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Nihayet mesele halloldu! 
Alman murahhası anlattı 

Flandin kelime kaçırmadan not aldı, 
Litvinof rahat rahat gazete okudu 

Yarın için 
ümitlerimiz 
liUkQmetçe hazırlanmakta olan ikin. 

ti endüstri planında maden sanayiinin 
tbenuniyetli bir yer tutacağı malUmdur. 
'l'arihin en eski devirlerinde madenci
lilt lan'atinin ilk inkişaf ettiği yerler. 
'lff!n hıd._.Ana"olu lıa' d-. ~ı...:_ ~=ı:ı 
ltuğu halde Cumuriyet devrine kadar 

Bruce, B. Litvinof, B. Eden, B. Flandin 

Von Ribbentrop diyor ki: 
"Alman milleti, kurban 
gittiği hatalara nihayet 
vermeğe hazırdır. Hit
ler şimdiye kadar bütün 

~lllllllA'--·.:.---"dfuw.a :tarihinde misli 
·, görülmemiş bir teklifte 

12ıetnıeketimizin maden servetlerinden 
llliUetçe istifade edilmek hatıra getiril.. 
~tlııi§tir. Bir halde ki, eski devirlerde 

topıa'lrl~rdaıı demir çıkarıldığı ve bu Alman murahhası Von 
~denler ile belli haşlı bir medeniyet Ribbentrop 

bulunuyor:Avrupada 25 
sene için sulh!,, 

tulduğu bile unutulmuştur. Onun L k • k de aktediJmiştir. Once von Ribbentrop 
~ hUkQmetin ikinci beı senelik plan •••• Son Da 1 a - söz almıştır. 
ıtlucibince memleketimizde demir sana. B. vo.ı Rlbbentrop, nutkunun bi-
>'iini kurmaya ba11hyaca ~.... inanılmaz bit :ır 6 ..... 1 b • / rlnci kısmını Ren mıntakasınm işgali 

teıebbU. gibi karplıyanlar vardır. am ır an aşma hadisesinin hukuki safhasına tahsis 

Öyle zannediyoruz ki, §imdi demir bulundu etmiş, işgal keyfiyetini haklı göster-
'aıtayü kurmak teıebbilsü önünde hay. mek için "Fransız - Sovyet paktının 

Atatürk iki gün evvel beraberinde B. Fuad Bulca ve CavaJ Ab
licu Gürer olduğu hal.de Ankarada Türk Ku§U alamna gitmiftir. Ula 
Onderimiz alanda parllfütle atla yanlan seyretmif oe ba sırada ili
,,,.,,_ "'4l ,..,ıd.,Jan Oi~JllJ tqyar.e" 1'1mllmilftlr. Hm/& lj 
YCl§tnda zeki bir kızcağız ol an Ülkü, ba hava cloltJ§ma•ur 
dan indiği zaman, ge~ntiden pek memnun olJuğunu aöylemi§tİr. 
Yukanki re.imler , Ula Ôndeıimizin Türk KUJU alanını ıerellendi.r
meleri anuınJa alınmqhr. 

Bir kadınla bir erkeğin 
paylaşamadığı çocuk! 

. ' :(Yazısı 4 üncü sayfada)' 
tcı duyanlar yarın bu mühim endüstri Londra, 19 (A.A.) - Saat ıs.ıs Lokarno paktını ihlal mahiyetinde,, 
~besi kurulup bittikten sonra daha zL de, Lokarno devletlerinin toplantısı. olduğunu iddia etmiştir ,. 
~de taJiracaklardn. Zira Ekonomi Ba. nm sonunda, Flanden gazetecilere Nutkun ikinci kısmı, B. IDtle· 
~ Celll Bayann geçen endüstri kon. şunları söylemiıtir: rin sulh tekliflerinden bahistir. 
~da söylediği sözler bu husustaki "Aramızda tam bir anlaıma elde B. Ribbentrop, Londraya geldiğin- Yeni Nesil ı 
)itlerimizi kat kat artıracak, mahL ettik. Hllkukçulann şimdi son bir denberi müteaddit defalar Berline te-
, .. ~ttedir: Meseli hükfimet demir ve çe. defa gözden geçirecekleri metin, hll. lefon etmiştir. Binaenaley~ bugün-
"lt lanayü için yabancı Ulkelerden getL kOmetlerin tasvibine arzedilecektir. : kü nutku Bitler tarafından tamamile 

~erek yapılacak tesisatın bedellerini (Sonu Son haberlerimizde) 5 tasvip edilmiş bulunmaktadır. 
~biyo olarak ödemek mecburiyetin. 5 VON RIBBENTROP'UN NUTKU 
~t ............................................................ . 

1 bulunmıyacaktır. Bu tesisat bedel. Londra, 19 (KURUN) - B. von 
~linin bakır ve kurşun gibi madenler L~n~r~ 19 (A.A.~ - Röyter ~}an: Ribbentrop nutkuna şöyle başlamış. 
lt ll~abilinde ödenmesi için hükfimete sı bıl~ı~ıyor: Mılletler cemıyetı tır: , 4 

~lıOer gelmektedir. O kadar ki, bu konseyının aleni toplantısı saat 10,37 ~~ r~ (Sonu: Sa. 7 Sü. 1) 
:~onmilyonlirahkbirt~~kap~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ı:;ır beklemektedir. Yalnız bu hadise T ı • • b k 
~ ~~n aanayiinden memleketimizin ne av a m usa a a m 1 z 
t"~uk istifadeler temin edebileceğini 
lc0~tenneğe kafi gelir. Demek ki, dev
i titı bUyük mübayaatmda ve başka dev 
~ler ile olan münasebatında çok geç. 
~ 17>'ecek, bir gün gelecek, maden hası. 
tt tılllıı başlıca ödeme vasıtası olacak. 
~~· nu suretle endüstri planının tatbi. 
~ dahi memleketin tediye müvazenesi 
Ct~~nde fazla bir ağırlık teşkil etmiye 
~la tır. Vakıa memleketinlll •I· rrıdüsı ıı 
)abl\larımı.z tatbik edildikç.. hır kısım 
li}' ancı eşyanın ithalat rakamları eksi. 
ili or. Fakat buna mukabil yeniden ye. 

:t'e ih . le tıyaçlar peyda oluyor. Bu suret-

başhyor 

Hececilerden sonra yetişen yeni 
•.• edebi nesli tanıtıyoruz ••• 

~ 
Son "Antoloji,. münakaşaları esna. 

unda hececiler ortaya bir iddia attı.. 
lar: "Bizden sonra yeni bir edebi ne. 
sil yetişmedi,. dediler. "Eserleri nere_ 
de? 1,. diye sordular. 

KURUN yarından itibaren ba1lı-

!tlii;.1ıt:iı4 yacak çok cazip, çok dikkate değer 
bir anket hazırladı. Bu anket yukar. 
ki sorgunun cevabı olacak, hececi. 
terden sonra ortaya çıkan yeni edebi 
nesli birer birer, resimleri, düşünce.. 
leri, iddialan ve kendilerinin beğen. 

dikleri en güzel eserlerile neşretme. 
ye başlıyacaktır. 

Hasta mısınız? doktorumuz sizi pa-
rasız muayene etmeye hazırdır! 

Bu nasıl olur, demeyiniz. Bu da "KURUN,, gazetesinin okuyucularına 
kar§ı temin ettiği kolaylıklardan ve hizmetlerden birisidir. 

1 af silatı Yarınki Sayımızda 

Yarın 16 Say i 
~"Yeni ihtiyaçlar için getirilen eşya ar. 
t~11'1 kesilen veya ithalat mikdan eksi. 
)a eşyanın yerini tutuyor. Endüstri si . 
bir'Ctiınizin en feyizli tesirine gelince, 
>trıi~r~ftan yeni iş sahaları açılması, 
~ 1'tih•ı.t ile milli servet kaynakla. 
~.~eYdana gelmesi oluyor. Sözün kı. 
~· "ahfle TUrkiyenin endüstri siya . 
~kendini vermesi ekonomik ba. 

Yarın ''KURUN,, 16 sayıfadır. Fiatini 100 paraya indirmekle, okuyu.. 
eulan için en büyük fedakarlığı gösteren KURUN'un yannki 16 sayıfaaıru 

Büyük tavla mÜ•abakamız bQ.f lıyor. llk mÜ•abaka 23 Mart ak- da görüp beğeneceksiniz. 
şamı Edirnekapıda yapılacak. Tal•iltit 6 ıncı •ayılamızcladır. Büyük bir feragat ve fedakarlıkla çalııan KURUN bütün okuyucu. 

lllemleket için zararlı olacağını 

mı fevkalade memnun edecek ve faydalandıracak birçok yenilik:J dha 
sananlar bu siyasetin şu birkaç yıl için. ı kendilerinin ne kadar yanılmış oldukta. zırlıyor. 

de verdiği güzel neticeler karşısında rını anlıyorlar, Asım US ======================== 
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Günün Siyasası 
• ~ awwwsr=a ,,_., ,,_., ,_,, - ,_, -

Loadra toplantısı 
ihayet mesele halloldu! Muvaffak olmazsa Avrupa dolu 

dizgin harbe gidecek! 
Fransız-Sovyet paktı için LaHaye divanı hüküm verecek 

lngiltere bir t~cavüz 
askeri 

vukuunda, Fransaya 
yardımda bulunacak 

ve Belçikaya 

Londra, 19, (A.A.) - Lokarno dev. 
Jetleri, Mat 14 de, Eden'in bUrosunda 
husuıi bir toplantı yapmışlardır. Mu. 
rahhaslann, Lokarno paktı yerine i. 
kame edilecek yeni bir plin kabul et. 
tikleri tahmin edilmektedir. Fransız 

mahfelleri, Flinden'in bu gece Fransız 
kabinesine bir plan tevdi edeceğini 

ilmit etmektedirler. 

ÇETtN ÇALIŞMADAN SONRA 
Londra, 19 (A.A.) - Fransız ve 

tnıllu heyeti murahhaaaları aynı meal 
de nqrettikleri birer beyannamede, 
dört devlet arasında anlaımayı vuıul 

için çetin bir mesaide bulunÇuklarını 

bildirmektedirler. 

YENi PROJENtN ESASLARI 
NEDiR? 

Londra, 19, (A.A.) - Dört Lokarno 
devleti arasındaki anlaıma projesinin 

Konsey reisi, karar suretinin bir 
müstenkife ve bir "hayır,. a kartı itti. 
fakla kabul edilmit oldutunu ve "ha. 
yır,, cevabının muahede ile teminat al. 
tına alınmıı olan bir devletin cevabı 

olduğu için hesaba dahil olmadıiını bil. 
dirmittir. Lokarno muahedesini temi • 
natlan altına alan ve bu muahede mu • 

Keza konsey, İtalyan • Habeş anlaş. 
mazhğınr tetkik için 13 !er komitesi ha. 
linde de içtima edecektir. 

f'LıtNDEN PARISE DÖNDÜ 
l,Qndru, 19 (A . .\.) - Fransız Uış 

Bakanı U. Flanden buıün saat 17 de 
tayyare ile Parise hareket etmiştir. 
B. Flanden, kendisinden şimdiki du-

cibince teminat altına alrnmıı bulunan h kk d ı · ı .. ı · · . rurn a ın a nr şey er soy emesını 
devletlere gelınce, bunlar dereye itti • . d b' t ·1· t · · b . rıca e en ır ngı ız gaze ecısıne u 
rak etmltlerdır. Fakat reyleri hesaba h t d h k 1 .. 1. b'l . . . .. . . · usus a a a ço şey er soy ıye r e-
dahıl değıldır. Buyilk elçı Fon Ribben. k ı lngllı' D B k ıt . . ce o an z ış a anına g me-
trop Lokarno muahedeaını Almanyanın sini tavsiye etmiştir 
değil, s.ovyetler birliği ile ıUel bir ittL B. Flanden, ne zaman Londraya 
fak akdı. •~retlle Fransanın bozmuı ol- dönecefi henüz maltlm olmadıfını lH\
duğunu ıtırazen beyana mecbur oldu • ve etmlttlr. 

fu~u. bildlrmi~t~~· Al?1anya~ın 7 mart · Belçika başbakanı da Brüksele hare 
takı ıcraatı, biltun mılletlerın kendi top ket etml~tir 
rağında hllkimiyetinin tamamen tekrar 
tesisinden ibaret olan hakkın kullanıl • DAHA YAPILACAK BiR ÇOK 

ŞEYLER VAR! 

Almanyanın da Londrada topla. 
nan milletler cemiyeti konseyine işti
raki ile Avrupa siya.sileri 1919 danbe. 
ri e.,i görülmemi surette sulhU sar. 
san buhran il~ yüz yüze geldiler. flü
tün Anupanm mukadderatı, bu a-ı 
damların verecekleri karara haillıdır. 

Toplantının en bariz simalarından 
biri, Fran"ız murahhası H. 1''1anden
dir. Fransanın hu eski Bnşn!kili, 

dü;;;ünceli, ihtiyatlı ve dürüst bir a
damdır. ~defi n. Briyand gibi ateş
li değlJdir. Fakat sağlam kıtfalıclır 
ve hiddete dayanan hir siya~tln ne
ye mal o1acağınr, harp tehJike.-ımi 

göze almanın ne fed bir l?l'Y olduğu. 
nu çok iyi bilir 

* • fi 

Bel~ikanın Başvekili Von Zeelan rf 
henüz genç bir adamdır.. Fakat a· 
teşli, z~ki. kavrayışlı bir slya!lfdir 
Belçikayı altın esasının esaretinden 
kurtarmata muvaffak olmuştu. Von 
Zeeland, Anupanın kilçilk. rakat 
harp tehlikelerinden ve fecaatlerin
den yılgın bir milletini sulha kavu~
ttırmak için çalışıyor. 

difer bazı tadillere maruz kaldığı öğ. maaı, Fransanın mezkQr hattı hareke • 
tı'nı'n ıadece b' t' · 'd' B b h Londra, 19 (A.A.) - Lokarno dev- • • · 

renilmiıtlr. Projenin esaslan timdi ıu ır ne ıceaı 1 1
' u aa a F k t Lo d d 

Alman hukuki ve ıiyaaal noktai naza. Jetleri deleı-e1erlnfn içtimaından son- 0 a a n ra a toplanan diplo • 
ıeldi almaktadır. Lokarno muahedesi. rıru tafsilen izah eden bir muht - ra, 4 lngiliz bakanı B. Eden, Ha11- matlar arasında en kuvvetli ,.e en 
nin Fransız_ Sovyet paktiyle telifi mUm faks, Ramsey Mak Donald Te Nevil parlak şahsiyet, belki de B. Lltvl. 
kUn olup olmadığı meseleıi lihey diva- ra verdim. Eğer konıey azasının f't L·t · r d d 

bu izahnameyı· tetkı'ka daha çok Çamberlayn uzun müddet müzakere· no ur. ı nno erecesin e bütün 
nına verilecektir. Divanın kararına bü. k · vakıtları olsaydı, her halde batka bir lerde bulunmuşlar ve dış işleri ba- uvvetıle sulha çalışan ~·e sulhu sağ-
tUn llritler için ittiba zaruridir. ingi - kanlıfını sabah saat 3,ı:> de terket. Jamlıyan devlet adamları pek azdır. 
Jiz hUlcfuneti Fransa ve Belçikaya bir karar ittihaz edeceklerdi. Alman hU _ O 1 . Ih t hd' d 

k(imeti ve Alman ulusu, konseyin karar mişlerdir. nun çın su u e ıt e en her teh-
taarruz vukuunda müzahereti hakkında lngillz mahafilı'nln fı'kı·in• "'o"re, tikeye karşı 11iddetll davranmak ve 
'.t suretinin tarihin vereceği hüküm kar • ~ ,.. :o-
eminat veriyor. tısında tutunamıyacağına kanidir. vaziyette mahsıis terakkiler kaydedil- tehlikenin sulh binasını !larsmuına 

Franınz - Alman hudut mıntakasın. mlş olmakla beraber, daha yapıla . imkan \'ermemek ister. Çünkü mesa. 
da beynelmilel bir polis tesisile gayri Bunu müteakip B. Fllnden ,huku • cak bir çok şeyler ,·ardır. ı mı, hep sulhu saflamlamafa sarf 

k __. t..•1 • Al k ta t t E kun bir taraflı olarak tarif ve teıbitinc as en uıv genın man 1 1 1 ara ın. Lokarno devletleri konf ernnsı nl- etmiştir. 
d bou.ltılması hakkındak' Fransız imkan olmadıg·ını ve Fransanın bidayet an r- ı hayete erdiği zaman müzakere edil- a:ı "' • 

t 1 b. bu .. "ğled n sonra d ıı. baka tenberi meseleyı· Lahey adalet divanı. a c ı gun o e ı:t n. mest 18.zım gelen daha bir çok plan Londrada toplanan konseyde ltal. 
lığında parnfe edilen projeden kaldırıl . na vermeye amade bulunmuı olduğunu projeleri mevcut bulunuyordu. De- yan murnhha~ı Sinyor Grandi. bir 

bildirmlıtir. mıştır. 1-.reler, milukere edilmemi~ o1an - taraftan ttalyanın Habeş işini gözet. 
Bununla beraber, Fransızlar, Lfilıey Konsey yarın öğleden sonra gizli celse projelerin kopyalarını, tetkik etmek !emek, bir taraftan Almanyanın ltal. 

divanının kararı kendileri lehine çıktı. halinde toplanacaktır. üzere, beraberlerinde getirmişlerdir. ya tarafınd~n himaye edilen A\•ustur-
fı ~kfü~~ g~ri nkc~ mın~k~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ yayakarFalarağıvarlyetighönUn. 

vaziyeti bundan evvelki haline irca ede. H 1 • d h ı de bulundurmak mecburiyetindedir. 
ceklerini Umit ediyorlar. Çok uzun o • a oeşısta n a ze ı• r ı• gaz Grandi, Musolininin kendine ra-
lan anlaşma projesinde, bilhassa Al. kip saydığı şahsiyetlerden biri oldu. 
man barı§ tekliflerile Orta Avrupa me. ğu ve onun bu yüzden Londrada )an 

selesinin ıilahları bırakma işinin ve e- bombardımanları SÜrgÜn bulunduğu Ötedenberİ '!Öylt> -
konomik meselelerin müzakeresi için niyor. Henüz genç olan (;randf her. 
beynelmilel bir konferansın toplanma. rak dü,.ünceli, derin ihtirn.-ılı hlr a 

sı ve gelecek hafta Milletler Cemiyeti 
konseyine muahedclerin bozulmaz ma. Londra, 19 (A.A.) - Röyter ajan- sup bazı kimselerin gn.zlardan mUtees 

sı bildiriyor: · ld kl ö 1 kt d' hiyetlerine, Sovyet • Fransız paktının sır o u an s Y enme e ır. 
Şimal ve cenup cephelerindeki şid- !TALYAN TEBLt"! 

Uhey divanına verilmesine ve konse • u 

k 
detli bombardıman devam etmektedir. Roma, 19 (A.A.) - Mareanl Ba -

yin bu Lo arno anla§ma proje:;inden H ~ 
nrrard:ın Röytcr aJ'ansma gelen bir doglio telgrafla bildiriyor·. 

malumat almasına dair karar suretle. 
telgrafa göre İtalyanlar Ogaden cep - tk' h d d kayde d ~ b. h rinin verilmesi derpİ§ edilmektedir. Bu h . d ı cep e e e eger ır a-
csın c biiyük bir faaliyet göstermeğe dise olmamı~tır. Erltre cephesinde 

teklifler Von Ribbentropa gayri resmi b:ı.şlnmıı:ılnraır. Ogaden mıntakasında 
b' br· d'l · • :.1 Habe" hava toplarının ateşine maruz 
ır surette te ıg e 1 mı§tır. yağmurların durması bu faaliyete im- kalan bir ltalyan tayyaresi, içlerin -

B. Ribbentropun Edenle görii§mcsi kan vermi§tir. Adisababada düşünül • den biri müstesna olmak Uzere bUtiln 
kırk bcı dakika sUrmliJtUr. dilğüne göre general Graziani uzun za rakipleri yaralandığı halde İtalyan 

B. Eden, B. FJanden'e, yarın sabah ma.nd:ınberi beklemekte olan büyük hatlanna inmeğe muvaffak olmuştur. 
toplanacak olan İngiliz kabinesinin ka. taarruza pek yakında girişecektir. ---------------
Taruu kendiıine yann öğleden sonra Harrar ve Cicigaya kartı yapılacak o
Franl'IZ mebuslar meclisinin toplantı . lan bu taarruz moUSrlettlrllmlı kuv • 
sından evvel bildirmeyi vadetmiJtir . vetlcr vasıtasile Cibutl demiryolunu 

B. Van Zeeland henüz hareket etme. kesmek maksadını takıp edecektir. 
miştir. Yarın sabah saat 8.15 de Brük. Habeglatana gelen son haberlere gö-
sele gidecektir. re, bazı Habeş vlllyetıerinde ve ezcUm 

Venizelosun 
• 

cenazesı 

Atinaya getiriliyor 

[ Ankara J:!a/;';jlt:r'i 
9 

Krom madeni 
ihracatımız 

Daha f azla'aşacak 
Ankara, 19 (Telefonla) :...... Ergan. 

civarında üulaman krom madenleri . 
nin işletilmesine başlanmıştır. Bu mU· 
nasebetle s:ı15.hiyetıi madencilerimiz 
den bi r zat şunları söylemiştir: 

''Dilııya krnın istihracatınm yüzde. 
kırkı ıncmlekt:tımizden yapılmakt.a idi 
Gulaman krom maucnleriııin işletilme
ğe bagla.nması üzerin<! bu nisbetin ar
i:acağı şüphesizuir. Bu suretle diiny[. 
krom piyasasında nazım bir rol oyna· Lokarno anlaşma projesi şimdiden le cephelere yakın bulunan mmtaka -

Londra borsasında tesirini göstermiş larda dahilt karıııklıklar bat g&ster -
ve blltiln esharn lizerinde faaliyet tek. mittir. Habet milliyetperver cemlyetl
rar başlamıştır. Nevyork borsasında da nin dUn Adisababada yaptıfı toplantı 

Atina, 19 (Kurun) - HilkQmet ve. maklığımız da imk&n dahiline girmi~ 
nizelosun cenazesinin Atinaya getiril. bulunuyor.,, 
mesine ve merasimin hUlramet maara. Mevcut krom madenlerimizin en 
file yapılmaıma karar venniıtir. Cena. zengini olan Gulaman krom madenin· 
zeye iktidar mevkilnde bulunan bir den, azami istihsalAt yapabilmek için 
Baıvekil cenaıeıi ıibi bUyUk meraaim tesisat genişletileeektlr. 

blSyte olmuıtur. bozgunculara kareı tiddetli tedbirler 
FRANSIZ • BELÇiKA KARARI alınacağı ilim bu haberleri teyid eder 

KABUL ·EDiLDi mahiyettedir. 

Londra, 19, (A.A.) - Milletler Ce- Ru Deata'nm mahpua bulundufu 
haberi Adieababada resmen yalanlan

miycti konseyinin Fransız • Belçika ka 
rar suretinin kabulüne müncer olan maktadır. Bu kumandanın §imdi Sida

no'de bulunduğu ve Somali cephesine 
toplantısınııı başında reis Bruce A vus. 

yollanılan yardımcı kuvvetlerin başın-
tralya namına söz alarak bu projenin dn olduğu söylenmektedir. 
kabulü lehinde bulunmuş ve Fransız • 
Belçika karar suretini reye koymu§lur. Resmi bir Hobe§ tebliğinin bildir-

diğine göre, bir İtalyan tayyare filo-
Rey1erin tasnifi şu neticeyi vermiştir: su dün yeniden Goramı bombardıman 

Şili müstenkif. Bu istinkafını, karar etmiş \'e Uç saat stiren bir bombardı· 
suretiı:de ihlali muhtelifilnfih olan Lo. manda gazlı bombalar dn kullanınış-
karno paktiyle ihlalini tanıdığı Versay tır. İtalyan tayyareleri öğleden sonra 
muahedesi arasında sıkı bir irtibat tekrar gelerek bir kaç bomba daha at. 
bulunmasına istinat ettirmektedir. mışlardır. Halkın bilyilk bir kısmı, 

Ekuatör : namevcut, şehri tahliye ettiğinden ve gerek Go-
Arjantin, Danimarka, ispanya, Po. ram gerek §ehir mmtaka.aı dahillnde 

lonya, Portekiz, Türkiye, Sovyet Rus. yatmakta olan yüzlerce yaralı emin 
ya, Avuıttıralya, İngiltere, İtalya, Bel. yerlere barmdırı1dığından gazın tah-
5lka, Fransa, : Evet. ribatı mühim değildir. 

____ Al_ man _ _.ya __ ::_H_...ayı.__r.""----~---..._-...:B:;.un;;;;::..:u=nl==a--=l:::ngiliz Kızılhaçma men-

yapılacaktır. 1937 Paris sergisine 
Cenaıeyl Brindiıiden almak için blr hazırlanıyoruz 

torplto hareket etmlttlr. Giritten de 
15 kiti cenazeyi Franıa topraklarında Ankara, 19 (Telefonla) - u>a7 se· 
kartılamafa ıitmitlerdlr. Cenaze Ati. nesinde Pariste açılacak olan "Modern 
nada 48 11at kalacak, bUyUk meraıim. hayatta san'a.t., serglıine iştirakimiz 
den ıonra Girlde naklolunacaktır. devlet tarafından kararlqtınlmıı ve 

Veniııcloaçu fırka azaaı 45 gUn sl- bu it için, Güzel san'atler akademlai 
• yah kravat takmıfa ve ı<SfUılerinde metine, V enizeloıun ölUmU mUnaacbe. 

tile taziyetlerini telgrafla beyan etmit
lerdir. 

matem kordelbı tı11mafa karar ver • 
mitlerdir. Difer taraftan, Atlnadı bir 
caddeye "Venlzelos caddes~. ismi veri. 
lecektir. Franıada mUteveffa hUkOmet 
adamına Legfon d'Honneur nitanı ver. 
mittir. 

Bavan Venlzeloı hükQmetin taıiyet 
telgrafına teıekkürlerini bildirmiştir. 

VAŞVEKILIMIZIN TAZIYETLERI 
Başvekil tamet İnönü Yunan hUkQ. J 

MAHKOM ZABiTLER ORDUYA 
ALINACAK 

Atina, 19 (Kurun) - 1 Mart 935 ıs. 
yanından dolayı mahkQm olan n ıon 

zamanlarda hususi affe kavupn zabit. 
ter 25 martta umumt bir aCfe tabi ota. 
caklar; bu guretle, tekrar orduya alın. 
malan kolaylaşmı§ bulunacaktır 

dam olarak ta\•sif t:taımektedir. vı 
her ltalyan gibi "pazarlık tarartar1

-

dır, mukaddes hotperestliğe inanır, 
DUşilncesi milletler cemiyeti değil, 
) alnız İtalyadır Ye ltalyanın menfa· 
atlerldir ... 

* * "' 
Konsey reisi Mister Stanley Brute 

klasik modelden bir rentilmendir· 
Kuvvetli bir emperyalisttir. Eskidtll 
A ''usturalya ha:. Hkili idi. Fakat af111 

makama hir daha gelmegi umutnıd • 
yor. Bir ltiglliı rnuharrlrl, onult 
konseydf yaptığr \'azif edf'n ha hsed<'r· 
ken "mua1.11am bir ı:;ıfırın vazlfeıal .. dit 
diyor. ~ 

lngiltereyi tem~il eden Misttf 
ı-;den, Dış Bakanlığa geldikten 19011• 
ra me uliyetin yUkü altında bir ha:Vli 
ez.ildi. Bu yUzden eski enerj~tnl '' 
eski neı.e ini kaybettlfi bununla bfr•· 
her idealleri uğrunda mücadeleye de
vam edeceği an1aşılıyor. Koıuııerl" 
Londra içtimaı onun için bir lmtfh'" 
olacak ve Eden gene bir lntfllz •• 
harririnln tavsifine göre, dik pfıl• 
bir Almanya, müvesvis bfr Frajjt 
arasında kalarak kuvvetini ve zekat'· 
nı göstermefe çalrpcaktır. 

Bütün bu slyastler, bütün mlJlft
lerln sulh lstedlklerfnl biliyorlar. ,._ 
kat mnhmuzlarını şıkırdatan Alnıafl• 
ya, emperya1izmini her gün kaJllÇ1" 

hyan .Japonya "tecavüz siyasetini alJ• 
bildiğine ilerleten" ltalya kal'flSllld' 
sulhü korumak n sulhun temellerirı1 

sağlamlamak, hiç şüphe yok ki, ~ 
güç bir iştir. Fakat büyUk gUçUlkl,t" 
rin hakkından büyük adam1ar gılil• 
Ve Londrada toplanan siyasiler. bO 
kıratta adam olup olmadıklarını ılil' 
tereceklerdir. 

Londrada toplanan siyasiler J1111" 
vaffak olmaz.Jarsa iki ihtimal ~11,., 
cektir: " ·~ 

Uirincisl: O nüne geçilmtyet~ 
felaket gayyasına doğru dolu dlsıf" 
yUrümck. 

tliincisi: Milldlt:r crnıi>C"unf fi• 
dürmek. 

Lon<f rada başlı.)· ıtn konuşma111 
muvaffakiyctle netlcelenmeı.se, flli1" 

lacak netice hudur. 

__. .... ------------~-------
Su baskını 

tehlikesi 
Washinglon'u tehdit 

edıyor 

Washington, 19 (A.A.) - ı.soo l~i, 
su baskını tehlikesine ciddi surette fl1"" 
ruz bulunan hilkQmct merkezini bu "'' 
kından korumak için, btitün gece ıcııdl 
torbalan istif etmekle meşgul olıııut • 
tardır. Ak konağın muhafazası için Jı\l• 
susi tedbirler alınmıştır. Potomae neb
ri silr'atle yilkselmekte ve Waahinit0"°" 
dan ancak sekiz rniJ ötede, sular nor • 
mal seviyeden yirmi altı kadem tat~ 
b 1 • b•rr u unmaktadır. HUkumet merkezı, •r 
zamanında müdafaa tertibatı atııut ~. 
şehri andırmaktadır. Weclinı _. VirlJırf 
nieden bildirildiğine göre Ohıo "~,r 
taşını§ ve Weelin adasını besan s 
altı ki<:inin ölümüne sebep olmıııtıır:_. 

mildürü Hikmet, Sadettin Ccliil, set~ 
Nüzhat ve Celal Esat'tan mUrekkeP ti" 
!arak teşkil edilen komisyon toplall 

larına başlamıştır. • set· 
Komisyon kültUr bakanJıgıııın 11ıt 

giy!? ne şekilde iştirak edeceğini ~d!J 
edecek \'c bir hazırlanma proJT-
yapacaktır. 

1 ürk bakırı cihan 
pıyasasına çıkacak~ 

Ankara, 19 (KURUN) - Jll~l 
bakır madenlerinin işletil~esıııe~ 
teşkıl eden bazı idari mü3killler ~ 
lerde tamamile ortadan k~dı.JJ 
üaeredir. Sermayedarlar il ,,; 
mUsakereler tam bir anI&lma ~tSJ 
<:elenmiştir. Yakında bUyilk t 'fllt" 
başlanacak, bir buçuk sene ,oıı:tJJ'• 
bakırı cihan piyasasına c;ıkae& 
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1 i,aretler 1 
Ankarada bu yılın 1 

16 Mart gecesi 
I htiyar bir gün, ıaatin yelko· 

vam üıtünde can çek~iyor. Ya· 
ran cdrfam bu .zaman gene ih4fiyar· 
lıyactık hantalltqacalr olan günün 
taze çocalılanna, ıaniyelere ıak· 

Doktorlar arasındalrT·················· ........................ ~I Grev bitti 
Atinada büqük bir ramvay ' Süreg1JaPş.fabrikasında 
toplantı yopılı1Jor Fatih - Harbige amele işe başladı 

Günlerdenberi dedikodusu süren 
önUmüzdeki nisan ayında Balkan f / . d 

memleketleri de dahil olmak Uzere dün se er erinı e 
ıalon ninniler ıöylüyor. yanın her yerinden kadın ve erkek dok-

Bir arkadcıJımla beraber sabah torlar Atinada bir toplantı yapacak -
neıeıi taııyan karanlığa alınları· lardır. 
mt.U yasladık. Eski Ankaranın Bu tıbbi lmnı;rc nisanın 15 inde açı
lfllrları alaca karanlık bir ufukta lacak 18 zinc kadar devam edecektir. 
lralHlil kandil ur.anıyordu. Her memleketten gidecek kadın ve er-

l<ek doktorlar kongreden vakit bul • 
Arkadaıım dedi ki: dukça şehirde gezintiler yapacaklar, 
- Bak, karfıya. Sanki Boğa- kendileri için tertip edilen ziyafetler

zın bir köıesinden karfı ıahili de bulunacaklardır. 
uyreJiyorıız. Oıküdardan Be- Kongreye Atinalı profesör Bensis 
filıttl§ da böyle görünür. riyaset edecektir. 

Alaca karanlık iılku bir ressam Komisyonları içtima halinde filme 
çekmek U?.ere Fox kumpanyası bu mü-

ai6i ifliyor. Muhayyele denizi, nasebetle Atinaya adam göndermiştir. 
laydan yerli yerinde ne bir ekıik, Biltiln Balkan memleketlerinin de 
ne bir lazla halkediyor. Camların iştirak edeceği bu kongreye gitmek 
m-dında dolCJfan ıert •tep rüzgarı için Balkan tren ve vapur kumpanya
rnahayyele ile birlqerek bir de- ları ucuz tarifeler hazırlamıştır. Bu 

nis ıni, denir. iniltisi halini alı- aradSea Loiit"TrMiy~s~ino, Mesajeri M~riktim 
yor. 

Kalafıma birse. geldi: 
- Geliyor ••.. 
insanlar ona doğru döndü, gör.· 

ler ona baktı. lımet lnönü, mer· 
mer döteli koridordan ilerliyor .. 
Denüci, Bofaz man%araları, I•· 
fanbul 16 Mart gecesi, ismet in
önü laalızanın izbeleri önünden 
bir nümayİf gibi geçti. Uyuyan 
hatırolm-, ince, ürkek, be.lirsiz 
laielaclen bQflıyarak keıkin, kor· 
~ l..,ltiılanna katlar hep•ini 
ayaklandırdı. Şimdi hepsi uya
mlıtır. Hatıralar h'9!ı hızlı lıo
nufUyorlar. 

O gece lıtanbul, dünya ufkun· 
ela korkudan te:sbih böceği gibi 
bUriilmUf, ldınböilarnn ~·lanı• 
mııtı. Korku ve ürperti halinde 
bir hayalet, ıehrin damları, mi· 

ve rv sı arıtım Helen vapur şır et-
leri de tenzilat yapacaklardır. 

Türkiyeden bu kongreye iştirak e
decek doktorlarm seçilmek üzere ol -
duğu söylenmektedir. 

KADiKOY SU ŞiRKETi BORCUNU 
ÖDIYECEK 

Kadıköy su şirketi belediyeye olan 
aidatını noksan veriyordu. Bu hususta 
çıkan anlaşmazlık halledilmiştir. Şir
ket geçen senelerde noksan verdiği a
idatı da taksitle ödiyecektir. 

TURAN TiYATROSUNDA MÜSAMERE 
Hava kurumunun büyük Çartı ko

lu tarafından 30 mart pazarteı!i akşa
mı Turan tiyatrosunda bir müsamere 
tertip edilmiştir. Müsamerede Şehir 
tiyatrosu san'atkarlarından Bay Ha
zım karagoz oynatacak, Kemat, Sial ve 
F...ftalya'nın i3tiraktle bir de konser 

verilecektir. 

ncrreleri oe lrubbeleri üstünJe do· -------------
lapyorJu. Solıalrlarda haki ça· 
lıetli acaip ilıliiiilerin renklerini 
wazlerintle la§ıyan insanların kal
tlınmlan çiiniyen ökçelerinin gü· 
riilta.li duyuluyor. ara ııra çev
rilen bir mekanizmanın çıtırtısı 

ifitiliyorcltı. 
Her ev, kapısının hangi sani· 

>'• lunlaralı içinden bir insanın 
taçlanndan tutularak kaldırımla
ra dofra sürükleneceğini bekliyor, 
lıapdm-. omuzlanna inecek ıahr· 
ları. siyotin altında bir kelle gibi 
•ödüyordu. 

Ana oatan evlerinde tavan a· 
ralan, i~beler ölüme karıı ıon 
barillad olmuıtu. 

Şeltirde vatan faziletinin, na
rtlaarn hayat için bir tehlike ıayıl· 
dıfı IHı rece idi. Bu gecenin rür.· 
•tlnnJa mitralyözle biçilmit ne· 
lerlerln eeıetlerinden parçalar, 
lwn Weri vardı. O /tatlar ıslaktı. 
Ve 6llm ıehlrtle böyle yıvıfık bir 
rruu/de halinde esiyortlu. 

O zaman lımet lnönü, Miralay 
leın.ı Beydi. 16 Mart gece•i, bu 
·~ 20biti ayafına getrlerini çe
lterlıen glSrmiiftü. 

Bu gece külotlu, kalpaklı lı
rtıeı Beyi, l•met Pafayı, l•met 
lrtönünü biribiri ardınca görüyo· 
f'lırn. . 

K.öıeJe iki Iraklı aclam var: 
ltecep Peker, Saracoflu Şükrü 
~011Ufayorlar. Recep Peker 1920 
lttortınJa ümit.ir.lerin ara11ndar. 
.. Yrdarak Ankara kaleıintle cep· 
lte.trti tutmuıtu. 

Büyülı Erkanı harbiyede tahtc 
;e1acur,.n b(lftncla, Büyülr Mille' 

eellslntle tlaracık bir ocla
tla ve kerpiç {inkaranrn külotlr· 
Ve ltalpaklı inıanlqra 6ir ana gibi! 

göğsünü açtığı evlerinde genç 
yür.btlfr Recep, bizim için bir da
vanın kıvılcımı idi. 

Şimdi Irak altında hala kurJva
yi milliyeci gençlilr hatları tap ta· 
zedir. 
Ku1111ayı milliye lıumanianı zey· 

bek Saracoğlu, hala bmkına mü
ıait haberler altlığı zamanki gibi 
r.efeli. 

Alnımı gene camlara yaaladım. 
Yeni günleri, yeni ulakları çatı· 
lan altında bealemiı olan bir bi
nayı, ilk "Karargahı Umumi,, yi 
görmek ialedim. Onun adı •ade· 
ce Ziraat Mektebidir. Yeni Tür
Jriyenin bqiği burasıdır. Yeni 
günlerin aydınlığı burada lrala ile 
zeka ile, inanla er.mirilirdi. F alıaı 
hencleıe arzuya ram olmuyor. 

Caz çalıyor, ufuk alacalanı· 
yor ve 16 Martın ikinci geceıi 
böylece bitiyor. 

Ve ıerlevhaya kazılı yazdarı 
olaıyorum: 

Bugün vaııl olduğumuz netice, 
asırlardanberi çekilen musibetle
rin intibahı ve bu aziz vatanın 
her köşesini sulryan kanların be· 
delidir. 

Satiri Ertem 

Yazısız hikaqe: 

çoğaltmalı 
Harbiye - Aksaray arasında iş

liycn tramvay seferleri halkın çok 
işine yaradığından bu hatlara da
ha fazla araba işletilmesi hakkın
da alakadar makamca tramvay şir
ketine tebligat yapıldığını öğren

dik. 
Bu arada şunu işaret etmek is

tiyoruz: Daha fazla araba işletil

mesi lazım olan hat yalnız Harbi-
ye - Aksaray hattı değildir. Harbi-
ye - Fatih hattında işliyen araba 
sayısı son aylarda dikkate değer 
şekilde azalmış bulunmaktadır. 

Bir çok yolcunun durak yerlerinde 
on beş, yirmi dakika beklediği gö
rülmektedir. Durak yerlerinde do- • 
laşmak, ve bekliycnlerin neler söy
lediklerini dinlemek bu hattaki a
rabaların ihtiyacı karşılayıp kar
şılamadığını anlatmıya yeter. 

Buna mukabil Beyazrtla Tak
sim, Harbiye, Maçka, Kurtuluş, 
Şişli arasında işliyen arabalar lU· 
zumundan fazla gibidir. ÇUnkil na
diren ve tıklım tıklım geçen Harbi
ye - Fatih veya Harbiye - Aksaray 
arabalarına mukabil Beyazıt mey
danından dönerek arka arkaya bir 
kaç boş veya yarı dolu arabanın 

geçip gittiğini de günün herhangi 
saatinde görmek mümkündür. 

Bu vaziyette bir çok yolcunun 
Beyaııtta araba deği~irmesi Be
yazıda kadar ayn biletle gelerek 
buradan Harbiye veya Fatiha git
mek için başka bir arabaya binme
si lazım gelmektedir. 

Beyazıtta manevra yaparak dö
nen arabaların sayısını makul had

.d9' frıdlrnıek buna mukabil Fatih· 
Harbiye arabalarını makul hadde 
çıkarmak lazımdır. ----········-···--·--··········-··--·--·· .. ··· 

GÜlHANE MÜSAMEREL ERi 
Gillhane seririyatı 936 ıeneıi do. 

kuzuncu tıbbi müsameresi, Gülhane se
ririyatında yapılmıştır. Müsamerede: 

Profesör Dr. Abdülkadir Noyan tara. 
fından (Güddei nekliye kanaatını tıka. 
yan bir taş vak'ası) Prof. Dr. Murad 
Cankat tarafından (ameliyatla iyi edil. 
miş bir ıevki akab vak'ası) Bevliye 
Bat asistanı Dr. Fuad tarafından . bir 
kilye kisti idatiki vak'aBJ. Cildiye Şu. 

besi fahri asistanı Dr. Necdet Tosun 
tarafından (Husutıiyet gösteren iki prk 
çibanı vak'aaı) Bevliye asistanı Dr. Sa. 
dettin tarafından (bir ren polikistik vak 
ası gösterilmiştir. Vak'alar hakkında 

faydalı mUnakaıalar yapılmq, milnaka.. 
talara: Prof. Dr. Abdülkadir Nayan, 
Fuat Kitnil Mim Kemal Öke, Sani Ya. 
ver, Murat Cankat, Burhanettin Os . 
man, Tugan, Burhan Remzi Urus ve 
Dr. Nejad, Mustafa iştirak etmitlerdir. 

TIBBİ ADLİNiN BiR SENELİK FAALIYETf 
Adli tıb işleri umum müdürlüğü 935 

yılına ait bir istatistik nc§retmiştir. Bu 
istatistiğe göre, bir senede 340 cesede 
otopıi yapıtını!. müphedehanede 1112 
deli miltahede altına alınmıştır. Ayni 
zamanda kimyahanede de 844 tahlil ya. 
pılmıı ve adli tıb meclisi 2132 iti tet. 
kik ederek karar vermiştir. Bunlardan 
ba§ka 591 mahkumun muayenelerile 
1088 kadar adliye memurlanna ait ra. 
porlann tetkiki ile mcıgul olunmu§tur. 

SUreyyapaşa fabrikası amelesinin gre
vi haber aldığımıza göre dün sona er -
miştir. 

Evvelki gün valiyi ziyaret eden a· 
meleler, çalışmak il7.ere fabrikaya 
döndükleri halde dün tekrar çalışmak 
istememigler, vali ve belediye reisi Us
tündağ'ın bu işe memur ettiği Fatih 
kaymakamı Bay Haluk Nihad'ı gör -
mek istemişlerdir. Bay HalUk Nihat 
ioçilere paralan verileceğini temin et
miş ve ameleler işe başlamışlardır. 

Diln geç vakit fabrikadan yaptığımız 
tahkikata göre de başka hadise çıkmşı 
değildir. Fabrika sahiplerinden biri 
aynen şunları söylemiştir: 

"- Fabrikamızda gündüz mesisi
ni yapan 300 amele Fatih kaymaka -
mını gördükten sonra i§e ba§lamı§lar
dır. Çalışmak istemiyen hiç bir amele 
kalmamı§ttr. Bugün kız ameleden bir 
kısmı kmıdilerinin yapacağı i~ olmadı

ğı için çal~tınlamamı§tır. Bunlar da 
yarın &§Zerine ba§lıyacaklardır. Grevin 
devam ettiğini öteye beriye söyliyen -
Zer, vaktile fabrikadan çıkarılmış bir 
kaç amele olsa gerektir.,, 

ELEKTRiK VE HAYAGAZI 
TARiFELERİ 

Elektrik, havagazı tarife komisyon
ları nisanın ilk haftasında toplanacak
tır. Elektrik ve havagazında yeniden 
tenzilat yapılması muhtemeldir. 

Tramvay tarifesinde tenzilit ışı 
Nafia VekAletile belediye arasında ya
pılacak göı1l§meler esnasında halledi
lecektir. 

ARABA VAPURUNU HALiÇ İDARESi 
iSLETfCEl • 

Unkapanı ile Azapkapı arasında 

araba vapuru işletilmesi Haliç idare
sine verilmiştir. İdare, vapuru yakın
da tesellilm ederek işletmeye bqlıya
caktır. Her iki sahile birer iskele ya
pılacak, buralara yana.§acak vapura 
arabalar bindirilecektir. Hamalların 

taşınıp ta§mmaması hakkında henUz 
bir karar verilmemiştir. Araba vapuru 
on bet dakikada bir işliyecektir. Ara
balardan kaç kuruş almacağ ı henüz 
tcablt edilmemi§tir. 

HALIK HAFTASİNDAN YAZ GEÇiLDi 
Balığa fazla rağbet uyandırmak için 

alikalılar tarafından bir balık haftası • 
run ihdaaı dütilnülmekte idi. Bunun e. 
sash bir faide temin edemiyeceği öne 
sUrUlcrek bu tasavvurdan şimdilik vaz 
geçilmiştir. 

ESNAF BANKASI işi 
Esnaf bankasına ait tasfiye işinin uzun 

miiddettenberi devam etmesi ve he . 
nü hiç bir neticeye bağlanamaması ik. 
tisat vekiletinin nazarı dikkatini cet _ 
betmiş ve mUfetti§lerden Nahit Tahsin 
meselenin tahkikine memur etmiıtir. 

BugUnkU vaziyetten, sekiz nisana 
bırakılan heyeti umumiye toplantısın. 

dan sonra, meselenin müddei umumili. 
ğe bildirilerek bankanın iflası istenece.. 
ği anıa,ılmaktadır. 

KURBAN DERll ERi 
Hav& kurumuna verilen kurban de· 

rilerinin sayısı bu yıl 6572 yi bulmuş
tur. Bu derilerin her biri yilz on bir 
kuru~ bir şirkete satılmıştır. 

Derilerden 1300 lira kadar hasılat 
elde edileceği tahmin olunmaktadır. 

1Gezintiler1 -
Barışın temelleri 

Kaç yıldır, sıya.a göklerinde 
gün aydınlığı yok. Seneler var, ki 
hep alaca karanlıklar içinde boca
layıp duruyoruz. Dünyanın yarı• 

sını yakıp yıkan büyük ırava§tan 
kurtulanlar, bitkin yığınlannn 
uğradıklan iç ve dıt bor.gunumı 
görmüşlerdi. Yenen ve yenilen 
milletlerin eler, tutar yerleri kal• 
mamıı tı. Herk es, kendi toprağı
na ırerilmi§ birer hastaya benr.İ• 
yordu. Ur.un arınmalar, sürekli 
bakımlarla ancak lumıldayabilr 
cektilı. Bunu •ermiyen yoklu. 
Zafer ıarhO§luiu çabuk geçti. 
Sınır ba§larında dağılan ordular, 
yurdlar içinde iıçi alaylarına dött
dü. Çökmü§ çatılar, batmıf tr 
meller, ot ve diken bağlamı' tar
lalar yeni emekler bekliyordu. 

Dört bucakta birden baılıyan 
imar planları bir yüzdendi. Za
vallı insanlık, peteklerini parça 
parça bulma§ anlar gibi yeniden 
İfe sarılmıılardr. Hem yaralan• 
nın kanı daha dinmem:ıken. Gtr 
lipler kanlı, muzaller kılıçlarına 
bakarak ne kazandıklarını •orrı
yorlar; mağluplar da sağ kaldılr
larını görer~k kenclileri .. i öfümii 
yenmi§ sayıyorlardı. 

Barııın illı yıllarında yer yer 

kurulan ıilahıır.lanma konleran•· 
ları •ebepsiz değildi. iki taraf da 
döğü§Ün fenalığını anlamıflar lifi 

tarihte artık galip - mağlup diye 
bir tcunil yapılamıyacağına İnan
mıılardı. Bence bin türlü belan 
ile lıarıılaıtığımız o cehennem Hr 

vcqın bir tek hayırlı yam İffe ba
dıır. lnıan düıünü§iinde yeni bir 
üluk açışıdır. Derdi görmekte, 
ha•talığı belirtmekle birleıenler, 
verilecek ilaçla da anlcıJmrılardr. 
Fakat ne yazık, ki biribirlerine bel 
bağlıyamıyorlar, fÜphe uğruna 

bir çok gerçekleri çiğniyorlardı. 
Her •ilahnzlanma lronferannnın 

bir ıona uarmadan dağılıtı ve yr 

ni baf tan ölüm türbinlerinin ej
derha soluklarile uğuldayqı bun• 
dandı. 

"Milletler Cemiyeti,, ni bir 
itfaiye grupu halinde kurmak, lıı· 
kıracak yangınlara onunla kar11 
kaymağa çalıımak barqın ikitt
ci bir sebebi icli. Japon - Çin 
patırtısında ıar11lan bu kUTann 
ayakta tutabilmek için nelere kat
lanıldığını içimizde henüz:. kimse 
unutmamı§ lır. 

Bütün bunlann ıebebi, dünya
ca döfüıün iki aral için de bir 
lelôket olduğunun anlQ§ılmaııdır. 
Eıkiden •avcq, dünyayı yenen 
ve yenilen cliye ikiye böler, bir 
ef eneli ile bir köleyi karıı karp
ya bırakırdı. Silahın cıJlığı iaf
l ar bu ayrılığı ortadan kaldrrclı. 
Hiç bir millet kendi tutufmadan 
bcıJkasını yakamıyor. Sonunda 
kazansa da, kaybedenden Jaha 
iyi bir halde kalmıyor. Bir bar 
ka yazımda; kılıçlar, bilene bile
ne yok olurlar, demi§tim. Banı 

da ıilôhlarrn korunulmaz bir huo
vete kavu§masrndan doğacnlztır. 
ilacın da aslı zehir değil mi? .. 

S. Gtı!zgin 

AYASOFYA MÜZESiNDE 
Müzeler idaresi son fırtınada mln .. 

relerinden ikisile kubbesi hasara uğn
yan Ayasofya müzesini tamir ettirmek 
için keşif 'nptırmıştır. Bundan bqka 
mü?.enin garp cihetinin de evvelce ta
miri kararlaştığından her iki tamir 
birden yapılacaktır. Keşif raporu tah• 
si~atın temini için Ankaraya gönderil· 
miştir. Hazirandıı.n itibaren tnınire 

~ başlanacaktır, 
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lzmir arsıulusal sergisi
yeri değiştiriliyor • 

nın 

Kültürpark içinde vücud.a 
müesseseler ne zaman 

getirilecek 
bitecek? 

Ankaraya gidip alakadar makam-ı 
Zarla temas ettikten sonra lzmire dö -
nen lzmir §arbayı doktor Behçet Sa
lih Uz,, şu beyanatta bıüunmuştur: 

- Fuvarı kültür park içinde daha 
müsait olan bugünkü yerine nakledi -
yoruz. Altıncı arsıulusal İzmir fuvan
nm ve kültür parkın hazırladığıın1z 

planlarım büyüklerimize takdim et -
tim. 

Arsıulusal İzmir fuvarı 360 bin 
metro murabbalık Kültür park sahası 
içine almakla daha 30-40 sene için 
kendisine güzel ve emin bir inkişaf 
sahasını şimdiden kazanmış bulunu -
yor. 

Arsıulusal fuva.rm ve kültür parkın 
hazırladığımız pl8.nlannı kurşunlan -
dırdık. Bu büyük eser (900) bin lira
ya mal olacak ve eıı geç dokuz sene
de başarılacaktır. Ştmdi ilk iş olarak 
bu sene 1 eylUlda açılacak fuvar sa -
hasmı ve etrafını ağaçlıyoruz. Ağaç
lama işi belediyemizin normal sayı ile 
fidanlığımızda yetiştirdiğimiz fidan -
larla temin ediliyor. 

Yeni fuvarmııza İktisat Vekaleti 
bu sene geçen senelerden daha geniş 
maddi yardımlarda bulunuyor. 1 ey -
lfil 936 da arsıulusal altıncı Iznıir fu
varını yeni bir planın güzel dekoru 
içinde meydana gelmiş göreceksiniz. 

Uçuculuğun ilk mektebi sayılan 
ve güzel bir mimari eser teşkil edecek 
olan 45 metre yükseklikteki paraşüt 
kulesini !zmir ve Ege gençliğine Türk 
hava kurumu hediye etmektedir. Bu 
kule bu seneki fuvarımızdan evvel klli
tür park için de yükselmiş bulunacak
tır. 

Sağlık müzesini de Sıhhiye vekili -
miz vadetmiştir. Atatürk Devrim mü
zesi işi de Ankarada ehemm.iyetile mü
tenasip şekilde tetkik ettirilmektedir. 

Yarı hissesine sahip bulunduğumuz 

[KISA HABERLER j 
* Halkevinde yapılı:Qakta olan idare 

heyeti intihaplarmda müze ve sergiler 
kısmı idare heyeti de seçilmiştir. 

İzmir otomatik telefonunu Nafia Ve
kaleti almak istiyor. Ankarada bu işe 
ait müzakereler devam etmektedir. O
rada bulunduğum sırada müzakerelere 
devam ettim. Şirketin yaptığı tesisat 
ve koyduğumuz mi41terek sermaye 20 
senede müsavi taksitlerle ve yüzde üç 
faizle ödeneceğinden şirketimiz Erik -
sonun mümessilleri merkezden salahi
yet istemişlerdir. Bu iş yakın zaman
da. sonuca erecektir. 

Bir çocuk tabanca ile 
birini yaraladı 

Sındrrgının Kantar köyünden on 
üç yaşlarında Süleyman elindeki beşli 
karadağ tabancasile oynarken taban
ca ateş almış, ayni köyden Mehmet 
oğlu lbrahim'i sol omuzundan ağır su
rette yaralamıştır. Yaralı memleket 
hastahanesine getirilmiş, suçlu yaka -
lanmıştır. 

Bir katil ölüm cezası 
yedi 

İzmirde Narlıderede Katırcı oğlu 
Mustafa'yı gece bahçesine dönerken 
yolda pusu kurup çifte tüfeğile öldü
ren tbrahim'in ağırceza mahkemesin
deki muhakemesi neticelenmiş, karar 
tefhim edilmiştir. Cinayetin taammü
den ika edildiği anlaşıldığından suç 
lunun ölüm cezasına çarptırılması ka
rarlaştırılmıştır. 

Karar tefhim edilince idam malı -
kümu İbrahim, sararmış ve olduğu 
yerde sallanmıştır. 

Jandarmalar ma.hlrlimu n.larak ha
pisaneye götürmüşlerdir. 

tbrahinı'in babası da bu cinayette 
oğlu ile ortaktı, fakat veremden has -
tahanede ölmüş ve hakkındaki dava 
sukut etmiştir. Mahkfımun vekilleri 
kararı temyiz edeceklerdir. 

,.--------------------~ 
Basın hayatımız 
üzerinde tenkitler 

Bay Celal Nuri'nin yedinci 
makalesi yarınki saymıızdadır. 

* Bir müddet evvel kolu kırılan Him.. 
met pehlivanın kolunu tedavi eden o. 
peratör Orhan Abdi tarafından, teda. 

vinin yanlış yapıldığım ileriye süren A- •-----------mm--• 
kif, Şakjr aleyhine bir dava açılmış ve - Geçmiş Kurun/ar -
mesele tıbıadliye havale edilmişti. Tıbbı 
adli tedavinin fenne uygun yapddığma 
dair operatör Kemal tarafından verilen 
raporun müvafık olduğu cevabını ver . 
miştir. 

• Deniz hatlarının yeni yıl tarifele. 
rini tesbit edecek komisyon bugün top
lanacaktır. Ticaret odası da aynca ta. 
cirlerle nakliyatçılarm tarifeler hakkın. 
daki dileklerini bir raporla komisyona 
bildirecektir. 

* Berberler cemiyeti berber mektebi
nin daha ziyade ıslahi için Paristen ye_ 
ni saç boyasma ait nilmunelcr getir _ 

miştir. • 
* Bazt köy ve nahiyelerin kazalara 

ve vilayetlere, bağlılık şekilleri vilayet
ler umumi meclislerince ara sıra değiş. 
tirildiği için İçbakanhğı umumi harita. 
larm da bu değişmelere uygun gitmesi 
için her dört senede bir tadil edilmesi. 
ne karar verilmiştir. 

* Anneler birliği son yaptığı bir top. 
Iantıda Bakırköy doğum evine 50 kun_ 
dak hediye etmiştir. 

• Günlerdenberi aranmakta olan ser
seri torpil Zonguldak açıklarında bu_ 
lunmuştur. Torpili imha için bir mayin 
müfrezesi yola çıkarılmıştır. 

• Nisanın altısından itibaren memle
ketimize Romanyadan yeni göçmenler 
gelmeğc başlxyacaktır. İskan umum 
müdürlUğU göçmenlerin iyi bir şekilde 
karşılanmasını temin için yapmakta ol
duğu hanrlıkları bitirmek üzeredir. 

• Dahntye vekaletinde çalısacak hu
kuk ve mtllldye mezunları hakkında 
rbhi1iv .. Pndimrni •:m tı>f~ir frkr:::ı~mr h::ı_ 

20 Mart 1920 

Son günlerde Bulgaristanda 
tatbik mevkiine konan bir kanwıla 
eshabı araziden bizzat arazisini iş-
letecek olanlara 300 dekar,, arazisi
ni i§letemeyip de kiraya verecek o
lanlara bekar iseler kırk dekar, ev
li iseler yilz dekar arazi tahsis edil

miş olduğunu ve mütebakisinin 
köylüler beyninde taksimi takar -
rür ettiğini yazmı§tık. Bıı kanun 
Bulgaristandaki ecnebi tebaaya 
tatbik edilmediği halde Osmanlı te
baasına tatbik edilmek istenmek -
tedir. Bu cihet hükumet tarafmdan 
protesto edilmiştir. 

zırlıyarak meclisin tasvibine arzetmiş. 
tir: "Mürkiye mektebi ve hukuk fa. 
kültesi mezunları dahiliye vekaletinin 
merkez ve vilayetle beşinci derecedeki 
memurlarının bütün sınıflarına tayin o_ 
lunurlar; ve sitajlan bu sınıflarda 

görebilirler. Ancak ayrıca başka istih 
kakları yoksa kendilerine yirmi beş li. 
radan fazla maaş verilemez.,, 

SEYYAHLAR - "General Fon 
Şhıyben,. vapurile gelen Alman sey -
yalıları dün bütün abideleri ve müze
leri gezdikten sonra akşam üzeri şeh
rimizden ayrılmışlardır. 

Vapur bu ay içinde tekrar üç yüz 
kadar A1man seyyahı getirecetkir. Bu 
sene gelecek seyyahların mühim bir 
tm::ımr Alm::ın nlıır::ıkhr_ 

Bir dava, enteressan safhada 

Bir kadınla bir erkeğin aralarında 
pay )aşamadıkları çocuk! 

Beş yaşındaki 
cihet kan 

Nermin, 
tahlili ile 

hangisinin kızıdır? 
kestirilebilir m~? 

Bu 

Ortada hem menfi, hem müspet bir cevap var! 
Kan tahlili suretile soy tayini balı- ( 

si, ötedenberi tıbcıları olduğu kadar 
hukukçuları da alakalandırır. Bu 
mevzu zaman zaman gazetelerde de 
bahis mevzuu olur, anketler yapılır. 
Sultanahmet ikinci sulh ceza hakye -
rinde bakılan bir dava, dün bu nokta
dan enteresan bir safhaya getirmiştir. 

Ortada bir dava var. Bu dava, ceza 
kanununun 182 inci maddesine göre 
açılmıştır. Davacı Fatma İlhan, mu
hallebici Mehmet Ali'den bir çocuk is
tiyor. Bir kız çocuk ... Nermin ismin -
deki bu çocuk, daha beş yaşındadır. 

Davacı kadın, şöyle diyor: 

-Bu çocuk, benimdir. Ben Ner
min'in annesiyim. Mehmet Ali, ne be
nim kocamdır, ne de çocuğun babası! 
Nermin'i ne diye yanında tutuyor? 
Buna hiç hakkı yoktur. Hakkı olma -
dığı halde bir başkasının çocuğunu 

yanında alıkoyduğu için ona ceza ve
riniz. Bana da bu adamın zorla yanm
da tuttuğu çocuğumu! 

Buna karşı Mehmet Ali, şöyle söy
lüyor: 

-Buçocuk, benimdir. Ben, Nermi -
n'in babasıyım. Fatma İlhan, ne be -
nim karımdır, ne de çocuğuun annesi! 
Gerçe Nermin bir müddet onun yanın
da bulundu, fakat bu annelik dolayısi
le değildir. Ben, bakması için kızımı 

bu kadının yanında bırakmıştım. Ço
cuğa bir müddet baktr, karşılık ola
rak da benden Uç yüz lira aldı. Bu pa-

rayı kendisine noterlikLe ödedım. Ev ( 
velce yaptığımız pazarlığa göre, i§ 
halledildi. Aramızda alac'),k, verecek 
herhangi bir şey kalmanııştır. Şimdi 
mahkemedeki şu iddiaya şaşıyorum 
doğrusu! 

İşte bu yolda, davacı da, dava edi
len de sözlerinin doğruluğunda ısrar 
ediyorlar. Hakim Salahattin Demirel
li, bu birbirine zıt iddialı vaziyeti göz
den geçiriyor, muhallebicinin karısı 

Fatma Nezaheti, Nermin çocuğu, iki 
tarafın gösterdiği bir çok şahidi din· 
liyor. Hakikati meydana çıkarmak 

işe vuzuh vermek için tahkikatı geniş
letiyor. Mehmet Ali'nin Fatma tlhan'a 
çocuk bak1mı dolayısile noterlikte üç 
yüz lira ödediği iddiasını tetkik eder- 1 

ken, noterin malUmatına müracaat e· 
diyor. Noter, para verildiğini teyid e
dici izahatta bulunuyor. Sonra, Fat -
ma tlhan'm çocuğun babası olduğunu 
iddia ettiği Edirnede saraç Mehmet 
Ardan çavuşun istinabe yoliyle ifade
sini aldmyor. Mehmet Ardan çavuş, 
Fatma llhan'la bir gfına tanışıklığı 
bulunmadığı, Nermin kızın babası ken 
disi olmadığı şeklinde cevap veriyor. 

Şunu da bahse katalım.. Fatma 11-
han, Nermin'i Mersinden lstanbula 
gelirken İzmir açıklarında bir vapur
da doğurduğundan, bu vapurun ge -
çenlerde bir fırtınada battığından bah 
sediyor. 

Şimdi son safhaya gelelim. Fatma 
llhan'm avukatı, Nermin'in kimin ço-

cuğu olduğuuun kan muayeue::siJc an "' 
laşılabileceğini söyliyerek, "fen, işi 
kesenkes belli eder. Kan muayenesi 
yapılsın,, isteğini ileri sürmüştür. Bu· 
na karşı Mehmet Ali'nin avukn.tı da. 
"kan tahlili, nesebi isbala yüzde yüı 
yaramaz. Olsa olsa bazı ihtimallere 
işaret edebilir, ki bu da hakikatin ke
senkes belli olmasına yetmez. Kan 
tahlili suretile nesep belirtilmesi mev· 
zuu, daha bilgi adamları arasında mü· 
nakaşa halindedir. Bundan bir şeY 
çıkmaz,, diye, davacı avukatının iste
ğine itiraz etmiştir. 

Hiikim Salahattin Demirelli, ewe-
ıa bu hususta adli tıb işleri direktör
lüğünün mütaleasını almağa li.izun1 
görmüş, kan tahlilile çocuğı.rn kime 
ait olduğunun kestiı il ip kestirılemiyc· 
ceğini sormuştur. Gelen cevap, beJ!l 
menfi, hem de müsbettir. Kan mua • 
yenesile, herhangi bir çocuğun şu ve
ya bu kimsenin sulbiinden geldiği keS-
tirilemiyeceği, ancak şu veya bu Jciın· 
senin sulbünden gelmediği kestirile • 
bileceği mealindedir. 

Dün öğleden sonra açılan celsede 
Nermin kızla ona annelik iddia eden 
Fatma llhan'ın ve babalık iddia eden 
muhallebici Mehmet Ali'nin kanları· 
nm adli tıb işleri direktörlüğünde tah
liline ve netice hakkında rapor yazıl· 
masına karar veren hakim salahattiıt 
Demirelli, duruşmayı nisamn yirmi 
ikinci günü sabahına bıraktı. 

'Adliyeye verildiler, sorguya çekildiler: -
Bakırköy cıvarındaki yasak mıntaka 

sularında yakalanan Ermeniler! 
Fotograf 

3 
niçin almışlar? .. makinesini yanlarına 

delikanlının Hakyerinde 
1 kızla 

anlattıkları .• 
Haykohi isminde genç bir kızla 

Kımız, Vahram, Jirayir adlarında üç 
delikanlı, Bakırköy civarındaki ayak 
basılması yasak mıntaka sularında 

best bırakıldılar. Dosya, kanunen ge
rek olan muamelenin yapılması için 
müddeiumumiliğe geri gönderildi. 

sandalla gezerken yakalanmışlar, po- Adi• - b k 
lise verilmişler, polisçe de dün akşam ıyeye musa a a 
üzeri Adliyeye getirilmişlerdir. Bun - •ı 1 
ların yanında bir de fotograf makine- 1 e memur a ınıyor 
si ele geçmiştir. 

Dört ermeni genci, müddeiumumi 
muavini Şefik tarafından jandarma 
muhafazasında derhal Sultanahmet 
birinci sulh ceza bakyerine çıkarılmış
lar, hakim Reşit tarafından sorguya 
çekilmişlerdir. 

Bunlardan Vahram, hadiseyi şöyle 
anlattı: 

- Biz, o yerin yasak olduğunu 

bilmiyorduk. Şöyle bir deniz gezintisi 
yaptıktan sonra Bakırköyünde karaya 
çıkacaktık. Yasak yere bilmiyerek 
yaklaşınca, sahilden "Dur!,, işareti 
verdiler, biz de durduk ve sandalı kı
yıya yanaştırıp, ne oluduğunu sorduk. 
Bizi götürdüler, "Burada ne arıyorsu
nuz?,, dediler, anlattık. Elimdeki fo -
tografla orada resim çekip çekmedi -
ğiıniz sorulunca, "hayır,, dedik. Fo -
tografı açıp muayene ettiler. Orada 
çekilmiş resim yoktu. 

Hakim Reşit, şu istizah ta bulundu: 
-Peki, fotografı neden yanınıza 

al.mıştinlZ? Mademki resim çekmedi -
niz ve... çekıniyecektiniz? 

lstanbul Müddei Umumiliğinden: 
İstanbul adliyesinde açık bulunan 

Biner kuruş maaşlI beş katiplikle, yine 
katiplik vazifesini görmek üzere "40" 
lira ücretli on dane memurluğa memu
rin kanununun 4 üncü maddesinde ya
zılı şartları haiz bulunan ve evvelce za_ 
bıt katipliği imtihanına girenler ve ma. 
kine ile yazı yazmasını bilenler arasın
da bilmusabaka mübaşirler alınacağın. 
dan isteklilerin imtihan günü olan 24 

mart 936 salı günü saat ondan evvel 
memurin kanununun 4 üncü maddesin.. 
de yazılı belgelerle adliye encümenine 
müracaatları. 

VESİLEYİ VURAN Al İNİN DÜNKÜ 
DURUŞMASI 

Şehzadebaşmda Vesile isminde 
genç bir kızı, kendisine varmayıp baş 
kasına nişanlandığı için öldürmekten 
suçlu Ali'nin duruşmasına, dün öğle -
den sonra 1stanbul ağırceza hakyerin
de devam edildi. 

Bu davada amme ve müdafaa şahit-

Serbest bırakılan dört genç, pek 
sevindilre. Teşekkür ederek, salondaJJ. 
çıkıp evlerine gittiler ... 

Şişhane faciasında .................................. ·-····--············ 

Yeni rapor 
Muddeiumumılik, keşif 

heyetinden bunu beklıyor 
Şi§hane yokuşundaki feci traınva1 

kazası tahkikatı, henüz istintak daire
sine geçmemiştir. Fakat, müddei u01U

milik, tahkikatın kendisine ait krsınJfll 
hemen tamamile bitirmiş bulunuyor. 

Faciada hafif yaralanıp doğru eV.~~
rine giden ve hüviyetleri sonradan og
renilen kadın, erkek on kişinin ifadel_e. 
rinin alınması da tekmiJ1ennıiştır· 
Simdi bir rapor bekleniyor. Bu raP0~ 
• "ddel 
gelir gelmez, tahkikatı yapan mu 
umum\ muavini Hikmet Sonel. dosyayt 

istintak dairesine verecektir. . 
F · k f' · f heyeti • acıanın eş mı yapan en 

. .. d ~· b . ev\'eıce 
nın gon erecegı u yenı rapor. 

1 'V1Cl O. verilen mufassal raporu tamam a 
· J •• tinde· lacaktrr. tik rnpora zeyl m? ııye U 

dir. İlk rapordaki bazı nc-ktalarııı ~ğf; 
hem görüldüğünü, müddei umurnth 1 t il • 
bu hususta ehli vukuftan izaha . ~ ·rıl 

·ıoıi!I dıktan sonra ranora vuzuh verı fi 
.__ 1 ..... ı.atr evvelce yazmnıtık . V r ri1"n nıı . it1' 

• l d tesl,ıt sonradan avrrca bır rapora ~ . ot 
1.• •• ··ırt·· ~ .. d "u :kıncı raP uzum goru tı"'Un en. .... • 

- Daha önce Yedikule hastahane
sine, teyzemin krzrm ziyaret için uğra
mıştık. Teyzemin kızı, orada "sulusat
lıcan,, hastalığından rahatsız yatıyor. 

Fotografı, onun resmini çekmek mak
sadile yanımıza almıştık. 

öteki mevcutlular da bu sözlere 
iştirak ettiler. Neticede kanuni ika -
met2'ah ı:ı::ıhihi nlt'lııklıırr kııvıiilı:. ı:ıı:.r -

----BiR AYDA NE KADAR HALIK TUTUL DO? -k-rym-et-i h-a-kk_m_d_a -ko_n_ula_n_is~tatiS~~~ 
Şubat ayı içinde İstanbul sularında göre bir ay içinde 80 bin Iira.lik ~ ti!· 

!erinin dinlenilmesi sonuna varmıştır. 
Suçlu hakkında adlı tıp işleri direk
törlüğünden rapor alınması için, du -
ruşma kaldı. 

hanrlanmaktadır. 

tııtıılmmı '\Tl> hPnı:ı; l!:!tih 1.R.k edilı1'.1JŞ 



Venizelosa ait hatıralar 
1
'Atinada bir müslüman 

patrikhanesi!,, 

( Kırkından Sonra ~ 
Ateşi ~~nd~rÜf!ÜZ (~ Azanı Teneşir Pa~A~~!:,, ııı 

Derebeyının emril~ ~ır ada~ (( Yazan : Sermet Muhtar Alus 
ateşte yakılmak suretile ıdam edı- ·-··········································· .. ··•••••• 7 7 .................................................. _.! 

~iritli diplomatın dostiarı, düşman
arı - Türklere dost mu, düşman mı?

Efendi, açık söyle! 

1 k • c il Ad hk A k ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::··:::::::::::::·=::·:::::::::::::::::::::::: 
ece tı. e a ma umu ya a- ••••·•··••·•·•··•••••••••••··•···•••·••··•••••••••·••••• ·········=·············=···•························ 

VeDb:ıelosun ölümü, her tarafta bü. 
>iik bir alaka uyandırdı; hayab Yuna.. 
lliıtanm aiyasi varlığında pek tesirli 
~ ihtiyar diplomabn ölüınü de o 
~eketin ıiyas bayabnda akisler ve 
lletİceler uyandıracaktır. 

Venizelosu yakından tanıyan ve Yu. 
~ siyasi hayatına ıait esaslı bilgi ve
~eri olan bir arkadqmuz, es.ki ha~ 
~le ait bazı hatıralarım yazdı; bun. 
"'IQ1 gazetemizde makale h.alinde ne§re. 
~eğiz. 

Yunanistanda eski gazetecilerden, 
h1.1günlin büyük avukatlarından ve da. 
tUlfünun profesörlerinden olan Pop, 
\r cnizelosun, Giridde çalışbğı zaman -
~tdanberi harekatım takip etmişti. A~ 
teşli bir hatip ve çok enerjik bir adam 
illan Venizelos ile çok sıkı bir dostluk 
~'Yda etmişti. 

l'ipaldos bahriye ısyanından .sonra 

ladı: 
- Haydi bakalım, odunlar 

yanıyor, son arzun ne iıe ıöyle 
de yapayım. 

- Hemen şimdi ateıi ıöndürü
nüz. 

Bir kere alanlar .• 
Ayak kabı alıyorlardı. Bir 

çilti beğendi. . Ayak kabıcı malı· 
nı metediyordu: 

- Bunlar en iyi, en ıon moda 
olanlarındandır. Çok memnun ola-
cakıınız. 

- Çok dayanır mı? 
- Şüphesiz, bizden bir dela 

alı1 veriş edenin bir daha geldiği 
görül memi§tir. 

Muvafık, fakat .• 
Dosya memuru, yeni dosyala

rı koyacak yer bulamıyordu. Şe· 
line müracaat ederek eledi ki: 

- Bütün dolaplar doldu. Ar
tık dosya koyacak yer kalmadı .• 
Eğer muvalık görürseniz yüz yıl 
önceye ait olan doıyalan yakıp 
ortadan kaldıralım. 

- Evet, çok muvafık olur. Yal· 
nız yakmazdan önce birer ıuret· 
lerini çıkarıp saklamalııınız! 

l:ıaşvekalete geçmek üzere Giridden · siyasi hayatında onun düşmanlıkları 
\>unanistana gelen Venizelos her ne. karşısında dostluklarını bulup çıkar • 
dense gece yansından sonra eski Fale. mak için cımbız tedariki lazımdır. Her 
tc çıkmış ve evvelce kararlaştırılan yer. türlü hakları müahede ve kanunlarla 
de Mösyö Pop, İstratos, bir zabit ve mahfuz olmak lazım gelen Makedonya 
Ciritli bir sivil tarafından 'karşılanmıştı. müslümanlarının ne ellerinde mal bı. 
l:ıu küçük kafile Popun evine gitmiş - rakrlmış ne mülklerinin tasarrufu tanın 
lcr, tnüzakerede bulunmudar, hükfime. mıştı. Eğer Anadolu zaferi dolayısile 
tin kı·mter tarafından teşltil edilmesi ta. M k d h 1° • T" k' k 0 l s·ı· • • • ? a e onya a a ısı ur ıyeye na 1 e - ~- J ır mısınız ' 
tı?n geldiğini konuşmuşlardı. Bu mü • dilmiş olmasalardı, memleketin bütün r w 

takere sırasında Pop, Venizelosa Na. zengileri çiftlik çubuk, arazi ve evleri Dünkü Sayımızda aorduklarmıu ve 
tır olması lazım gele!'llerin isimlerini zabtolunduğu için, dilenmeğe mecbur cevaplan: 
liiylemiş, ve bu hususta ısrar eylemiş. olacaklardı. ı _ Güniln her saatinde başka 
ti. Venizelos, hiikumeti teşkil ederken Onun Türklerden bir dostu vardı: renk alan çiçek nerede bulunur? 
llopun tavsiye ettiği kimselerden pek Naip 1 Sayısız düşmanlarının başında da - Meksikada. 
aıını Nazır olarak seçtiği için iki dos. Girid meclisi umumisinde kendisini da. 
t1.1n arası açılmış ve bir daha düzelme. ima hırpalıyan eczaci Avni 1 Venizelo. 
llıi~ti. Venizelos, yirmi küsur senede~ su en iyi tru:YYan.Jianyanın bu temiz Tür 
Lcri speçyadan meö us intThap edilen ltü o, ne valtıt Türk memleketinden 
\>c kuvvetli bir muhalif olan Poptan bahsetse, Halepadaki evinin balkonun _ 
bahsederken: dan asi Giridlilere karşı irad ettiği nut. 

2 - Bir istatistiğe göre, yangın 

en çok neden çıkmaktadır? 
- Alkqlün atet ahnaeından. 
3 - "Başlanmış iş yarıya gelmiş. 

tir.,. sözünü kim söylemiştir?. 
- Horatius. 

- Başvekil olunca çatacak kimse ku hatırlar, hatırlatır, ve o zaman GL 4 - Florida ne zaman keşfolun_ 
hıııamıyacağı icin Başvekil olmak iste. ridde çıkan İstikbal gazetesinin sütun- dur 
ltıcyen Başvekalet namzedi 1 diyordu. larma çok acı bir serlevha ile geçen ya. - 7 nisan 1512 de. 

Mösyö Pop, Giridli diplomatın zılarmı okuturdu. 5 - Clark Gable artist olmadan 
laıni geçtiği zaman: Venizelos çok cesur, cür'etkar ve ne iş yapardı? 

- Mevkii iktidarı muhafaza için Yu. müstebit bir adamdı. Herkesi kendi - Albn arayıcısı idi. 
tlanlıları ve dünyayı birbirine katan emrine muti görm~k ister, ve dedikte. 
diplomat 1 derdi. rinin biHikaydi şart yapılmasında ıs -

Makedonya işgal edildikten sonra rar ederdi. Kendisini sözle hırpalıyan . 
Scıaniğe gelen Başvekil Türklerden ]ara, kuvvetle mukabele eder, eline dü. 
ltı.ürekkep bir heyeti kabul ettiği zaman şen fırsatları asla kaçırmıyarak muha -
tendisi müslümanları çok sevdiğini ve liflerini ezerdi. 
~İridde yaşayan müslümanların vazi • O zaman erkanıharbiye umum reisi 
)etlerinden çok memnun olduklarını olan Düsmanis ile muavini bulunan Me
•oylem.işti. teksas Venizelosun şurayı kralide okunan 

Yunan hükumeti, Bulgarlarla uğ . fütuhatının hatıralarını askerlik noktai 

YENi SORGULARIMIZ 

1 - Kurutma kağıdı nasıl bulun. 
muştur? 

2 - En hızlı hangi kuş uçar? 
3 - Yaşamak için yememeli, ye. 

mek için yaşamamalı,, sözünü kim 
söylemiştir.? 

4 - Elbisesile yatıp kalkan, yalnız 
ekmek ve su ile yaşayan meşhur 

büyük adam kimdir? til§tığı müddet zarfında ~aziyetin ala • nazarından telakki eyledikleri i-
Cağı şekil kestirilemediğinden Türkler çin Giridli siyasi onlara gaz!lp nazarla. 5 - Wallace Beery artist olmadan 
'1cyhine harekete geçmekten ürküyor - rını çevirmiş birkaç ay sonra itilaf dev- evvel ne iş yapardı? 
~u. Bulgar harbi bittikten ve sulh ol. !etlerinin yardımile Atinada hükume • --------(•C•e•v•ap•l•a•n-y.an•n-J ıııi 
duktan sonra müahede ile kabul edilen tin idaresini ele alınca, vaktile hakikati 

birçok haklar birdenbire tanınmaz bir söylemiş olmalarından dolayı kendile • lerin o vakıtki haleti ruhiyelerine na. 
~il.le gelmişti. rini nefi ettirmişti. 

Müslümanlar bir camaat kanunu is. Sonraları Petastras tarafından kur -
til'or, müahede mucibince bir baş müf. şuna dizilenBaşvekil Gonaris dahi o vakıt 
tu intihabı meselesinde ısrar ediyorlar. memleketten çıkarılan ve yüzlercesi 
dt. O vakıt Atinada bulunan ve Venize.. Suda limanındaki İzzettin hapishanesi. 
laaıuı phsi dostu olan bir diplomatımı. ne trkılan meb'us kumandanlar arasın. 
~!\ teşebbüslerine ne cevap verildiğini da bulunuyordu. 
bilıniyoruz. Fakat bir defa intihabat pa. Venizelos fırkasının hakimi idi, siya
~athklan arasında bu iş de ortaya atıL seti ve idaresini, beyenmeyenleri derhal 
ltı.ııtı. O vakıt Venizelos şu cevabı ver. yanrndan uzaklaştmrdı. Bugün ayrı bi. 
llıişti: rer fırkanın reisi olan Dimitrakupolos, 

- Atinada bir müslüman patrikhane.. Papanastasyo ve Kafandaris uzun se -
'inin meydana gelmemesini fırka mu. neler Venizelosun teşkil eylediği hüku. 
\tafık görmüyor. Sırası gelince ben te. metlerde nazırlık yapmışlardır. 
ltbbüste bulunarak bu arzunuzu yerine Venizelosun fırkasından çıkarama. 
~Ctircceğim. dığı bir tek kişi vardı. Epir vfili umu. 
~. l'alep edilen bir bakdı, hem de L misi sonraları İzmir fevkalade komise-

1 devlet arasında imza edilmiş bir mü. ri olan fstriyadis !.. Onu, derler ki, çe. 
~edeye istinad ediyordu. Fakat Veni . kindiği için, çok tutar ve dediklerini 
tcıos bunları asla nazarı itibare alma- 1 yapardı. fzmirin tahliyesinden sonra 
~'·ve bir siyaset oyunu yaparak kaba., İstriyadisi divanı aliye vermek iste . 
~ tı fırkasına yüklemişti. Halbuki, her yenlere çektiği telgrafında sizi divanı 

Cg biliyordu ki, liberal fırkası demek 1 füiye sevkettiririm,. cümlesi vardı. Hal. 
~lnız Venizelos demektir. Ve onun di. buki Aynı İstilyadis, İzmire gitmek is. 

zaran kurşuna dizilmesi için kafi bir 
sebep iken Venizelos buna mani olmuş. 
tur. 

M. Venizelos, hakkında yapılan nü. 
mayişlerden çok hoşlanır, •methedilmiş 
olmasına fevkalade memnun olur, mu. 
halif gazetelerinin küçük bentlerle aley 
hinde yaptıkları neşriyata fena halde 
hiddetlenirdi. 

- Muhaliflerim bana cepheden hü. 
cum etmiyorlar, mizahi bentler yaza • 
rak ve bu bentlerde kelime oyunları ya. 
parak efkarı umumiyeyi aldatıyorlar. 

derdi. 
Asil Yunan lisanı, zenginliği yüzün. 

den çok kelime oyunlarına müsaittir. 
Bir gün ayni kelimeleri seçerek Veni. 
zelosa çatan bir meb'usa karşx sabrede. 
memis: 

- Efendi söylediklerini (meb'us1an 
i arct ederek) anlamıyanlar var. Da. 
ha acık olarak meramını anlat! 

Dt-mişti. 
1 - Ben burada herkes;n ı:övlt-dikleri-

~ltt,... netmisti. konusuyorum. Si7 ::ınhm,vors•ın,,.,.., P'i-

memlekette ircii 
emri celiline leb 
beykzeni icabet 
olunsam gaslimi 
edecek mümin, 
namazımı kıla -
cak müminin na. 
mevcut .. Yarın -
dan tezi yok, bu 
diyari bedkar -
dan ben gidiyo
rum; oturanlara 
mübarek olsun! 

Büyükadaya 
açtı ağzını, yum 
du gözü, ve hay
kırdı: 

- Efendim, a 
kibetülemir bü- -
yüğünüzr ülüle • t--=--~·~~-1111•=---~~ 
nmz bensem , Hacıcağızın başına gelenler. 
söz benimdir.Şu dakikadan itiba - nµ açık bir rob döşambr giydi. 
ren bağlayın denkleri. Yarın, ales. Saçlarım döktü. lki bardakla bir 
sabah, taşmalrm !stanbulumuza !. şişe şarap yakalayıp hoplıya hop-

Edanrmm kulaklarına inana lıya geldi: 
mıyacağı geliyordu .. Bu, nereden _ Biliyorsun annem hasta, ya· 
esti böyle: .. Rabianm sevincine takta. Teyzem de Hristosta gide
de payan yoktu. Adaya geldi ge 
leli, kokonaları gördü göreli, kc· zek, Kotsoya para götürezek. Bu-
casımn baştan çıkması korkusile rada biraz muhabbet yapanz ! 
bir kat daha erimiş, canlı cena Şarapları tokuşturdular; yan -
zeye dönmüştü. sma kadıar içtikten sonra, cananı-

Dana, sıtma görmemiş bir ses- mn teklifile bardakları değiştir • 
le bir daha bağırdı: diler. Hacı: 

-Lafım h~llaç bilmem nesi - E vallahi yaşa, bu }:mkadar 
yerine g€çecekse bileyim; geçmi· olur; pardon. Ağzımdan iğrenmi· 
yecekse, ne duruyorsunuz? Şim _ yorsun ha! diyor, (sen nereden ic;· 

tindi?) diyerek eline aldığı lıar -
diden derlenip toplanmağa baş - dağın her tarafını yalryordıu. 
layın! 

Ev halkının hepsi tstanbula ta- Diz dize, avuç avuca oturmuş-
lardı. Aşık, hayatı gitmiş, bayatr 

şmmağa dünden teşneydiler. He- kalmış halde geviş getirirkenı ma
ınen paçaları sıvadılar. Hacı, so- şuka, avucundaki kıllı eli kalbinin 
fada, kapı arkasına sinmiş olan üstüne koydu; kuvvetle bastn-ı: • 
damadını görmemezliğe geldi ve yordu: • 
bir daha ortalığı çınlattı: _ Bak nasin vuruyor? .. Kor • 
hir mahir, mabeyin tercümanı Sa- kuyorum Kotso gelir diye. Ver pa• 

-Mabeyinci Arap marap, Ta· sam o on bes lira, benim teyze git
buncu mabuncu gibi bazı yüksek sin! 
zevatla selamımız sabahımız ol -
du. Allaha ısmarladık demeden Dana baş sallıyor, (hay hay, 
gidersek belki de heriflerin içleıi may hay!) filan diyordu amma 
bulanır bu böyle nereye sırraka- bir traftan da beynini kurcalıyor
dem bastı derler. Filcancı katırla- du: 
rını ürkütmiyelim ! Artin evine döndü mü acaba?. 

Fikri şuydu: Cananı herhalde Orayı bir daha boylasa mı? Ya 
akrabalarından dönmüştür. Ona gene bulamazsa? .. Mazeret gös • 
bir görünmek; (yarın evdekileri termekten gayri çare yok. Şu ağzı 
aşırıyorum ! ) müj <lesini vermek. kullandı: 

Angeliki Danayı, pek candan Yarınki nakil dolayısile yanm-
karşıladı. Odaya sokar $Okmaz daki paranın azaldığını, Mahmut
h.'1.ıcakladı; yanaklarını öptü. Yı - paşadaki dükkanlardan birini tu
kılmamak için duvara yaslanan tan ve adada oturan bir yahudi 
aşıkına dedi ki: müstecirinden tedarike gittiğini, 

- Pasamu, tam vakitte geldin. herifi evinde bulamadığım, ada • 
Benim teyze Hristosta gidiyor. V ~ nm dört bucağım araştırdığı hal. 
relim para, savalim bu edepsiz de bir türlü ele geçiremediğini söy 
Kotso .. Bu saat vapor yok ama o lerken Angelikinin nevri döndü. 
kayikla Maltepede getsiyor. Gece: Yerinden kalkıp ta kapının yanın 
ahpaplarda kaliyor; yarin sabah daki sandalyeye gitti. Suratı bir 
Kalyoncukolukta tükkan atsiyor. karış. 

Hacının dil oynatarak yutku . Aşık gene diz çökınfü;tü: 
nuşunu, kendisinden şüphesine -Acele işe böyle şeyta11 kan-
hamledıiyordu: şır. Yalancı çıktnn amma kqbahat 

- Sana soz verdim ; sen ne is- bende değil, o kahrolası çıfıtta ... 
tiyorsun, ona razi oldum. Bu gece Şunda sabaha ne kaldı şekerim? 
Kotso adadan katsin, senin fnmil· Yarın vallahi, billahi, tallahi 15 
ya da lstanbulda gitsin, matoseo, lira hazır! 
hep senin olazayim ! Angeliki dışarıyı dinler gibi 

Dana da kurnazlaşmıştı. Biı yaptı: 
kaç sarmaş dolaş, öpücük möpü - - Bir patırdı var, duymuyor-
cükle bu gecelik de biraz çöplen- sun? 
se fayda ... Paralar burada der gi- Dışarı fırladı ve hemencecik 
bi, elini cebine vurdıu. Angeliki gene girdi. tki dakika geçti geç• Cdiklerinl reddedecek hiç bir liberal 

11 teyen Venizelosu bu seyahatinden me. mi anladığına k:miim. dinkü Yunanca 

~ '1enb:elosu Tiirk düşmanı telakki e- ı Kralın Yunant~tana avdetinden son din Yunanca öğrenin, sonra gelip bul 
~~~er olduğu gtbi onu dost bilenler de 1 ra da fcvkal~de komtserltk makammı mevkii l!'gal edin t 
~r. Fakat uzun müddet devam eden muhafazada devam eylemesi ihtilfilci • Cevabım almıştı. ' 

hemen odadan frrladt. metli, ~okakta bir nare !.. 
Çabucak fistanını atıp gecelik Angeliki çırpmıyordu: 

gömleğinin üstüne geniş yenli, ö- .(Arkan var). 
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Killtür i'leri 

Yazılı yoklamalar 
nasıl yapılacak? 

Polis haberleri: 

Araba ile tramvay 
arasında çarpışma 

. lj • •· • 
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Kadıköyünden Bostancıya giden ISTANBUL _ 18. Operetler ve ha-
267 numaralı tramvay ile Şaban'm i- fif musiki (pl!k), 19. Haberler, 19.15 

ımtrhan sualleri Bakanlık daresindeki ,,ift beygır' Haraba l'l!ırp"'•-~ ~ - Oda musikisi (pltk). 20. Halk musiki-
t ara f ın dan gönderiliyor mış, arabanın iki beygiri de parçala - si (Osman Pehlivan tarafından), 20,30 

narak ölmüştür. Tramvay ve araba StUdyo orkestraları, 21
1
30. Son haber-

-=--

[o~=-E ~J>-N=-o=~-~ 
Şeker sana yiimizin 

• 

inkişafına bir bakış 
şeker fabrikalarımızın bir elden 

idareleri ne neticeler verdi? 

Kültür Bakanlığı bütün hususi ve hasara uğramıştır. 
resrm liselere ikinci yazılı yoklamala- TRAMVAYDAN ATLAMAYINIZ- ler. ' . Milli 
rm ne şekilde yapılacağını bildiren bir Beşiktaş - Fatih hattında işliyen vat- ,_ _________ .._._ ___ " 
tamim yollamıştır. Liselerde ikinci ya- man !smail'in idaresindeki tramvay 
zıh yoklamalara nisandan itibaren dan Abdurrahman isminde bir çocuk B O R S A 
başlanacaktır. Sorgular Bakanlık ta - atlamak istemiş, muvaffak olamıya -
rafından tesbit edilerek kapalr zarf - rak düşmüş, bacaklarından ve kolla - ı------'-9_·_3,_·_9_3_& _____ ıı 
larla imtihandan bir hafta evvel okul- rmdan yarala.nmiştır. , Hlzala.rmda yıldız t~ olanlar, nuı. 
larıı gönderilmiş olacaktır. KUMAR VE ESRAR _ Sirkeci is- ' rinde muamele cörenıerdlr. Bakam.lar 

! t'lı nl v ıtaat U de kapantf satı~ tıyatla.nı ıır. 
m ı a ar öglcden sonra olmak tasyonunda Mustafa, Ferit, Salih, Os-ıı-------·--------ı 

üzere iki defa yapılacaktrr. Grup ha.- man, Muzaffer, İhsan isminde altı kişi P A R A L A R 
linde olan derslerin imtihanlarında kumar oynarlarken yakalanmışlardrr. 
iki buçuk saat, tek ders halinde yapı- Bunlardan Muzaffer'in üzerinden es -
lacak imtihanlarda da bir buçuk saat rar da çıkmıştır. 
talebeye ara verilecektir. ALACAK YUZtJNDEN _ Sirkeci-

Sorula.rı Bakanlık tarafından gön- de ham.mal Bayram'la Cemal bir ala
derilecek derslerin imtihanlarına bir cak yüzünden kavga etmişlerdir. Ce -
nisandan itibaren başlanacaktır, Ha- mal Bayram'm dişlerini kırmt§, yaka
zırlanan programa göre; 1 nisanda lanmıştır. 

9 uncu sınıf edebiyat, 10 uncu sınıf FEOl BiR KAZA - Bakırköyde b~z 
tarih, 11 inci sınıf coğrafya, 2 nisan- fabrikası amelesinden Fatma sol kolu
da dokuzuncu sıntf coğrafya, 10 uncu nu makineye kaptırmış, bileği kesil -
~ınıf hendese, 11 inci sınıf tabiiye, 3 miştir. Fatma hastahaneye kaldırtl -
nisanda, 9 uncu Sınıf hendese, 10 un- mıştır. 

cu sınıf coğrafya, 11 inci smrf edebi- --------------

PLAKA RESİMlERI yat, 6 nisanda 9 uncu sınıf cebir, 10 -
uncu gıruf tabiiye, llinci smif yabancı 
dil, 7 nisanda. 9 uncu sınıf tabiiye, 10 Şoförlerin plaka resminin nisan.
uncu sınıf cebir, 11 inci sınıf kimya, dan itibaren her ay peşin olarak alın-
8 nisanda; 9 uncu sınıf fizik, ıo uncu masma dün Şehir meclisince kara.r ve
smıf kimya, 11 inci sınıf tarih, 9 ni - rilmiştir. Bu karar şoförleri memnun 
sanda 9 uncu sınıf kimya, 10 uncu sr- etmiştir. 
nıf yabancı dil, 11 inci sınıf cebir, 10 Şoförler cemiyeti belediyeye yeni
nisa.nda 9 uncu sınıf yabancı dil, 10 - den bir müracaatta bulunmuştur. Ce
uncu sınıf fizik, 11 inci sınıf da koz- miyet, şoförlerin birikmiş olan ve ye
moğrafya imtihanları yapılacaktır. kunları hayli kabarık olan plaka re -
Bu soruların cevapları okulda kurula- simlerinin uzun vadelerle alınmasını, 
cak bir komisyon tarafından incelene- bu suretle şoförlerin ellerinde bulunan 
cektir. arabaların hacizden kurtarılma.smı is-

Kü /f ü r Direktörlüğünün _t_em_ı_·şt_ir_. -------

açacağı kurslar 
İstanbul Kültür direktörlüğünün 

lstanbul Asliye /'kinci Ticaret Mah
kemesinden: 

Mehmet Kaptan vekili avukat A -
ziz tarafından lstanbulda rusu -
m.a.t müdüriyeti ba.§ müdUriyeti 
dairesinde vekili avukat Fey -

•Londra li20.- •Viyana ıu.-
•Nevyork 121'1.- •Madrld 17 -
•Par!a 167.- •BerliD B2,-
• Mlllııo l.rıô,- • VB.?'§OV& 24.-
*Brüksel S3,- *Budape§te ~3.-
•Atına :U, -- • Bflki'q ts.-
•Cenevre 81C>,- •Belgrad b2.-
• Sotya 24.- *Yokohama B4-
• A.ıruıterdanı ss.~ •Aian 962 -
•Prağ llfı- * Baııknot oos -* StokhoJm 62-

ÇEKLER 
• LOndra 621, -
• Nevyorlr 0.8010 
* Parlıı L2.06 
* Mlllııo 10 046 
• BrU.luıel ".7166 
* Attna BS 87 44 
* Cenevn 2.!1:4: 
* Sofya 64.4496 
* Amııterd&m 1.1696 
* Prağ Ul.22li7 

• Viyana ,.21390 
• Madrld b.8100 
* Berlln 1 9778 
* Ve.rşova 4.2230 
* Budapeşte 4,!IB2.ö 
• BOkreş lOS. 7ö87 
* Belgracı l:lfı.0444 
* Yokohama 2.7680 
* Mo!k:ova 1087.W 
• Stokhotm S 12·~7 

ESHAM 
l§ S..uıka8J il W 
Anadolu 22 6ô 
Reji U2t> 
Şfr. Hayrly Hı 000 

M'erkez Bank 6B 00 
U. Sigorta .00 
Ponomonb l!l,00 

rramvay 
Çimento 
Unyon Del. 
Şark Del 
Balya 
Şark m. ecza 
Telefon 

~.00 

10 00 
000 
l)()() 

000 
000 
000 

rstlkrazlar Tahvlllar 
* 1933 T.Bor. I 2lHO mlektrlk 
• ,. .. .. Il 22,CXJ Tra.mvay 

.. .. " m 22 w Rıhtım 
latık.Dııhilt 04 00 • Anadolu J 
Ergeni İ!ltlk. 96,00 * Anadolu n 

1928 A M tO 00 Anadolu m 
t: S. Erzurum !Jb, Mümessil A 

00,00 
!i1,70 
aoo 
4J3 70 . 
4S.70 
140 

i6öö 

l:ğretmenlerin mesleki bilgilerini çoğalt 
mai< maksadile açmıya karar verdiği 
l:ur::ılllrdn.n ilki olan yazı ırursu açıl -
mrş ve muvaffakiyetle neticelenmişti. 
Du yrl ders sonu yaklaştığı için diğer 
türkçe derslere ait kurslar açılmıya
rak yazı işlerinin ilerletilmesine ça -

zi ve yine müdüriyeti mezkurenin 34, .._ _____________ ~ 

CUMA Curnu.rtesi 

36 numaralı motör suvarisi iken Gala-ta rıhtımında Kefeli han birinci kat- ,_ _____ .,. ___ .... ____ , 

lı~ılacaktır. 

(;izU dersane 
Büyükderede Kalafat caddesinde 

bir Yunanlı bayan tarafından gizli bir 
dershane açıldığı KültUr direktörlüğü 
tarafından haber alınarak tahkikata 
başlanmıştır. Tahkikat neticesinde 
dershanenin kapatılmasına karar ve
rilmiştir. 

Takvim 
Gün doğuşu 
Gün batı§ı 
Sabah namıı.zı 
Oğle namazı 

ikindi oamaz:ı 
Ak§am namazı 
Yat11 namazı 
lmııak 

Yılın geçeıı gtınieri 

Ydm kalan günleri 

~O Mart I Mart 
6 Zilbicc l Zilhicce 

600 6 04 
18,19 18,20 
5,36 5 36 

1222 12 22 
15,46 15,45 
18,19 18.20 
1949 19,50 
4,28 4,26 

80 81 
285 284 ZEH!RLIGAZ KONFERANS/ -

Bugün saat 17,30 da Eminönü Halke
vi salonunda (Zehirligazlar) mevzuu 

ta bir numaralı yazıhanede Adnan va
puru ikinci kaptanı bulunan Süreyya 
Kaptan aleyhine yedi bin liranın tnh
siline mütedair açılan davanın tahki -
kat sırasında müddeialeyhlerden Sü -
reyya. Kaptanın ikametgahının 

meçhuliyetine binaen bir ay müd
detle ilanen tebligat icrasına ve 
tahkikatm 21 - 4 - 936 tarihine mU
sadif salt günü saat 14 de bırakılma -
sma kara verilmiş olmakla kayfiyet 
tebliğ makamına kaim olmak üzere =-------:..----:.---~ 
ilan olunur. (V. No. 21330) 

üzerinde kimyaker Necmettin tarafın- --------------
dan bir konferans verilecektir. Beyoğlu Oçüncü Sulh Hukuk Ha. 

ÜNiVERSiTEDE KONFERANS- kimliğinden: 
Bugün üniversitede saat on beşte do- Yasef Kazes tarafından :Beşiktaşta 
çent Refü tarafından (şehir kredi mü- Has fmn caddesinde Yakup Ağa apar. 

Yurttaş ! · ' ·- ' 1 """' 

Bankada bir hesa'bın var mı? 
Varsa ona bugün biraz daha kat. 

Yoksa hemen bir hesap açtır, he
sabını bil, tasarruf et ve oraya 

esseseleri) mevzuu etrafında bır· kon- tımanm 4 numarada mükim Nazinı t muntazaman ya ır. 
ferans verilecektir. aleyhine açılan 120 lira alacak davasın- Ulusal Ekonomi 

LiSELERE ALINACAK EŞYA _ dan dolayı gönderilen davetiye arzu. 
Liselere alınacak eşya için dün kültür hali dava edilenin halen ikametkahi 
direktörlüğünden direktör Bay Tevfi- meçhul bulunması hasebile tcbliğat ya. 

ve 
'Arttırma Kurumu 

ğin başkanlxğı altında lise direktörleri pılamadrğı mubaşirin meşruhatinden an ;=:==::=:==:=:::::::==::===::==::=:= 
bir toplantı yapmışlardır. laşılmrş olmakla istek veçhilc ve 20 fıtanbul Btltdİll\'Sİ 

gün fasila ile ilanen tebliğat icrasına ~ h" m· t 
Tasfiye halinde bulunan htanbul karar verilmiş ve mahkemesi lJ/S/936 "t'C! lr ılga rOSU 

Beşiktaş Sulh Birinci Huku:k Mah. 111111111 

Esnaf bankası Tasfiye memurluğundan: 111111111111111 sa .. at 14 e brraktlmış oldu .. ğ.undan iş bu Tjcaret K. nun mahsus maddesi _ 
hülcmüne tevfikan hissedarlar umumi gun mahkemeye gelmedıgı ve tarafın. 

dan bir vekil göndermediği takdirde gı. il ili heyeti 18/ Mart/ 936 çarşamba günü 
yabmda mahkemeye bakılacağı daveti. 

saat 14 de toplantıya çağmlmıştı. 
ye tebliğ makamına kaim olmak üzere 

Bu toplantıda müzakere msabr hasıl ilan olunur. (V. No. 14496) 111 
olmadığından hissedarlar ikinci defa o. 

Bu akşam saat 
20 de 

FAUST 

rürkçeye çeviren 
Seniha Bedn 

Göknil · hrak 8 nisan 936 çarşamba günü saat 
14 ele İstanbulda Yenipostahane cadde.. 
sinde Mısırlı oğlu hanının birinci katın. 
daki banka merkezinde toplantrya da. 

ke.mesinden: 
İstanbul Otomobil Türk Anonim Şir. 

ketinin Ankarada Deniz Müsteşarlrğrn. 
da yüzbaşı Edip aleyhine açmı!I olduğu 
yetmiş yedi lira altmış sekiz kuruş ala.. 
cak davasının muallak bulunduğu 14 _ 
3 . 936 tarihli celsesinde ilAnen yapılan 
tebliğat üzerine müddealeyh mahkeme
ye gelmediğinden davacı iddiası hak -
kında esbabı subutiye ibraz edemiyerek 
yemin teklif eylemiş ve yemin daveti . 
yesinin (20) gün müddetle ilanen teb. 
liğine karar verilerek muhakemesi 15 . 
4 . 936 tarihine müsadif pazartesi günU 

Fransız tiqatrosu 

vct dunur. 

Hissedarların toplanh tarihinden bir 
hafta evvel sahip oldukları hisse senet.. 
!erini banka merkezindeki memura gös. 
terer~k vesika almaları lazımdır. 

Müzakere edilecek hususat: 
1 - Tasfiye memurları tarafından 

yapılan muamelelerin tasvibi ve hesap. 
larmm tasdiki. 

2 Mazeretlerinden dolayı istifa eden 
tasffye memurları yerine tasfiye mcmu.. 

HALK OPERETi 

Bu akşam saat 
20,45 de 

Son haftaları 
Zozo Dalmas 

ve Kofinyotisle 
ŞiR1N TEYZE 

Salı akşamı 

BAYADER 

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

Loca: 400-300--500. 
ru st>çUmest. saat 10 a talik kılınmış olduğundan o---------------

3 - Milrakip raporunun okunmasr .. 
_(V. No. 14492) 

gün bizzat mahkemeye gelmediği tak.. 
dirde yeminden imtina etmiı addoluna. 

cağından tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur! ~V! No. 14493) 

Şeker fiyatlarının üıdirilme8i: Kereste fabrikalarımız, şeker fsb~ 
Hlikfımet, şeker sanayiimizin ta. - kalarımmn ihtiyacı için senede 350,00 

hakkuku ile beraber onun rasyonel bir liralık sandık imal etmektedirler. 
surette işletilmesi ve istihsal maliye- Kömür havzamızın bu fabrilcs.18" 
tinin indirilmesi suretile şekeri ucuza için yaptığı senelik kömür sarfiY8U 
maletmeği göz önünde bulundurarak 350,000 liralık bir kıymet ifade eder· 
bir yandan bir kısım bankalarımızın Devlet Demiryolları , fabrikaıarr~ 
iştriakile ''Türkiye Şeker Fabrikaları,, faaliyet devreleri esnasında yel'111

1 

şirketi kurarken, diğer yandan da şe- ihtiyacı karşılryan 5,400 ton pancs.rı 
kerden alınan istihlak resmini mühim taşımak için 1,500 vagonu demiryoll&' 
bir derecede indirmek suretile halkın rı üzerinde daimi bir faaliyet ha.Iirıde 
kolaylıkla §eker istihlak edebilmesini bulundurmaktadır. 
bilfiil tahakkuk ettirmiş bulunmakta- Fabrikalar, pancar zer'iyatile me: 
dır. gul çifçiye, temelli veya ödünç oıar• 

Şeker fiyatlarından yapılan tenzi - ziraat filetleri, tohum ve avanıs dağıt' 
latrn verimlerini tebarüz ettirmek için mak suretile devamlı yardımlarda: bil' 
§ekerin Haziran ortalarına kadar olan lunduklan gibi, ziraat mütehassıs!~ 
fabrika f iyatlarmı gözden geçirmek ekim sah alarmı devamlı bir suretl' 
lazımdır. . dolaşarak yeni aletlerle çalışmak, fJ),,ıı 

Bu fiyat, tenzilatın yapıldığı o gün- sulü iyi yetiştirmek ve haşaratla ~ 
lerde fabrikalarda, kristal şeker için cadele etmek hususwıdaki ikazlıı.t1 

toptan 37 kuruş idi. Perakende satış çifçilerim.izin bilgilerini arttmnakU. • 
yerlerinde ise, bu yerlerin fabrikalar- dırlar. 

dan uzaklığına göre, 39-40 kuruş Fabrikalar, pancar kilsbesinl pat'' 
arasında değişmekte idi. sız olarak dağıtmak suretile ziraıı.t asi 

Bugün }\ristal şekerin kilosu fab- hasındaki köylülerin hayvan yeın~ 
rikalarda ve en mühim piyasa yeri o- kolayca tedarik edebilmelerini tenıiO 
lan !stanbulda 25 ku~tul'. Şekerin ettiği gibi, Devlet Demiryo1Iarı da, de: 
memleket içindeki bugünkü fiyatı ise, miryolları gilzergah ve civar~d~~ 
şeker sanayii bizden çok eski olan çitçilerin istifadesini temin için W"e 
komşularımızın fiyatlarından ucuz ol- üzerinde yaptığı tenzilat ile bunu dtıı' 
duktan başka, Almanya, Çekoslovak - ha geniş bir sahaya intikal ettirıııi~ • 
ya, Avusturya, Macaristan, !talya ve tir. 
Lehistan gibi şeker sanayiinin anava- Fabrikalarımızın bugüne kadsı' 
tam sayılan Avrupa memleketlerinde- dışardan getirilmekte olan pancar t~ 
ki fiyatlardan da ucuzdur. humunun1 memleket içinde yetiştir! 

Filhakika kristal şekerin kilosu mesi hususundaki teşebbüsü ve ııııı; 
Romanyada 31, Bulgaristanda 38, vaff akiyeti ise bilhassa kaydedilrnJ 
Frnnsada 28, A vusturyada 31,5, Çe - değer bir hareket olmuştur. r 
koslovakyada 32, Almanyada 38, Ma- Tarım ve Ekonomi bakımmdail 0 

1 
caristanda 46, Lehistanda. 49, ttalyada duğu kadar mektepleri, kUtUphane1~1 
G7,5 kuruştur. hastahaneleri, muayenehaneleri gl t• 

Şeker fiyatlarının indirilmesinin kültür ve sosyal sahalardaki fa.aliYe.t 
şeker istihlaki üzerindeki tesirlerine lerile de memleket içinde umuıni l1~ 
gelince, bunun ne kadar verimli oldu- hare~et uyandırm~ş olan !'4i1li se\, 
ğunu 1935 yılı ağustosundan itibaren fabrıkalarımızın bır elden ıdareıerJtl 
şubat 1936 ya kadar olan altı aylık ilk faaliyet yılına ait bu verinıli rrıe.W 
şeker satışlarile 1934-1935 yılının isini büyük bir memnuniyetle ka.Yd&' 
ayni aylarına ait şeker satışlarının a- deriz. ___....:::::: 
şağıdaki mukayesesi, bunu açıkca gös -'I 
termektedir. 1 D A v E T L E R __J 

Milli şeker fabrikalarımızın umumi ~ 
satışlar1 (ton olarak) şunlardır: İstanbul Müddei UmunıiliğindeO: i.. 

934 YILINDA Kiltahyada Avukatlık yapmakta ti 
ken tstanbula gelen ve Hopa HaJriııı i~ 

Ağustos (2890, 200), eylfil (3073, ğine tayin edilen Mehmcd ŞeYkc:t i 
850), birinciteşrin (3740, 150), ikinci hemen meuriyetimize milraeaat etaı.c:• 
teşrin (4536, 850), birinci kanun (5842 ....-
650), ikinci kanun (4724, 250), şubat 
(3687,500). 

935 YILINDA 
I•~ 

1\1'9 -

Ağustos (4013, 750), eylUl (3884, 
250), birinci teşrin (6511, 550}, ikinci 
teşrin (6684, 850), birincikanun (6875 
350), ikincikanun (6499,000), şubat 

6426, 000). 
Halkın ucuzca şeker tedarik ede -

bilmesini temin için ihtiyar edilen ve 
ekonomik olduğu kadar sosyal bir ha
reket oaln fiyat indirilmesi işinin ilk 
hamlede vermiş olduğu bu neticeyi 
kaydettikten sonra, şeker sanayünin 
kuruluşile bütün memleket bakımın -
dan husule getirmiş olduğu muvmanı 
da gözden uzak bulundurmamak la -
zımdır. 

Filhakika sadece bir sanayi mües
sesesi değil, doğrudan doğruya ehem
miyetli bir ziraat faaliyetinin de mu
harriki olmak itibarile tetkik edilme
si icap eden şeker sanayiinin bu kuru
luşile memleket içinde ekserisi çif çi 
olan halkımıza yeni verimli bir zirai 
faaliyet sahası açılmıştır. 

Bugün bu yüzden 13 vilayet dahi
linde 40,000 hektarlık toprak üzerinde 
80,000 çifçi eilesi çalışarak fabrikala· 
rımızın ihtiyacı olan pancarı yetiştir
mekte ve bu yüzden 400-500 bin nü
fus geçinmektedir. 

Faaliyetleri memleket içinde lM:Jj 
milyon liralık bir hareket olan şeker 
fabrikalarımızın geçen pancar parası 
olarak çif çiye dağıttığı para 4,000,000 
liradır. 

Tavla 
Müsabakamız 

başlıyor 
Müsabakamız martın yirın1 U

çüncü pazartesi günü akşamı baş
lıyor. nk müsabakamız ayni gUntiP 
akşamı saat sekizde EdirnekO.P1 

tramvay durak yerinde Niko'nUJl 
kıraathanesinde yapılacaktır. O
nun için bu civardan ayni ıcıra.e.t· 
hanede müsabakaya girmek ~ti~ 
yenler martın yirtni liçüncil güll 
pazartesi akşamına kadar mutıakıı 
idarehanemize gelip isimlerini 1ta.1-
dettirmelidir. 

O zamana kadar o civarda.P 
isimlerini kaydettirmeyip de soıı· 
radan müsabakaya girmek istiY~ 
ler olursa bunlar ancak 26 ına.r:"i 
Fatihte Yıldız kıraathanesind~ 

ıder· 
yapılacak maçlara girebilece 
dir. an· 

Diğer milsabaka günlerile tst s.· 
buldaki yapılacak bütUn ın~:ti
kaların programını bütün tafs. 
le yarınki sayımızda görecek~;ı,. 

Müsabakaların hakemi '831 
bulda maruf tavlacılarda.n ( 
Muhlis Çayırlı) dır. ktl" 

Yarınki sayımxzr mutlaka 0 

yunuz! ~ 



'l - l{ UR lJ 1'I 20 MART 1936 

Alman murahhası anlattı Rilyllkadada Yürük Ali Plajında 

1 l
1 

_________ •_s_1_ıa __ n_b __ t_J_• __ ld __ e __ ıe __ a_ıy_e_s __ ı _ı_ı_a __ n_ı_a __ r_• ____ ~( 

( Ust yanı 1 incide) 
":M!rnleke-timtn, milletler cemiyc. 

ti ile yeniden tesis ettiği bu ilk müna. 
~ebetin harp ve harp sonrası seneleri 
üzerindeki müteaddit karışıklıklardan 
sonra Avrupa tarihinde bir dönüm 
nokwı teşkil edebileceğini S3mimiet
le umarak bu vazifeyi gerçek bir mem. 
nuniyetle kabul ettim.,, 

Alman murahas1, bundan sonra 
hiikıimetinin 7 :Mart tarihli tedbiri, 
Fransnnın Sovyetler Birliği ile yap
tığı muahede üzerine almağa mecbur 
olduğunu, çünkü bu suretle Lokar. 
no paktının bozulup Alman emniyeti
nin tehlikeye düşmUş olduğunu söylc. 
miş ve şunları ilave etmiştir: 

''- Evveli, bu ittifak, müstem
lekeleri de hesaba dahil edilecek olur. 
sa, btltUn nüfusu 275 milyonu bulan 
iki devlet arasında bir yaklaşma de
mektlr. lkfncisi, akit taraflardan 
her ikisi de ayrı ayrı dünyanın en 
kuvvetli ukeri dnletleridir. Üçün -
eiisU, bu ittifak mUnhasıran Alman. 
yaya müteveccihtir. DördüncüsU; 
Almanyadan uzun bir mesafe ile ay. 
nlmıı ve Almanya taarruzundan u • 
zak bulunmuş olan Sovyetler Çekos. 
lovakya ile yaptığı aynı şekilde bir 
ittifakla, hududlarını doğrudan doğ
ruya Alman hududuna kadar ilerlet. 
tnlştlr. Beşinciqi; Fransa ile Sov
yetler, bu ittifakla, kendi davaları. 
nın kendileri hakimi o]muşlardır. 

ÇünkO, yukarıda gösterilen şeraitte, 
mfl1etler cemiyetinin kararı veya tav
.siyesi olmadan mütecavizi bizzat ta. 
yin edecekler ve bu suretle, kendi ka
rarlal'fle Almanyaya harp açabilecek. 
!erdir. lki devletin bu kati mecbu • 
riyeti, ittifak muahedesi protokolu. 
nun birinci faslında açıkça ve müp· 
hemlyetten ari olarak gösterilmiştir.,, 
ALMANYA PAKTI TEK BAŞINA 

YIRTlflAMIŞTIR 

B. von Ribbentrop, Fransanın 

Sovyetler Birliği ile bir muahede ak. 
tine Almanyanın ilfıhlanmasr üzerincı 

~bur olduiu "ddiasının ilerl ..sürüle
miyeceğini, çünkü Lokarno paktı ne 
esasen Almanya ile Fransanın müsa. 
,.i haklara malik olmaları kararlaştı
rıldığını söyledikten sonra Almanya. 
nın paktı yırtmak ithamına karşı 

yaptığı mUdafan.o:ıını şöyle bitirmiştir: 

"- Alman hükiimetini bu kararı 
ı·ermeğe 11U'cbur eden sebep, siyasi 
f'aziltlerfoi ve a1ağıda yazılı mülrilıa
zaları göz önüne ıetirm.esidir. 

Ev~ld,· Lokarnoda inızalarıan 

Ren paktı, Framanın tek cepheli lıa. 
reketile kıymetini kaybetmiştir. lkin
ciai, Fransız - Soııyet askeri ittifa. 
kının kar~ısında, milletin kendi öz 
topraklarının enuıiyeli balısindeki ip
tidaf haklan hiç vakit gc·çirilnıcdcn 
Almanyaya iade edilmeli idi. 

Binaenaleyh, Almanya, Lokarno 
m.uahedeaini tek başına ihl<il ettiği 

hakkındaki ithanun haksız t'e lıakikatc 
nwğccyir olduğunu söyliyerek, reddet. 
1t1ek mecburiyetindedir.,. 

ALMAN TEKLiFLER/NE NiÇiN 
l'ANAŞIL61/YOR? 

Alman murahha.qı, meselenin hal
li meselesine temas ederek darnnın 
Uhey divanına verilmesinden bir 
fayda çıkmıyacağını, Almanyanın tek. 
liflerini Lokarno milletlerinin müza
kereye girişmediklerini söylemiş Y<" 

şöyle demiştir: 
"- Franaanın Sovyet Rusya ile o. 

lan muahedesini lcslıe lıazır olmadı
ir.nı görüyorum. Gene Fransanın, 
Otırpta/d Alman l'ilciyetlerinde Alman 
hakimiyetinin tekrar tesisi hakkını 
.4lmanyaya vermek istemediğini de 
oörllyorum. öteki del'letler nıümes. 
aillerinln, konscydel•i nutuklarını bü
Ui.ik bir dikkatle dinledim. Fakat Al. 
tnan noktai nazarının hesaba katılma
dığını eaefle gördüm. Mamafih di. 
oer uvletlerin m.ümessUlerinin uzak 
bir lıtUcbalde sem.ere vermeğe eh-eriş
li ve ileride vukua gelecek hadislerin 
cere11a11nca taalluk eden bir işe teşcb. 
ba, ~iklerini nwnınuniyetle gördiinı. 
Şimdi bQtiln Alman topraklarında Al
'11an hctklmlyeti ı·c onunla beraber, 
roktanberl beklenen müsat'at tekrar 
te~asüı ettiği için bu canlandırıcı lm~
"1a ha.arı nefes edeceğim ... 

HATALAR FA!JLI KAPA t\'IYOR 
B. Rlbbentrop, nutkunun .sonunda 

-":le demiştir: 

"- Alman milleti, başlıca kur- Dedikt~n sonra, Versay muahede. Yapılacak Tesisat 
bam kendisi olduğu şayanı teessüf sine hücum etmiş ve arsıulusal cami- .. .. .. .. . • . . . 
hatalar faslına nilıayet vermeğe ô.ma • . anın tazyik altında bulunan milletle. Buyukadada Yuruk alı plajın ela proıesıne göre yapılacak tesisat 
dedi:·· /,okarno m!'alıcde:;inin ıön-1 ri kin besle~cğe sevck eden hukuk kap~lı zarfla eksiltmeye konul~u.~ tur. Ke~if bed~Ii_ 10~~5 liradır. 
m~.sılc bera~er, kın duygularınd~~ ·I müsarntsızl~gı~a müstenit olamıyacn- Eksıltme 31 - . 3 -. 936 s~lı ~unu sa~t A16 dAa _D~ımt Encumende ya
nwl/ıem, trulletler arasında fark go. ğını söylemıştır. pılacaktır. Plan, hır kabınenın tafsılatı, tulanı makta, hususi şart-
zcten lıükümlerin en sonuncusu ~a B. Hitler, bugünkü mücadelede name ve umumi ,artname gibi proje evrakı 53 kuruş mukabilinde 
ortadan kalkmıı oluyor. Alman nul- k ı· · ka•-'betı · - · · · · l • · L ··d·· ı··w•• d l t t kl'l · 2490 1 k d . • . . ·uvve ını J ıgını n sınır erının evazım mu ur ugun en a mır. s e ı erın numara ı anun a 
letı, 1' ransa ıle Almanya arasındakı zayıfladığını söylemiş \'C: "Fakat bu. l 'k b 1 d' F · 1 · M " d ·· )" - .. · • 
uzun gerginlik devresine nihayet ı:er. . . . yazı ı vesı a ve e e ıye en ış erı u ur ugunden alınacak ehlıyelı 

. nun ehemmıyeti yok.,, Demıştır. f · 'k ·ı 798 l' ı k kk · nıek it~tiyor. Alman milletinin. ştnı- , , ennıye vesı ası e ıra ı muv a at temınat makbuz veya mektu-
. • . Hıtıer Fransız - So,·yet paktı- b. ·ı b b kl.f k 1 h • fi dı yegane arzu&u, komşularıle sullı A ' . i b~. hl'k k" u ı e era er te ı me tup arını avı zar arını yukarıda yazılı 

. nın uupa ıç n ır te ı e te;; ıl et. .. . • . . 
ue dostluk ıçinde yaşamak ve bu an. t•v · . A"rupa .. . . b d gunde saat 15 e kadar Daımı Encümene vermelıdırler. (B) (1373)1 

. • • k ıgını ve • muvazenesını oz u-
dan ıtibaren, Avrupa ırın, gerçe ten • .. 1 d'kt k .. 
b

. • t' t '· - d 1 . gunu soy e ı en sonra nut una ı:ıoy_ 
ır cmnıye ın C1'rar ı·ucu a ıe mesı- le d"·am etmistir: ~ Düşkünler evine lazım olan tıbbi ecza ve alat açık eksiltmeye 

ne çalışmaktır.,, :. konulmu•tur. Bu eczaların hepsi ne 1039 lira 62 kuru§ bedel tah-
tıI/SL/ GORVIJ.JJEJllŞ BiR "- Bu muahede); dertaraf etme- 'ı' 

TEKLiF ğe çalıştım. Fakat muvaffak olama. min olunmuştur. 32 kalemden ibaret olan ecza ve alatın listesi 
dım. Binaenaleyh, Almanyanın her ve ıartnamesi levazım müdürlüğün de görülür. Eksiltmeye girmek isti· 

".4lman Başı·ekili, bu düşünce ihtimali kar~llamağa hazır bulunma- yenler 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika 
ile, Avrupada yirmi beş senelik bir sını temin edecek ı;1eki1de hareket et. 78 ı· 1 k kk · kb ·ı b 
sullı yaratmak için, misli görülemiı k ·r d" F .. b" ve ıra ı muva at temınat ma uz veya mektubı e eraber me vazı em ı. ransaya ır çok de- . .. .. . 
tarilıf bir teklif yaptı. Konaeyln, bu fa elimi uzattım. Neticesi ne oldu?. 6 - 4 - 936 pazartesı gunu saat 15 de daımi encümende bulunma· 
tekliflerin müzakeresi irin salcilıiyetli Fransız_ Sovyet paktı vücuda geldi. lıdır. (1493) 
bir teşekkül olmadığını anlıyorum. Yaptığımı bozmağa beni hiç bir kuv. 
Alman teklifleri hiç bir teloire muh. ,·et mecbur edemez Ben sulh miljde- Senelik muhammen kirası 180 lira olan Beyoğlu Kamer hatun 
taç değildir. Bu teklifler 0 kadar cisiyim. Hürriyet ,.e şeref namına mahallesinde eski 47 numaralı üç katlı alta odalı ev 937 - 938 se· 
g enis ı•e anla•ılması o kadar kolay. b dım ed' · d 

• v ana yar ınız.,, nesi mayısı sonuna ka ar kiraye verilmek üzere açık arttırmaya ko· 
dır ki, Avrupanın refah ve emniyeti. ---------------
ni cidden istiyen her hangi bir devlet.---------------. nulmuıtur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Arttırma· 
adamı, ancak şu veya bu ıekilde ta- ı KON G R ELER ı ya girmek istiyenler 13 lh:a 50 kuruşluk muvakat teminat makbuz 
hakkukunu görmeyi arzu edebilir.,, veya mektubile beraber 6 nisan 936 pazartesi günü saat 15 de da-

.VUTKU NASIL DiNLEDiLER? Karadeniz Talebe Birliğinin son imi encümende bulunmalıdır. (B.) (1494) 
I.ondrn, 19 (A.A.) - B. Ribben. kongresi 22 pazar günü saat 2 de ts. 

tropun nutku saat 10,45 den on biri tanbul Halkevi civarındaki tnkilap lise. 
beş geçeyc kadar sürmüştür B. Rib- sinde açılacaktır. 

ZAYi 
İstanbul erkek lisesinden aldığım 

tasdiknamemi gaip etti ..., Yenisini ala. 

cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
933 YUNUS 

bentrop, nutkunu Almanca olarak Alikadarlann gelmeleri rica ediliyor. (V. No. 14490) 
söylemiştir. Kuvvetli bir sesle ve 
metin bir ifade ile söylenen bu nutku 
nncak bir kaç. delege takibedebilmiş. 
tir. 

Saat on biri beş geçe bir tercü
man, nutkun, evvelden itina ile ha. 
zırlanmış olan lngillzce tercümesini 
okumuştur. 

B. von Ribbentrop, nutkun İngiliz
cesi okunurken, kollarını kavuştur -
muş, gözlerini yan kapamış, oturu-
yor, B. Flanden not tutuyor, B. Lit
vinof rahat rahat gazetesini okuyor-

'ltu. 

B. EDENiN SÖZLERi 

Londra, 19 (KURUN) - Millet. 
Jer cemiyeti konseyinin dün öf leden 
~onrnkf toplantısında söylediği nu
tukta B. Eden ezcümle şöyle demiştir: 

"- Yazifemizl kolayla~tırmağa el
,·eri 1i iki unsurun mevcut olduğunu 
unutmamalıyız. 

1 - Bu ihlal tam olmakla bera. 
her. ynkın muhasemat tehdidi taşı
mamakta ,.e Lokarno paktının bazı 

ahvalde tatbikini amir bulunduğu 
harekete derhal teşebbüsü icabettir -
mektedir. Vaziyetin 1 .. nruri kıldığı 
ihtiyatlı - fakat azimli - harekete 
geçmek için, çok şükür henüz vakti
miz vardır. 

2 - "Yaziyet vahim olmakla be. 
rabcr, bize bir fırsat bahşetmekte. 

dir.,, 

REN .UESELESINE, ITALYAYA 
KARŞI ALIN AN V AZ/YET 

SEBEP OLIJIUŞ ! 

B. Eden'den sonra söz alan 
Italyan murahhası B. Grandi de şun. 
Jarı ı;öylemiştir: 

"- Hali hazırdaki ,·aziyctin ba51r
ca sebeplerinden biri, Lokarnonun si
ya.c;i temelinin milletler cemiyeti ta
rafından Italya aleyhinde verilen ka. 
rar1ar yüzünden zayıflamış olması
dır. Avrupa sulhu, henüz son za_ 
manda, icabeden nisbetler dahilinde 
tutulması gereken bir müstemleke işi
ne bağlı bulunuyordu. 

Vaziyetin tamiri işinde esas, mil. 
Jetlerin mütekabil ihtiyaçlarının dü -
şünülmesi ve her şeyden fazla, me. 
deniyetimizin haklarının, menfaatle
rinin ,.e vazifelerinin bilinmesidir.,, 

"Ben sulh 
müjdecisiyim!,, 
Hitler son nutkunda 

bögle diyor 

Beyoğlu varidat tahakkuk 
ismi 

Mustafa oğlu Ahçı 

İsmail 

Harun Fuat ve Garaj 
Yeraaimoa 

Hüseyin Kahveci 

Gabriı Maranııoz 

Ticaretgah 
adresi 

Halas kar gazi N. 1 

Meını tiyet 
Ahmet hey 17/19 

Büyük dere 133 

Metnı ti yet Haı-
biye 127/3 

müdürlüğünden: 
ikametgah 
adr~i 

Küçük pazar 
Hacı ka dın hamamı 

nezdinde 22. 

Şehit Muhtar 
No. 9 

Y eniıehir Bostan 
ıokak 84 

Tarh 
No. 

46 

Ticaret 
senesi 

26/ 6 932 
21/ 8/ 932 

15 16 932 
7/ 10/ 932 

1/ 1/ 933 
12/ 7/ 932 

1/ 1/ 933 
18/ 7/ 933 

Adresleri ve işleri yukarıda yazılı mükellefler F eriköy şubesine 932 ve 933 senesi kazanç vergi
sine ait olmak üzere verdikleri kazanç beyannameleri defterlerile karşılaştırılmak üzere hesap mü· 
tehasaısı ve beyaname tetkikine salahiyettar tahakkuk müf etlİ§leri kendilerinin beyannamelerinde 
gösterdikleri zati ve tüccari yuvalarında aramıılarsa da bulunamadıkları ve kendilerinden sağlık verenler 
olmadığı için beyannamelerinin sıhhatini tevsik etmek kabil olama mııtır. 

2395 No. lu kazanç vergisi ka nununun 86 ıncı maddesi delaletile ve hukuk muhakemeleri usulü 
kanunu mucibince 15 gün içinde hesap vermek üzere Feriköy maliye tahakkuk dairesine müra-
caat eylemeleri ve aksi halde kazanç vergilerinin resen takdir ve !arh edileceği ilan olunur. (1470) 

Tarh 
No. 

463 

459 
32 
32/ 1 

503 
568/ 1 

601 
863 

876 

945 
122 

Beyoğlu varidat 

Mahallesi Sokağı No. 

Kamer hatun Balık 17/ 1 

,, . ,, 7/ 9 
,, Mamalbaşı 56/ 1 
,, ,, 

" ,, Çakmak 38 

" 
Al 2 

,, Bordelya 62/ 1 
,, Kalyoncu 67 

" 
Aynalıçeıme 18 

,, Dudu odalar 24 

" 
,, 27/ 5 

191/ 1 ,, Tiyatro 27 / 2 
23 Y eni§ehir Dereboyu 83 
60/ 1 ,, Akarca 8 
23 Kurtulut caddesi 271 / 3 

175 ,, Kahya 3,5 

tahakkuk müdürlüğünden: 
,. 

Sanatı ismi Senesi 

Kahveci Perikli 

Sobacı Agop 
Mezeci M. Katina 

,, Madama 
" Berber Faik 

Kunduracı Madam 
Katina Karaca 

,, Nikoli 
Yumurtacı 

Apostol 
Manav 

Süleyman 
Kahveci 
Terzi 

Aristidi 
Kunduracı 

Demirci 
Kömürcü 
Manav 

nayot 
Fırıncı 

" 
Yani 

İbrahim 

Celal 
Nikoli 

Aleko 
Hristo 
Ömer 

Ağatoni Pa· 

An don 

932 

,, 
,, 

" ,, 
,, 

" 
" 
,, 

,, 

" 

" 
" 
" ,, 

,, 

Kazanç 

Lira 4 
81 00 
16 20 
39 60 

3 30 
81 00 
25 20 

10 80 
49 50 

27 72 

6 57 
48 60 

ıs 67 
81 00 
13 20 
3 34 

115 65 

%15 
zammı 

L. 4 
12 ıs 
2 43 

o 49 
12 15 

7 43 

lhbama" 
me No. 

2/ 99 

2/ 96 
2/ 2A 
4/ 9 
3 117 
2/ 83 

3/ 73 
8/ 77 

8/ 65 

8 ıss 

2 ci 
1/47 
8 163 
1/ 53 
8 118 
2 ci 
1/ 62 
2 ci 
5; 93 

Köniksberg, 19 (A.A.) - Havas Yukarıda ısım ve ticaretgah adresleri yazılı mükelleflerin halen i~lerini terketmiş Ye ikametgah 
ajansı bildiriyor: B. ili ti er burada d l . d h l b l ı ..ı ~ , 1l" L L _ • 

d .. d"' .. . tk .. 1 . ı · a res erı e meç u u unrnc; c . .... ::b-!~!!~:: --~~~!catu.,. şu~!m~r 932 aeneai namlarına tarh oluna1t or uncu scçım nu unu sov emış ır. - - -
B. Bitler d~miştir ki: · kazanç vergisi ihbarnamesinin teb fiğine imkan görülememiştir. 

''- Şeref ,.e hürriyet, milletlerin 2395 No. lu kanunun 86 ıncı maddesi delaletile hukuku usule muhakemeleri kanununun olbap· 
harici siyasetlerinin esaslarıdır,, taki maddesine tevfikan tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (1411} 
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YAZI VE YONE.TIM YERlı 
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l'eleton \ldanı: M8'70 
JYazı lflerl: I 114U 

· Telcrat adreal: ınnttbe ı.tabal 
Po9ta ntuo No. M 
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Fenne uygun ol mı yan bir elektrik tesisatı 

CEREYAN 
ve 

SARFiYATI 

Elektrik 

Bir defa 

KAÇIRIR 

ÇOGAL TIR 

tes:satı 

yapılır 
iViSiNi 

yaptırmak menfaatiniz icabıdır. 

en mükemmel tesisatı 

12 AY VADE iLE 

YAPAR 

SAT • 
1 E 

Şuhelerlne milracaat kAlldlr. 

1 
i :.ı ,, 
.. ,;,ırd 

..!@ ı 
J ı~ftA~ I ' 1 Ntı 

PiRi 
eti. 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis · 

liğin timsali olan EB markasını arayınız 

Beyoğlutahsil müdürlüğünden: 
Emirganda Tokmak burnunda Emirgan caddesinde 14 No. lu 

hir köık1 bir ahır ve 356461 ziraında muhtelif ağaçları havi emlakin 
tamamı ve 17,5 masura ve iki lüle Taksim suyunun 1 3 hissesinin 
Yergi borcundan dolayi tahsili em val kanunu hükümlerine göre İpo

teksiz olarak son müzayedesi 27 - 3 - 936 tarihine rastlıyan cu-
ma günü saat 14 den sonra Sarıyer kaymakamlığında müteşekkil 

idare heyetince yapılacaktır. 
isteklilerin c c 7.5 depozito akçe lerile birlikte mezkür 1:'1za idare 

Heyetine müracaatları. (1486) 

DUn ve yann 
Terceme killliyatı 

No. 51 

Vlrjll 

MAORIS RAT. 

1 

ENEiT 
A. Reıid 

İstanbul - 1936 

Fiati 100 kuruş 
Tevzi yeri V AKlT matbaası. 

Çikolatacılık ve Şekerlemecilik Türk 
Limitet ,irketinden: 

Şirketimizin 3 Kanunusani 936 ta. 
rihinde içtima eden umumi heyeti ta. 

!Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü illlnları 

Kiralık Emlik 
Beyoğlu Hüseyin ağa Mis sokak 1 No. lı apartıman , 1 No. h dairesi 
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,, 
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,, ,, ,, ,, 
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Nitantaşı Muradiye Yeni yolda 35 / 41 No. h dükkan. 

2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Kabataf Ömer Avni Kara abah sokak Set mahalli. 
Boğaziçi Kireç burnu iki adet set mahalli. 

Kira müddeti: 31 - 5 - 937 sonuna kadar. 
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Yukarıda bulundukları yerlerle cinsleri yazılı vakıf mallar kiraya 

verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. isteklilerin 1 niıall 
936 çar,amba günü saat 14 de Beyoğlu vakıflar direktörlüğü Aka• 
ret kalemine gelmeleri. (1480) 

lstanbul Vakıflar DlrektörllliU lllnlar1 

rafından ittihaz ve kabul edilen karara İstanbul Tapu Başmemurluğun dan: 
göre: hissedarlardan Nikifor Etnopulos y edikule civarında Hacı Evha ddin camii müezzin metrutaıınıJI 
ve Apostol Etnopulos şirketten ayrıl. w • ak 
malan ve bu suretle otuz binden altmış tapuda kaydı olmadıgından senet sız tasarruf muamelesi yapılar 
bin lira sermayelerinin tenzili suretile bu mahallin vakfı namına tescili Evkaf Müdürlüğünden talep edil'" 
sermayci şirketin iki yüz yetmiş bin li. mesine binaen ,ayet bu yer hakkında taıarruf iddiasında bulunall 
radan iki yüz on bin liraya tenkisi ka. var ise evrakı tasarrufiyesile tarihi ilandan on be§ gün zarfınd• 
rarlaşmıştır. Şirket mukavelesinin bu lstanbul Tapu Ba,memurluğuna müracaatları ilan olunur. cı437> 
suretle değişen maddeleri sicilli ticare. _____,,,. 

Akh B 1 d R ı 
• d te kaydedilmi~ olmakla ticaret kanunu. 

isar e e iyesi eis ığin en: nun 936 rncı maddesi mucibince alacak. 
Jıtarın malC'ımatı olmak ve bir ala. 

9 - 3 - 936 tarihinde ihalesi yapılacak elektrik tesisatı şartna· cakları varsa kaydettirmek tlzere keyfi. 

ZAYi 
Gelenbevi orta okulu yedinci sınıfın. 

dan 340 • 341 senesinde ve zayiinden 

tur. (V. No. 14491) ti• 
443 Meh~t Şem•et 

· e Tandem sistemi yazılı Loko mobilin başka sistemde de kabul yetinin gazetenizle ilanı rica olunur. 
27 - 3 - 936 ıününe bırakıldığı ilin olunur. (=12=1=2~--------'-". No. l.!.US) 

aldığım tasdiknameyi zayi ettim. Yeni. S~hibi: ~SIM Us. - Vakıt ~at~ 
ımdan eskJıinw'!l.....tLUJı::mi;LYQk....L.N,c:ar.i.ııaJLl.l!Jtc:ktlltil!...11~~·~~~~=-:::-___:.......-


