çeken Alman Doktor Apostel'in en son ica• 

Ekmekler nasıl tahlil edilmeli? - Buz satışı nasıl olacak? -
Ecnebi mütehassıs tiyatromuzu beğendi - Fiatlar pahalıdır! 

Satış yeri: Sultanhamam, Kebapçı karımnda Sahibinin Sesi mağazası 

Ağızlıklar üzerinde Doktor Apostel'in imzasına dikkat. 
Anadoludan arzu edenler İstanbul posta kutusu 180 adresine yazdıklanda sipa 

riş, posta ile tediyeJi o]arak 4erhal gönderilir. 
Şehir meclisi dün saat on dört bu

çukta BSıY Tevfik Türe'nin başkanlı
ğında toplanmı§tır. Geçen celsenin 
ıaptı kabul edildikten sonra ekmek, 
francala ve un nürnunelerinin kimya 
haneye gönderilmesi ve tahlil müdde
ti hakkında kavanin, mtilldye ve büt
çe encümenlerinden gelen müşterek 
?nazbata' okunmuştur. 

Mazbataya göre ekmek, francala 
Ve unların fenni şartlar dahilinde a -
lındığı zamandan itibaren 24 saat zar 
fında kimyahaneye sevki ve kimya -
h.anede ise dört gün içinde muayenele
rı intaç edlidiği takdirde evsafı umu
rniye ve kimyeviyesinin değişmiyeceği 
kanaatine varıldığı bildiriliyordu. 

Bu sırada iızadan Galip Bahtiyar 
Söz alarak dedi ki : 
tAMEK NASIL TAHLİL ED!LMELl? 

"- Kimyahanelerde ekmek ve fran 
C&lalann şöyle bakılmak suretile tahlil 
edildiğini esnaftan işitiyoruz. Kimya
hanelerde ekmeklerin nasıl tahlil edil
rncıeri lizım geleceğine dair talimat
name yapılmalıdır.,, 

Vali Muhittin Üstündağ buna ce -
\'ap vererek şöyle söyledi: 

- Şayia üzerine söz söylemek doğ
l"U değildir. Esasa istinat ederek söy
lenmesi lıizımdır. Kimyahane vazife -
~ini yapmaktadır. 

Galip Bahtiyar tekrar söz alarak 
dedi ki: 

- Ben kimyahanenin vazifesini yn
Pıp yapmadığından bahsetmedim. Kim 
Yahanelerde ekmeklerin tahlili için 
ayrı şube yapılmalı, bu işe ehemmiyet 
\'erilmeli. 

General doktor Refik Münir dedi 
ki: 

- Kimya.hanelerde hcrşcy sıhhi -
J·" vekülctinin hıfzıssıhha ı:ıubcsinin 

"' " for · !erin g1Jrc tahlil edilir.: Ekmc.k
çUer istediğini söyliyebilirler, fakat 
Yapılan tahliller fennidir. 

fümyaker Nail : 
- Otuz sene ekmek tahlili ile uğ

ra§tım; ihtisasıma binaen söylüyorum 
dört günlük müddet kafidir. Zaten 
kimyahanelerde ekmeklerin çeşııisine 
\'e hamur çıkıp çıkmadığına bakılır. 
Azotu, çavdarı aranmaz, mıkrosko -
Pik ta.hlil kafidir, ayrı şube ihdasına 
lUzum yoktur. 

Müzakere kiifi görülerek müşterek 
lnazbata kabul edildi. 

BELEDİYE AVUKATLARI 
Ankara, Eski§ehir ve Türkiyenin 

diğer yerlerine göndetrllecek avukat
lara mesai harici ücret verHmesi tale
bi üzerine evvela bunların bcledıye
de ne suretle kullanıldıklarının tesbi
tine dair olan kavanin ve bütce encü
lnenlerinin müşterek mazbatası kabul 
edilerek bu işe mütedair evrakın ma
kama geri \'erilmesi kararlaştırıldı. 

Çubuklu gaz depoları inşa ve da -
imi masrafı için on bin, köpri.ilerin ta
lniri maddesine onbeş bin liranın mü
llakale suretile temini, tahlilatı gıda -
iye baytarmm maaşının ücrete çev -
rilmesi, temizlik kamyonla~ına iki bin 
lira benzin masrafı verilmesi, bina ver 
glsinin haziran, eyliil, kanunuevvel, 
rnart aylarında olmak üzere dört tak· 
llitte, yalnız adalarda temmuz ve bi · 
linci teşrinde tahsili kabul edildi. 

~MİNÖNÜ KAZASININ İHTiYAÇ , 
LARI 

Şehir meclisinde Eminönü kazası
nı temsil eden r.efika Hüliisi Behçet, 
general Refik ~ünir, Refik Ahmet 
Scvengil, doktor Ali Rıza, avukat E -
sat, avukat Hasan Fehmi, Selami 1z • 
ıet Kayacan, Raşit \'e :ırkada§lan 
lntişterek imza ile bir takrir vermiş • 
lerdi. Eminönü kazası dahilindeki ışık 
Yol, mektep, oçcuk bahçesi gibi ihti · 
Yaçıan tesbit etmişler, bunları bildi • 
riyorlar, yeni sene bütçesi tatbik edi· 
l~rken bunların imkan nisbetinde ye · 
tınc getirilmesini istiyoralrdı. Bu tak· 
tir okunarak belediye reisliği maka
lnına havale edildi 

BUZ SATIŞI 
Bundan sonra belediyeye bağlı mil· 

~lerin 936 bütçelerinin müzakere· 
131ne başlandı. Düşkünler evi umumi 

varidat ve masraf yekunları 170.130 
lira olarak kabul edildi; Karaağaç mü 
csseselcri masrafı müzakere edilirken 
ftzadan Ha"Indi Rasim dedi ki: 

- Soğuk hava deposunu belediye 
işletiyor. Belediyenin müteahhitle o -
lan buz satışı mukavelesi bitti. Buz 
satışı nasıl yapılıyor? Mezbaha mü -
dürü buna cevaben satışın eski ~ekil
de yapıldığını söyledi. Hamdi Rasim 
tekrar söz aldı: 

- Eski şekilde ısrarda makul bir 
sebep var mı? Yoksa yeni bir şekJl dil· 
şünüliiyor mu? Geç kalmmı!-lsa yaz ge
liyor! 

Dedi; bu sefer vali cevap verdi: 
- Yaza d:ıha vakit var; müzaye

de ile verilmesi on beş günlük bir me
seledir. Bu iş hakkında Vekiller he
yetinden çıkmış bir karar vardır, ba
zı noktalarını vekaletten sorduk, ce
vap bekliyoruz. 

Karaağaç müesseseleri varidat ve 
masraf yekunları 1.595.001 lira oal -
rak kabul edildi. 

TİYATROMUZ NE HALDE? 

Şehir tiyatrosu bütçesinin müza -
keresine başlanıldı. Azadan Hamdi 
Rasim dedi ki: 

- Şehir tiyatrosunun açığına 
50.000 liralık yardım ediyoruz; bina -
nın bedava verildiği ve diğer nokta -
larda nazarı dikkate alınırsa yardımın 
hakiki miktarı daha fazla demektir; 
bu yardım, iyi randman alındığı tak
dirde mahalline masruf olur; ben ti
yatro ehli değilim ·ama gazetelerde 
yapılan anketlerden ve hatta bazı ar
tistlerin gazetelerde çıkan sözlerinden 
anlıyoruz ki tiyatrodan bugün iyi 
randman alamıyoruz. lcap eden ted -
birler ittihaz edilsin, külliyetli para 
vcrdilrimiz bu müesseseden iyi rand -
man alınması imkanları temin olun -
sun! 

Vali ve belediye reisi Muhittin Üs
tündağ - Artistlerin gazetelerde çı -
kan sözleri bir kıymet ifade etmez; 
kendilerine lazım gelen tcnbihler ya -
pılmıştır. Biz tiyatrodan iyi randman 
aldığımız kanaatindeyiz. Kültür Ba -
kanlığı Berlinden bir mütehassıs gc -
tirmisti; bu ecnebi mütehassıs bizim 

•tiyatromuzu da gördü, giderken bana 
da geldi, aynen şunları söyledi: "Fa -
ustu yirmi iki memlekette gördüm, ls
tanbulda gördüğüm temsil bunların 
en mükemmellerinden biridir. Gerek 
sizi, gerek rejisörü tebrik etmeği bir 
vnzife bilirim!,, Mütehassıs opereti 
de beğendi, bilhassa bazı artistlerin 
üzerinde durarak bunların vetiştiril -
mesi hususunda tevakkuf etti. Tiyat
ronun iyi randman verdiği bu sözler
le de anlaşılabilir. 

lcdiğini ecnebi bir san'at adamının 
ağzından işitmek bize sevinç verir. 
Hakikaten son sekiz on sene içinde 
tiyatromuzda teknik mükemmeliyet 
yolunda güzel görülen bir ilcrileme 
vardır. Ancak buna rağmen bu sene 
müesseseden mali noktadan iyi rand
man alınmadığı meydandadır. Ben 
kendi hesabıma lstanbul Şehir tiyat
rosunun vechesinin çizilmesi, maksa
dının belirtilmesi ve mali yardım ve 
randman noktalarının ona göre konu

Ankara Taşhan tUtilncU Ali Tümen Eskişehir: Şifa eczahan~si 
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Istanbul 4 üncü icra memurluğundan: 

Emniyet Sandığı 
şulması taraftarıyım. Bu müessese - Namına birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli vukuf tara· 
nin mevcut talimatnamesi pek eski fından tamamına 1880 lira kıymet t.akdir ~dHen Eyüpi.ı:? K~"Z:.r! mescit 
tarihlidir ve bugünkü ihtiyaçları ne mahallesinde Değirmen sokağında eski 1 mükerrer yeni 1 No. lu bah
maksat, ne de idare noktasından kar-
şılamamaktadır. Makanıdan temenni çeli bir evin tamamı açık arthrmay a vazedilmit olduğundan 28/ 4/ 936 
edelim: Gelecek dev~cde bize Şehir ti- tarihine müsadif salı günü saat 14 den 16 ya kadar dairede birinci 
yatrosunun maksadını, çalışma usulü- arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 
nü, idare şeklini, başında bulunanla - n075 ni bulduğu takdirde müşterisiüzerinde bırakılacaktır. Aksi tak· 
rın ve mensuplarının vazife ve sal{t - tirde en son arttıranm teahhüdü haki kalmak üzere arttırma 15 gün 
hiyctlerini tesbit eden bir yeni tali - müddetle temdit edilerek 13 - 5 - 936 tarihine müıadif çarşam
rnatnrune getirsinler. Artistlerden ba-
zılarının gazetelere bazı sözler söyle- ha günü saat 14 den 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci 
mi§ olmaları da burada mevzuu bahis açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni 
edilerek münakaşa mevzuu oldu. Ar - bulmadığı takdirde satı, 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri 
tisUerin beyanatta bulunmağa sala - bırakılır. Satı§ pefinlir. Arttır maya iştirak etmek istiyenlerin 
hiyetlcri olup olmadığı ve böyle bir kıymeti muhammenenin % 7,5 nis betinde pey akçesi veya milli bir 
hareketin nasıl mukabele görmesi la- bankanın teminat mektubunu ha mil bulunmaları lazımdır. H<lkla
zım geleceği de ancak bir talimatna-
me ile tayin edilebilir. rı tapu sicilli ile sabit olmiyarı ipotekli alacaklarda diğer alakadara-

Vali ve belediye reisi Muhittin üs- nın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
tündağ - Konservatuvar için hazır - masarife dair olan iddialarını enakı müsbiteleri ile birlikte ilin tari· 
lanan talimatnameyi meclisinize gön - hinden itibaren nihayet 20 giin zarfında birlikte dairemize getirmeleri 
dermiştik '. .maarü encümeninde mü - lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilli ile sabit olmıyanlar sa-
zakere edılıyor; Şehir tiyatrosu için . . . .. . • • 
de bir talimatname hazırlanmasmn tı§ bedelınm payla§masından harıç kalırlar. Muterakım vergı, tenvı-
csasen evvelce başlanılmıştı, bu teşeb- riye, tanzifiyeden mütevellit bele diye rüsumu ve vakıf icaresi ve 20 
büsü ikmal ederek meclise gctirece - senelik vakıf icaresi tavizi bedf'li müzayededen tenzil olunur. Daha 
ğiz. fazla malumat almak istiyenler 10 - 4 - 936 tarihinden itibaren 

Bu müzakereden sonra Şehir tiyat- herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma şart• 
rosu ma~raf ve varidat yek~n~arı da namesi ile 934 - 2475 No. lu dosyaya müracaatla mezkur dosyad• 
141.000 hra olarak kabul edıldı. 'k" .. b·ı ki · ')A 1 ( 58) 

Konservatuyar bUtçesi okun _ mevcut vesaı ı gore ı ece erı ı an o unur. 14 
du, masra.f ve ,·arid:ıt yekun
ları 79.699 lira oalrak kabul edildi. 

Mülhak bütçelere ait kararname -
!erde okunduktan sonra reis vekili 
Tevfik Türe ruznamcde müzakere e
dilecek bir şey kalmadığını, devrenin 
de bittiğini söyledi. Bu sırada vali 
ve belediye reisi Muhittin Üstündağ 
söz alarak veda nutkunu söyledi. Büt
çenin hakiki rakamları ihtiva etmesi
ne ehemmiyet verildiğini, itina ile ha
zırlandığını, daimi encümenin, bütçe 
encümeninin ve meclisin bu hususta 
büyiik bir dikkat \'e fthenkle çalı~tı -
ğını, bütçenin hemen hemen teklif veç
hile kabul edildiğini söyledi, meclise 
teşekkür etti. 

Devre bittiği için toplantılara ni -
hayet verildi. Meclisin kanuni devre
lerinden biri de nisan ayı içinde oldu
ğu için on iki gün sonra tekrar top -
lantılara başlanılacaktır. 

1 l!itanlDuı Belediyesi Hanları 1 --------
Vesaiti nakliye resminden olan borcundan daloyi haciz altına a· 

iman 2389 numara ve Minerva markalı otomobilin 6 - 4 - 936 
pazartesi günün saat 14 de Taksimde Senihiye ait Milli Garajda 
müzayede ile satılacağı ilan olunur. 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz albna a• 
lmıp birinci müzayedesinde satıla mıyan 2416 numaralı Buik markalı 
otomobilin 30 - 3 - !)36 pazartesi günü saat 14 de Taksim Milli 
Garajda müzayede ile satılacağı ilan olunur. ( B) (1467) 

f stanbul Milli Em'.ak Müdürlüğünden: 

Sarıyer - Yeni ma 1allede yeni Selim iye sokağı eski 
31, 33 maldup yeni 39 - 41 sayılı bir ev ile 
ahırın 2 /6 payı. 

Muhammen 
değer 

Lira 

960 
Abdülkadir Ziya - R:ındman mc- _ 

selesi mühimdir, arkadaşımız Hamdi , • • • • ' 
Aksaray - Katip kasım Değirmen sokağı eski 34 

yeni 54 sayılı arsanın tamamı. 
n.asimin kastettiği zannederim ki ma- B u y u k Tav 1 a 
li randmandır. Şehir tiyatrosu bu se-
ne bir çok geceler bomboştu; geçen m Üs aba k a m 1 z 
senelere nazaran devam edenler azal-
mıştır. Buna sebep ya oynanan piyes
lerin fenalığıdır, ya baştakilerin ida
resizliğidir, yahut da ücretlerin paha
lılığıdır. Ben üçüncü sebebi üstün gö. 
rüyorum. Killtür eserleri temsilinde 

Önümüzdeki hafta 
başlıyor 

evvelce em kuru§ alıyorduk, bu sene 100 Lira mükafat 
yilz elli kuruş alınıyor. Bu para çok-
tur; iktisadi buhran halkın tiyatroya 
bu kadar para verebilmesini imkansız 
bırakmıştır. Tiyatroya elli bin lira 
yardım ediyoruz, sekiz on bin lira da
ha himınet etsek halka bedava tiyat
ro seyrcttirebiliriz. 

Ayrıca birinciden onuncuya 
kadar tampiyon çıkacaklara da 
muhtelif para hediyeleri verile
cek. 

Müsabakamıza girmek isti
yen tavla meraklıları idareha
nemızın yanındaki V AKIT 
kütüphanesine gelip iıimlerini 
kaydettirmelidirler. 

Aksaray - Katip kasım Kara Boyacılar sokağı 1 sa· 
yılı evin 4/ 12 payı. 

Rüstempafa: - MahaJlesi Limoncu sokağı eski 16 yeni 

Kumkapı 

Fatih 

18 sayılı dükkanın tamamı. 

- Muhsine hatun Çeşme sokağı eski 4 
yeni 14 sayılı evin 1 14 payı. 

· : - Dülger zade mah a?lesi Büyük Karaman 
ve Nalbant sokağı eski 1,3, 2 ili 12 sayılı 
arsanın 1/ 2 payı. 

Büyükdere : - Y enimahaHe me ktep sokağı eski 44 ye-

99,40 

200.00 

700,00 

300,00 

348,00 

ni 52 sayılı arsanın tamamı. 180 00 
) 

Yukarıda yazılı mallar 31 - 3 - 936 salı günü saat 14 de pe
tin para ve açık arttırma ile satılacaktır. Satış bedeline % de 
be§ faizli hazine tahvili ile istikrazı dahili tahvilleri de kabul olunur. 
isteklilerin % de yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden ev• 
vel yatırarak idarede müteıekkil sah§ komisyonuna müracaatları. 

(M.) (1331) 

Gelibolu Belediye Riyasetinden: 

Vali ve belediye reisi - Abdülka
dir'in noktai na.zanna iştirak ederim; 
fiyatlar bu sene biraz pahalı oldu; ge
çen sene operet ve dram kısımları ay
rı olduğu için fiyatlar da ayrı idi; bi
na5ızlıktan bu kısımların birle~tiril -
mcsine zaruret hasıl oldu. Gelecek se
ne gene ayıracağız; bu noktayı da na

Tavla müsabakamrzcla ha
kemlik yapmak iatecliğini bize 1 - 10/ 3/ 936 ta.rihinde ihale edileceği ilan edilen elektrik teıL 
mektupla bücliren tavla uıtala- satma muvafık talip çıkmadığından evvelki fartlar dairesinde eksilt• zarı dikkate alırız. 

R f .k Ah t S rrnc/an Bay A. R. ya.· me kanununa tevfikan temdit edilmiıtir. e ı me evengil - Tiyatro -
muza karşı gösterilen yardım yerinde Bugün öğleden sonra idare- 2 - Temdit müddeti 11 / 3/ 936 tarihinden ba,lar. On bet gün 
oldug~u kadar burada münakDQa sure - • ı· · .. .. ı· devam eder. 25/ 3/ 936 Çar§amba günü saat altıya kadar taliplerin ....,. mıze ge ınız, gorufe ım. 
tile gösterilen alaka da yerindedir. l'lm-------~------ı:ıı tekliflerini Gelibolu belediye encümenine vermeleri ilin olunur. 
Bu müessesenin tekamül yolunda iler- (1356) 
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ve 
B~lgevşcldiğini si:lerir. Her eczaneden 
arayınız. 1 
Tafsilat : GALATA, P. K. 1255 

Honnobin. (P. No. 111) 

htar:::;.ıl Beşinci icra Memurluğun. 
dan: 

Bir alacağın temin istifasi için mah. 
cuz ev eşyasının 19/ 3/ 936 tarihine mu. , 
sadif Perşembe günü saat 16 dan itiba . 
ren Şişlide Bomonti İzzet paşa soka.

1 
ğmda Roto apartımanı 1 No. lu dairede 
satılacağından taliplerin satış mahal. 

linde bulunacak memura müracaatları 
1 

ilan olunur. {V. No. 14476) 1 

ZAYi 

İst'cınbul ith.:ılat gümrüğünün 6795 
sayı ve 19/ 9/ 935 tarihli beyannamesi 
muhteviyatı üç balya pamuk mensucat. 
tan bakiye kalan M. Z. İ. markalı 458 

numaralı bir balyaya ait müfrez ordino. 
yu zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü olm:ıd•ğı ilan olunur. 

Ihsan Mermerci 

(P. 108) 

-----
Göz Hekimi 

Dt. Şül<rÜ Ertan ı ı 

CağMoğhı Nuruosmaniye cad. No. 30 I 
(Cağaloğlu Eczanesi yanıııda) 

Salı günleri meccanen dir .. 

Telefon. 22566 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehauııı 

Pazardan başka günlerde öğleden 
sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar Is. 
tanbulda Divanyolunda (104) numa · 
rab hususi kabinesinde hastalarını 
kabul eder. Salı, cumartesi günleri 
sabah "9 1/2 . 12" saatleri hakiki fı-

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

AKTiF 

141311936 vaziyeti 
PASiF 

Kas•. 

~~~~~~~il .. ~.i~~~~~: .. '..~.-.~.~-~ ... ~.~.~ 1 ~. ~!:~~~.!~~·:.: 
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------t •riçtekl Muhabirler : 
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Dı~l'r dö\'İzler \ 'l' llorçlo kliring 
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H·azlne Tahvilleri: 

t\1rururı \t' 8ıncımad 
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a ~ ı ı ı L l 58.748.563. - ı 
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810 

_ 147 415 75;3 -
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Esham ve TahvilAt CUzdanı ~ f 
/ Deruhte rd1lcn -vrakı n•k · ı \ l tiyrnin karşılı~t •!'hım H !14 289 747 56 

1ahvilAt l ıtitıari kıymetle 

B ~· ıbec;t ~:shırr n TahviU1 4.435.240 66 !18.724.988 22 

Avanslar: 

\I tır • \ e döv" üzrrine J "•n• 
l ahvilAı ii1rrinr ııvııı• 

1 .• 23.605. -
~- 4.4 I 4.502 !'-l6 

Hissedar~., .................................................... . 

muhte:lt 
YrkOn 

4.418 107.3() 

• 500000 -
3 :l7 I 4P6 98 

l4.Cl36.009 67 

Sermaye ........................... - ............................. . 
ihtiyat akçe!!_ ........................................................ . 

l edavUldek• Banknotlar 

Deruhte edilen evraı.ı naı.tiy" ,'- 158.7.f8.56;i.

Kınanun o ve 8 incı madde 1: 
leriııe tevfı , an hazinr tarı 

fından va ı ıedi,aı 

Derobte edilen .:vra" na. r1y• 

11.332.810. -

ba'uyes ................................... 147415753-
Karşılı~ı ı ımamen alon olara'f 
tedaTiilr ilheten vazedilen 1. 1 aooo.ooo 
Reeskont mukabilı ilAveten 

dr• 

1..., 000.000 
1 026.756.6: 

teda\iil~ vazedileıı 1{)54 l :i .75~ 

TUrk Lirası Mevduatı····· .. ······················ ı 5.746 515 ;o 
Döviz TaahhUdatr 
Altına tahvili kabil dövizler 11 2 355 035. !2 
Diğer dövizler ve alacaklı ' 
kliring bakiyeleri .•• • )/ 18261.SIO.i;i 20616 54.'i87 

Muhtelit -.......................................................... 56 2.ao 438.4.l 

Yek On !74.0.l6.009.t>7 

:t "'•rf 1933 tarihinden ıtibar en 
f•kCJnto haddi y&.:zde 5 1·2 - Alhn üzerine avans yUzde 4 1·2 

o 

KUMBARA BIRE, 
1000 , 

Z.A.Yt 
1929 da Vefa lisesinden aldığım tas. 

diknameyi zayi ettim. Yenisini alaca. 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

96 MEHMET AKAD 
(V. No. 14462) 

TARLADIR 

~ ... . ., 

--
., .( )'{t.,. . .. 

reuıe1 r!1inollar1 ve liıanıarı ' Slelıe rmum i~aresı nıııırı 
Afyon nakliyatına tenzilat 

karaya mahsustur. Herkesin haline -------------- 1 - 4 - 936 tarihinden itibaren seyrihafifle tatınacak afyonla
nn seyrihafif 1 inci sınıf ücretleri alınacaktır. göre muamele olunur.l\Juayenehane \'e 

ev. telef on: 22398. Kışlık telefon :21044 
Sahibi: ASIM Uı - Yakıt Matbaası 

N eıriya t Direktöril: Refik A. Scvcngil Fazla tafsilat için iıtaayonlara müracaat edilmesi. (593) .0425) 

,-------------

Dün ve yarın 
Terceme külliyatı 

No. 51 

Virgile 

L'ENEIDE 

1 

Maurice Rat 
A. Re,id 

İstanbul - 1936 

Fiati 100 kuruş 
Tevzi yeri VAKİT matbaası. 

Kadıköy icra Daireıi: 

Bir borcunun ödenmesinin temini ~ 
çin haczedilmiş ve satılarak paraya çc"'" 
rilmesi kararlaştırılmış olan bir ade;, 
(Kelvinatör) Soğuk hava dolabı 27 
31936 Cuma günü saat 9 dan ıo 
a kadar Kadıköy muvakkithane cad
desinde 19 No: lu pastacı dük • 
kanında satılacağından o/ede iki buÇ~~ 
resmi dellaliye müşterisine ait olmak U• 

. 1 . k' .. saatt• zere talıp erın mez ur gun ve 
"raca· mahallinde bulunacak memura mu 

at eylemeleri ilan olunur. (V. No. 
14475) 

İstanbul 7 inci icra Memurluğun
dan: 

1 s•· Bir borçtan dolayı mahcuz o up .. 
'd' go .. tılmasına karar verilen Mec.ı ıye 1~ yünde Sakız ağacı mahallesınde Ern 
· ha<:• ki Milliye erazisi üzerinde kaıınen d 

· ba a· zedilen dıvarlarının bazı yerlerı dl 
disiz ves ıvasız önünde ufak balkonlu Ü 

ş~rısı kamilen ahşap evin 23 / 31936 g ; 

nilne gelen pazartesi saat 10 dan ııd:fl 
kadar ikinci artırma ile satılacafın ti 
taliplerin mezkur mahalde bulunaca 
memuruna müracaatları ilan olunur.. ı 

(V. No.14~~ 

Z .A. Y t . ·rıl 
Vazife cüzdanım gaiptir. yenı;"' 

alacağımdan hilkmU yoktur. (V. ") 
1446,:, • 

.. ~i"' 
Saraç t &hak camii mu l 

MECI> 


