
TAVLA Para 

Parasız YILı • ISTANBUL 

Müsabakamız 19·2 PAZAR KURUN doktoru • Yann akşam 22 Hastalara SAYh 

Başlıyor 
8834- MART 

bakacak 474 t938 

('l•/af14t 6 iMi aayıfamtzda) (Tafafldtl .J iitd •ysfc~ 

Bitaraf devletler Lokarno kararlarını reddettiler 1 
Almanqa teklifleri kabul etmigecek 

Pol Ponkur diyor kiı 
Milletler Cemiyetinin mukadderatile oynanıyor 

a:11ac1a bir; 

Dünya siyasasına 
toplu bir bakış 

Londra toplantılan: 
O. sindenberl Londrada, Ren 
~ yüzünden çok hararetli dip. 
ı....t toplantılan oluyor. Bir taraf. 
1la Lekarno muahedesinde imzası o. 
Jaa dwletlerden Fransa, İngiltere. 
ltaın, Belçika murahhaslan konu. 
1'1or, lbiir taraftan f evkalide ola. 
!'ak Mll\etler Cemiyeti konseyi topla. 
1bfor. Bu toplantılarda Fransa ve 
ltelflb §ikiyetçi, davacı vaziyetin 
dedir. İngiltere ile İtalyayı, muahe. 
Ct audbince, Almanyaya karşı müş. 
eeıet hareket etmek için yardıma ça. 
~orlar. Devletler konseyini de 
'- itte aynı maksad ile harekete ge. 
tr.ek istiyorlar. Fransanın istedik. 
1-baı ,apmak lhım geline Fransa, 
1aıutere, ltaJya ve Belçikanıa Al. .._1& ile ekonomik zecri tedbirler . 
... bqlryarak harbe kadar gitmeleri 
'11t anret olar. Halbuki buailn Av. 
t9tanm styasl Taziyeti bana mUsalt 
"'ti1dır. 

Bitler: 
Diyor ki: 

Alman milleti 
şeref ini kimseye 
çiğnetmigecektir 

& ı-..... RPn'f ıcr-1 •hltn1• ltft'! 
.. lllliıintiiiılffil~iiiiiiliAiilit liti' .• .,.iiıiAıl 
ll11ştur Fakat aynı zamanda bu dev. 
let, Fransa ile Lokamo muahede. 
tinde imzası olan devletlere yeni bir 
~niyet paktı yapmak için teklif~ 
ut11aınnuştur. Hem de üç beş sene 
4efiı, yirmi beş yıllık bir sulh pro. 
Jest teklif etmiştir. 

lngi1terenln fikri şudur: Lokar. 
~an bozulmasını emri vaki olarak 
....,.) etmek, Almanya ile yeni bir 
"-niyet paktı yaparak Avrupanın 
"1ıaunu yeni esaslara bağlamak. ilk 
~n1ara Fransa şiddetle ha fikre 
llll11baJef et etti. Her şeyden evvel A1. 
illan,. Ren'dekf askerleri çekmiyecek 
•laraa ba devlet ne her hangi bir 

Loısdra, 21 (A.A.) - Milletler ce. 
miyetindekl bitaraf memleketler de • 
legelerl, Skandinavya devletleri ile 
Jtalya, ispanya ve İsviçre marah. 
haslan, Lokarno devletleri karpıın. 
sında alacaktan vaziyet hakkında 
müşterek bir hattı hareket tanzim ey. 

lemek Uzere, bugiln araJarnula bir 
toplantı yapmııJardır. 

Londra, 21 (A.A.) - Havas mu. 
habirlnin ifrendlflne aiire, bitaraf 
memleketler, Lokarno devletlerinin 

(Son: S.. 7 Si. 1) 

~~-~~~·~~za.----~-------------------
.:: :!~y::ef:1mse:•:;~1 :~: Fi inden Meclisteki nutkunda: 
t&llmUyordu. Alman dış işleri baka. . 

111 fon Nöyrat Lond~ya bir murah. R b • lı l lı b • • 
laaa alndermek için iki şart koşuyor. a e-c - ta yan ar ının ~•: A1•an murahhasının Jngiliz ve y . 
.._~nan murahhaslan ne müsavi ha. d " •• l d • 
''k ... allhiyeti olması, Almanya uraCQ'lllnl soy e l 
~fmdan yapılan sulh tekliflerinin .., . 
.._l •tlzakere edilmesL 
ı.._ Almnlann bu teklifi ile FranSJz. 
~ istekleri taban taban zıd şey. 
~ Bir aralık Fransız Dış işler ...._lllllln Loadrayı terkederek Pari. 
~ aldeeeii ve Avrupa işlerinin biltfin 
-.qttln bnpcağı söylendi. Fakat a. 
!'l4la eereyan eden bir çok müzakere. 
ltr, muhabereJerden sonra bugün va. 
l'ı'b . d • .. n netıce şu ur: Almanya namı. 
~ Londraya fon Ribentrop'un mu. 
~~has olarak gitmiş, Londrada mü. 
-.erelere başlanması. 

Bu netice, Ren'in işgali Uzerine 
:ı:-Ya çıkan harp tehlike!erini şim. 
.. hk yüzde doksan ortadan kaldır 
""'1§tır. 

Konuınuı meı•:••''"' 
~ 1 ondrada şimdiye kadar cereran 
«t n müzakereler şu Uç nokta üzerin. 

toplanıyor: 

'- 1 - Lokıırno paktı ile Fransız -
4. "'Yet paktının hukuki kıymetleri. 

1-aRya, Fransız - Sovyet muahe. 
4-taı .. akdi ile l.ı0karno muahedMI. 
~ bozulmu-:ı ' 'e a:tık hükümsOz kat 

•lduta iddiasındadır. Fransa 
ASIM US 

(Soma ... 4. Si S) 

talyaya karşı tatbik edilen zecri 
tedbirler de kalkacakmış 

B. Flaıulaı 

Pariı, 21 (A.A.) - Bay P'landln, 
Franıra meclisinde dün verdili nutuk • 
ta İtalyan - Habq ihtiWmdan bah • 
aederek Habefiıtandald muhasamatın 
ve ltalyaya brp tatbik edilen zecri ted 
birlerin yakında nihayet bulacap ih • 
... etınittir. 

(Sonu: Sa. 2 SU. ~ 

ihtiyat zabitleri 
Her sene orduda 
hizmet göıecelcler 
Ankara, 21 (Telefonla) - Duydu

ğuma göre hüldUnet her smıf ihtiyat 
zabitlerinin her 1e11e muayyen mttd -
det ve zamanlarda orduda hizmet et
melerini mecburi kılacak m'Uhlm bir 
kanun llyiham hazniamaktachr. Bu 
BUretle orduda hizmet görecek flıtlyat 
•bitlerinden elıllyet g&lteremfyenler 
bulunduldan mem~ teıfi ..... ~. 

Behçet Kemal söylüyor: 
----·-··· ........ ------- 1 •• 1 •••• 11 -

Biz varız! 
Saa'atta da bir reni 
Ankara karacatall 

Ne putları kırmak şimarıklığı, ne köprli altıntlan ·~ 
bağışlar gibi "üstatlık,, bağışlamakalıbop çaoqlıılıır 

Ykzık oJsun Halit Fah
rilere, Yusuf Ziyalara, 
Orhan ŞeyfiJere ki bizi 

inkir etmekle. •• 
Hece vesrdnln yerlepıesine hizmet 

etmig olaııl&rm, kendilerinden sonra 
yeni bir nesil yetişmediği iddiası kar
IJIU!ld& hazırladığmıız ankete dünkil 
ayrmma ~ Bugün genç 
-.n'atlrlr llellçet Kemal Çağlar'm ce
vaplanm yazıyoruz. Yalnız bu cevap 
UZUD olduğu için ikiye böldük. 
BEBÇE'l' KEKAL1N CEVAPLARI 

- Hececiler, kendilerinden sonra, 
bugOne kadar ,.ı bir edebt De8lin 
~ qltl.yorlar ve eeerıeri 
nende 4Qwlar, ne derabals ! 

<S- s.. ısa. o 

OD•Kar.a 

lapartadan blr oöriinllf (köıede) lıpa rtada yenl 11ai>ılan ,.,.,,.. ·
(Yum 7 inci •Jlfacla) 

Orta mekteplerde muhtelit ted
risat usulü kaldırılacak mı? 
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; l J ltal1Jan - Habeş harbi ( 
~ - i 

Deniz konferansında bir proie kabul edildi 
l Habeş müdafaa kuvveti tamamen kn ıımamışfJr. ) 
~ Ş ma.de '·ti ltalyan ko' orduları 250 ki orr.eh et k } 
) b .r cephe üzerinde tespih gibi dizi tm şerdir.\ -

18000 ile 17000 ton arasında harp 
gemileri inşası yasaktır 

~ Cenupta, General Grazqani haugi 1 j istikame tte taarruz et.:cek? 

: . ltalyan m-ecllsine, doğu Ahikada.. l kesi yoktur. Bununla beraber, ltıl • S 

~ kı askeri harekat hakkında izahat ve· yan orduıunun adeta yerinde sayar ] 

Londra, 21 (A.A.) - Deniz konfe ) 

cansının birinci komitesi bu sabah 
toplanmıştır. İki Japon müşahidi bu 
toplahtıda hazır bulunmuştur. 

Londra, 21 (A.A.) - Deniz konfe
ransanrn birinci komitesi, muahede 
projesini kabul etmiştir. Yalnız Ame
rika. hükumeti, İngiliz kravuzörlerinin 
muhtemel tezayüdüne karşı itirazda 
bulunmuştur. 

Cenubt Afrika hükumeti, bu mua
hedeyi, müstakil bir hükümet &ibi im
za edecektir. Ayni zamanda, İtalya 

hükfuneti de umumi mahiyette bir ih
tirazt kayıt ileri sürmüştür. 

Seı'best lrlanda devleti muahedeyi 
imza etmemeğe karar vermi~tir. lm
za merasimi çar§amba günü saat 16 
da yıtpılacaktır. 

1 - Deniz programlarrnm tebliği: 
A - Tasavvur edilen inşaat hak -

kında senenin ilk dört oyı içinde ma -
Hı.mat verilmesi lazımdır. Bu muka -

veleyi imza eden devletlere, senenin 
Jlk dört a.yı zarfında, tebliğ edilen in-

Hitler'in 

şaattan başka hiç bir inşaat yapıla -( duğu müddetçe yenileri yapılmıyacak-
maz. tır. 

B - Yapılacak tebliğatta, tonaj, si- E - 8.000 ile 17 .500 ton arasında ge-
Iah, sür'at, mürettebat sayısı bildiri - miler inşası yasaktır. 
lecek, tayyare gemileri için de, taşıya- F - Hattı harp gemilerinin, çapları 
cakları tayyare adedi ayrıca kaydedi· ıo inçten az toplar yerleştirilmesi ya -
lecektir. saktır. 

2 - Keyfiyet itibarile tahdidat: G _ Denizaltı gemilerinin tonajı 2 
A - Vaşington deniz muahedesini bin olarak tahdit edilmiştir. Top çapla 

imza eden iki devletin de bu mukave- rı 4 1112 inçten fazla olmıyacaktır. 
leye 1 ikinci kanun 1937 den evvel iş 

tirak etmeleri şartile, hattı harp ge -
milerinin tonajı 35.000, bu gemilere 
ait topların çapı da 14 inç olarak tah
dit edilecektir. Aksi takkdirde, topla
rın çapı 16 inç oalcaktır. 

B - Hattı harp gemilerinin tonajla
nru daha ziyade azaltmak için 1940 se
nesinde müzakereye girişilecektir. 

C - Kruvazör tipleri 8.000 ton ola
rak tahdit edilecektir. 

Toplarının çapı 12 1/12 inçten faz
la olmıyacaktır. 

D - Hali hazırda mevcut 10.000 ton 
luk kruvazörler muhafaza edilecek, fa 
kat bu mukavelenin mer'iyette bulun • 

1 - Tayyare gemilerinin tonajı 23 
bin, silahlarının çapı da 6 ı/12 inç ola~ 
tak tahdit edilmiştir. 

3 - Aşağıdaki emniyet şartları ka -
bul edilmiştir: 

A - Muharebe veya muharebe tehdi
di, 

B - Bu mukaveleyi imza etmiyen bir 
devlet tarafından yapılacak kesif tea -
lihat, 

C - Baıka devletler tarafından, mu • 
kavelenin müeaade ettiği gemilerden 
fazla ve daha kuvvetli gemiler inşası 
halinde, mümziler, bu mukavelenin de
ğiştirilmesini isteyebileceklerdir. 

Hamburgtaki nutku 

% ren harbiye müsteşarı, vaziyeti, "ga· gibi bir manzara göstel'Tnesini, ıırf ~ 
~ fil avlamak, gafil avlanmamak, düş . Habeş araziıin'.n hususiyetinde ara • J 

manın maksadım evvelden öğrenmek mak lazımdır. Bir kolorduyu beıJe · \ 
ve darbelerinin önüne geçmek. Za - mek için en aşağı, araba işlemesine ; 
fer, ancak muvaffakiyetler beşeri im- elverişli iki yola lüzum vardır. Hal · \ 

:;; kanların son haddine kadar İstismar buki, her koJordunun gerisinde, 11n• J 
edildiği takdırde nihaidir.,, ıözlerilc cak hayvanların, o da teker teker yii· 
hülaııa etmektedir. rümesine müsait patikalar vardır. Bı1 

Bu beyanatın birinci ktsmı, bize, yoUar, hiç olmazsa basit bir u•ulk 
:. Habeş müdafaa kuvvetinin henüz ta- genişletilmeli ve düzeltilmelidir. lta1· 
§ mamen kırılmadığım açlkça göste · yan istilasının batı inki~frnın izah• · 
~ ren bir vesikadır. Hatti, gtıfil avla .. ti bunda bulmak lizımdır. 

yahilirlerse, İtalyanlara bir darbe bi- l 
le İndirebilirlenniş ! Bu ifade, dikka· Cenupta, general Grazyani'nin ha. J 

rekete geçmek hususundaki tered • ; 
te layık bir müşahede ve teşhistir. ! 

İtalyan ıreneralinin i~ahabrun i . düdünün başka bir askeri sebebi d•· J 
ha vardır. Ogac!en'de Gorabei ve d• ~ 

kinci kısmı, bundan sonra takip olu.. \ 
ha garpte, Liban eyaletinde Neıreili J 

nacak hattı harekete işarettir. Ev . i 
1 

civannda iki ırup halinde bulunası ') 
ve ki muvaffakiyetlerini, beşeri im -

cenup orduıile Eritre'deki daha kuv· 
kal\ln son haddine kadar iıtiımar et- • ...ı 1 

vetli ltalvan orduıu araaında 800 llfl·. ~ 

=
= mek iıtiyen İtalyanlar, şimalde, kol- :ı: 

lometrelik bir meıafe vardır. Bu ik1 ı 
=_=:= ordularını, 250 kilometrelik ıreniş bir ' ordu, bir'hirine çabuk yardım edemİ· { 

cephe üzerinde tesbih ıibi yanyana " = yecek kadar uzakbr~sr, Sirıul ordu.111• ,~ 
'§.::- dizmi,lerdir. Böyle eeniıliğine bir hiç olmazsa. Desye mrJ'\takaım.ıı var 

Yayılma vaziyetinde, mevcut muhte· 
=--== madan. Gruyani'nin bilhııısH, H• · i 

lif patikalardan, geri hizmeti için de, f 
• rar istikametinde k~t'i bir tMrnıı:ıı ~ 

---,..--;: ıatifade edilmiı olur. Faik Habeı or· ~ 
d 1 k b·ı ih . 

1
. daha geçeceğini tahmin etmiyoruz· j 

_ u annın, mu a ı taarruz tima ı :; 
ğ az olduiundan bu yayılmanın tehli • "' -.,. - B. O. l 

~""""'rııır""'tllTmf'Mtllınıt1llllltı11ırrt1111 111111lllllll111 ıttrt11111111111111 ı1111111ıı1111ı1111rilllll111ıı•lllll1ı1111ııll1111ı,111IHllh11111ıı11111KI 
Alman milleti hiç kimseye şerefini çiğnetmiyecektir Flanden Meclisteki nutkunda: 

Hamburg, 21 (A.A.) - Bay Hit • 
ler, dün akşam burada bilyük bir nu • 
tuk söylemi!} ve bilhassa demiştir ki; 

••Atman milletinin mukadderatım i -
dare etmekte olduğum üç senedenbe~ 
yalnız Alman milletinin kendi kendisi -
ne olan imanım 9e itimadını yükselt • 
meğe değil, fakat ayni zamanda yava§ 
yava!} dünyanın Almanyaya karşı olan 
efkarını da değiştirmeğe çalıştım. Bu, 
kolay bir iş değildi. Çünkü yabancı 

memleketlerde öyle bir fikir bakiın bu
lunmakta idi ki, bu fikir, Almanyarun 
zaf ve iktidaraızlığmı bir tarihi mecbu
riyet gibi görmeğe ve hukuk müsava -
tının vücude getirilmesi için yapılan 

her türlü te§ebbüsleri, Avrupa müvaze
s·,in ih141i gibi telakki ctmcğe ahımı§ 
bir halde idi. "'llW' ı ' , 111 

t9 martta 'Alman milleti, benim re .. 
jirnim hakkında fikrini verecek değil • 
c""r. Buna ihtiyaç yoktur. Fakat ben, 
... l!Ün dahi Alman milletini az hukuk
lı bir millet gıöi telakki etmek i.stiyen
lr ·rı iddialarına kar§t 'Almanyanın hu-

• müsavatı için giriJtiğim mücadele
~ \iman milletine ihtiyacım vardır. 

~ nan milletine tunun için de ihtiyacım 
-.ardır 1ı:i. her ne pahasına olursa olsun 

uk milsavab: isteklerimizden bir ka
rış gerllemtyeceğimirl dünya erkan u • 

mumiytsine ırzedecegiz. r 

ROM ADA 
Dün ilk toplantı yapıldı 

Roma, 21 (A.A.) - B. Musolini, 
Gömbö~ ,.e Şu~nig, ilk içtimalarmı 
bu sabah 10,l:l den 11 e kadar akdet. 
r .. i~lerdfr Saat 15 de yeniden topla. 
ıılacaktrr. Bu toplantının sonuncusu 
o'mnıı;ı muhtemeldir. Akşama doğru 
bir itilf ha.'lıl olacağı tahmin edil. 
mekt.edir. 

Kral, B. l\lusolini, Gömböş ve 
Şuşnig')'e bir öğle zi.}afeti vermiştir. 
Avusturya ve Macar başvekilleri saat 
16,45 de ltalyan saylavlar kurulunun 
toplantısında hazır bulunacaklardır •. 
Havas muhabirinin öğrendiğine göre 
müzakerelerin kısa süı mesine rağmen 
elde edilen neticeler bu ak~mki iti. 
Ufa kaydolunacaktır. Esasen bu iti. 
lif diploma~ı yollarile hazırlanmış 

bulunuyordu. Ekonomi eksperleri, 
-~bakanlamt RÖrtişmeleri sıra~ında 

•okta nazar teatilerine devam etmek.\ 
tedirler. 

Roma, 21 (A.A.) - B. Mu~olini 
ilP AvmııtnrvjL d111vlPt sulAmfan arasın_ 

İstediğim şey, yalnrL Alman mille • 
tinin Avrupa camiasında tam hukukla 
bu camianın bir parçası gibi yerini al
masıdır. Alman milletinin yeni bir ha
caleti üzerine böyle bir iş birliğinin en 
iyi bir surette ba§lıy:abileceğini aanııın 
devlet adamlarına acırım. Bu devlet a 
damlan günlük ve haftalık ve 
aylık muvaffakiyetlerin fevkine 
çıkıp da bugünkü günden ötede na 
zarlarını atfedcbilseler, tarihin ders • 
lerile taban tabana zıt olan bu tavu ve 
hareketlerinin neticelerini görerek havf 
içinde kalacaklardır. 

O zaman Almanya, tek baıma yolu • R b lı l '4 b , ~ 
na devam edecek. Fakat hiç bir zaman a eş ta yan ıar ın r 1'f 
namus ve gerefinden fedakarlık yapm1.. - . i tl.. i fi• 

yacaktır. Bu karar, hiç bir kimseyi teh- dura"Lt.4f!-""lnl _,...;.:y[e -1f 
dit etmemekte, bilakis dünyaY.,I çekil • 61.... __ .._'1f Jf: ':lltL 
-·-- ıı:»,. ~u.ı,. • .,. ... ı,u ........ ~ .. ı. .... .ı ...... n .. "'"' .. 

Alman milletinin ıefi ve onun meıul 
tercümanı olarak ıunu ıöylerim ki, Al• 
man milletinin ııerefile ahenktar olma 
yan hiç bir ııey yapamam. Bu suretle 
hareket edemem. 

BugUn halledilmesi lbım ge1en me -
sele, bir muahedenin tadili meselesi de
ğil, fakat harbin Uzerinden 17 ıene geç. 
tiği halde, hilt bugün dahi hukuk mü
ıavatını istememek zihniyetinin değiı • 
mesi meselesidir. 

Bu mesele halledilmelidir. Ve bunu 
halletmek için bir tek ihtimal vardır. 
Ya istediğimiz gibi bizlere Avrupanın 
diğer milletleri ile şeref ve bayıiyet l • 
çinde i~ birliği yapmamıza imkin veri
lir, veyahut da Almanya yalnız batına 

olarak kalm 

rar üzerindedir ki, büyük tekliflerimi• 
zi yaptık n hali ümit ediyoruz ki, bu 
tekliflerimiz Avrupaya arzu edilen ıul• 

hu verecektir. Tekliklerimizi aynen ınu 
hafaza ediyoruz. Dünya bizini kendi 
tekliflerimizi tutup tutmıyacağımızı ao

ruıturuyor. Muahedeye riayet etmemek 

ten hlhiı için 1ti~ llİr hak mncut ~ • 
ğildir. 918 denberi muahedelerin nasıl 
tutulduğunu gösteren bir bilanço tan • 
zim edebiliriz. 

Alınan milleti, hiç bir kimseye şe • 
refini çiğnemiyecektir. Diğer taraftan 
biz diğer milletler hakkında bir hüküm 

·vermek hakkını da istemiyoruz. 

Yeni seçim yapılmasını istedim. Bun 
dan maksadım şudur: Bütün dünya bil
melidir ki, bu şeref hissini yalnız ben 
şahsen taşımıyorum, bütün bir millet 
benimle beraberdir. Gene şu da bilinme 
lidir ki, sulh teklifleri yapan yalnız ben 
değil, 67 milyonluk bir millet, kabul e
dilmiyecek teklifleri reddeden yalnız 
ben değil, fakat bütün Alman milleti -
dir.,. 

Amerikadaki müthiş feyezanlar 

Nevyork, 21 (A.A.) - Birleşik dev! 
Jetlerin on dördünde, su baskını yü 
zünden ölenlerin sayısı iki yüz kırkı 
bulmuştur. Konektikötniyu Hempıayır, 
Manie ve Massaçuısetı'de nehirler yük 
sclmekte devam ediyor. Portland'da ör 
fi idare ilan edilmiştir. Pittsburg'da a 
batiden bir çoğu, suların getirdiği bula 
şık yiyecekleri yemi1ler, kadınlarla 'iO 
cuklar şehrin çarşmnx yağma etmi§ler 

dir. 
Mi.ti! a3kerleri ahalinin üzerine ateş 

ederek on iki kişiyi yaralamıılardır. 

bir halde, sığınaklarda toplanmakta 

ve çamura. bUrünmUş, şaşkın nazarlı 
çocuklar kaybettikleri ana ve babala-

rını aramaktadır. Vec lingdeki bir sı -
ğınakta üç çocuk dünyaya gelmiştir. 

Mançesterdeki hayvanat bahçesinde 
200 hayvan ölmüştür. Pittsburgda 300 
kadar genç, sebze ve yemiş yüklü bir 
trene hücum ederek soymuşlar ve al

dıkları sebze ve yemişleri aç halde 
bulunan ailelerine götürmüşlerdir, 

Feyezanın verdiği maddt zararlar 

300 milyon tahmin olunmaktadır. 
Bir çok kimseler tevkif edilmiştir. 
Nevyork, 21 (A.A.) - Sular çekil

meğe ve müthiş hasar sahneleri mey- Yeni balıkçılık kanunu 
dıına ç1kmağa başlamıştil'. Bir çok Ankara, 21 (Telefonla) - Deniz 
yerlerde feyezan felaketzedeleri şimdi mahsulleri müdürlüğü tarafından ha
de hastalıklara ve açl.k ihtimallerine zırlanan balıkçılık kanunu Türkofis-

maruz bulunmaktadırlar. Felaketze - çe yeni baştan inceleniyor. Denizaltı 
deler, açlıktan ve soğuktan muztarip mahsullerimizin korunması yolunda 

dnki müzakerelere yarın öğled~n ı:ıon. mühim eeaıılan ihtiva eden kanunun 
ra devam edile~ektir. Resmi tebliğ bu topla.nıgmda. Kamutaya sevki te-

(0 styanı 1 incide) 

Londra, 21 (A.A.) - Bay Flandin'in 
İtalya ile Habeşistan arasındaki sulh 
müzaker.eleri hakkında yaptığı telmıh 

Milletler Cemiyeti konseyi mahfellerin· 
de büyük bir heyecan uyandırmıgtır. 

Bay Flandin'in italyaya karşı tatbik 
edilen zecri tedbirlerin yakında ilga e -
dileceği hakkındaki beyanatı hususunda 
İtalyan delegesi tarafmdan evvelki gün 
verilen muvafık reye bir şükran muka• 
belesi olarak telakki edilmekte ve sulh 
müzakerelerinin umumiyetle zannedil -
diğinden çok ilerlemiş olduğunu ifşa e· 
der mahiyette görülmektedir. 

Londra, 21 (A.A.) - Dün Bay Flan- ' 
din tarafından Fransız meclisinde Ha • 
beş meselesi hakkında yapılan beyanat· 
tan sonra Milletler Cemiyeti mahfelleri 
On üçler komitesinin pazartesi günkü 
toplantısına pek büyük bir ehemmiyet 
atfetmektedirler. 

Londra, 21 (A.A.) - Milletler ce -
miyeti umumi sekreteri Bay Avenol, Ha 
beşistanın cevabım almıştır. Habeş hü
kumeti bu cevabında muhasamatı tatil 
etmek hususundaki daveti kabul etmek· 
te ve barışın Milletler Cemiyeti pren -

sipleri kadrosu dahilinde tesisini iste -
mektedir. Habeş, notasında ayni za • 
manda İtalyanların tecavüze devam et• l 
tikleri bildirilmekte ve İtalya ile mün
ferit bir sulh akdi hususunda müz:ake -
rede bulunmakta olduğu keyfiyeti in -
kar olunmaktadır. 

BUNA RACMEN TAARRUZ 
HAZIRLIKLARI VAR 

Londra, 21 (A.A.) - Röytcr bildiri• 

yor: 
Harek~t durmuş değildir. Ufak bir 

tevakkuf devresi geçirmektedir. Şimal 
cephesinin bütün mıntakalarında İtal

yan kolları son nıuvaffakiyetlerinden iı
tifade etmişler ve oldukça mühim ileri 
hareketler yapmışlardu, 

İtalyan tayyare kuvvetleri Somali 
cephesinde Gocam eyaletinde ve Oga • 
dende müteaddit uçuılar yapmışlardır. 
Bir kaç İtalyan tayyaresi dün Harrtr 
civarında Habeş kıt'alarına tecavüz et • 
mi1ler, bunlan bombalamışlar. Ondan 
sonra makineli tüfek ateşine tutmuşlar-

Ecnebi müşahitlerin zannıtıa gör~ bıl 
ıon tayyare faaliyeti İtalyanların ne ' 
defi Adisababa olan ve gerek ıin.aı i&
rek cenup cephelerinin her mıntalca•1rı: 

b• ıı1111 
da birden başlıyacak olan ır um l• 
harekete hazırlıktır. Böyle bir planırı 

. . ,_ . . t fl v• rdır· ta1yanlar ıçın ço" ıyı ara an 
Zira Habesler bu tarzda bir taaıruı1.11' 

1' - • -asıl hangi noktadan başlıy~cagını 1'C 

tiremiyeceklerdir. 
. \ . . -uf'I • 

İtalyanlar yenı taarru:ı ar ıc;ın , .. 
•' ' lazam surette çalışırken Habe;liler 

lllhlannın azlığı ve mi.inakal~ v11ıt• 1' -

· b · ı·~· b b' l her tıraft• rının nıs etsız ıgı se e ıy e c • 
aşağı yukan müdafaada kalmağa ~~dl 
bur bulunmaktadırlar. H abe1l er ~1 

bas • 
az mikdarda askerlerle ufak çete 

kınları yapmaktadırl<ır. . . 
.. biloır1' 

Londra, 21 ~.A.) - Royter 

yor: ltf 
l ~ en ıu Resmi yalanlama ara ragm ti 

müzakerelerinin ve yahut hiç oıırıaı ~ 
1 erroe muhasaınata nihayet veya fası a v dil' 

için konuşnıalaruı başlamak üzere "
1 ~ 

. d dö nıekte ğu rivayetleri Adısababa a 11 •• ·rıe 
dir. Röyter muhabirlerinin bildir~1 ~\ııı 

. . b hafllı göre Adıeababadakı Ha eş ma r ,, 
hususta kat'i bir ketumiyet muha • 

etmektedir. 1.,. 

· ·ııe " Vaktile bir petrol imtiyaı:1 ışı '-' 
. · k c·butidc:ı'I nsm!S olan Bay Rıc ett. ı . ~ • 

- v • b•f ll" 

disababaya gelmiş ve herhangı . ,ır. 
. . etrnıŞ 

yanatta bulunmaktan ımtına _ ~i· 
. . . f" . gore· 

Habe~ mahafılının ı.crıne 'k ti' 
ckett imparator nezdine diplomatı 
vazife ile gelmiştir. ;\<il'I• 

Adisababa, 21 (A.A.) - Oeç~lııaliıı e-
• 1 Uıtı cikanununda Gocam da c;ı ı:an ile .,,, 

1ebası1armdan Uç kişi hava Y
010 bıl' 

· · ·den 
zincirlerle bağlı olarak Dcssıe 

raya getirilmişlerdir. . e~f!t 
·1 .;ı;l•"' 

Yan resmi mah;ıfil",. hı• '' .. ., ,, 
<l ıı<u ,o, 

di tamamiyle bastırılmış ol Uı; 
leni yor. 

~~~~~~----________.., 
Ven· zi:osun ceııaıe 

merasimi yapıldı 
• ıı (,t' 

V · etoı u 
Paris, 21 (A.A.) - enız _sir:ot 

naze merasimi bu sabah Gcorgeı ırrtıf • 
sokağındaki Rum kilisesinde yapı 

varın aksınm v~ri~~~ktir~-~~~~.a..-~tn-...au.....,..LELJ·u.-~~~~~~~~~-'-...;ı,.·~~~~~~~~~~~~~~~-L_.._~~~~~~~~~~~~~~~-
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1 iıaretler 1 
Bir muamma 
halledildi Günde ne kadar 1 Muielit tedrisat IZingal muhasibinin 

Niltayd Grefa Garbonun ıırra b k d k• ) 
leql.Jilmif, muaır bir Slenke• ekmek yiyoruz? lk&ldlrll8C8k mı? an 3 a 1 para 3fl 
ıibi karımnda artık örnekleri te· 

ri lttlliml• utilual edilen biri~·-. I t bulda ~n çok ekme ki Bakanlık ınceaen inceye 22.000 Lıra lutUl}Ormuş; 
iı diif.ündüren kadın, gizledıiı s ani en mıntaltalar tetkikat 9apıgor kimse1Je aevred_emı g1:ce~~ \ 
f•ylen anl"!""f· 'I/ g . Lise ve orta okullarda terbive i~. Geçende "Zincal" ıırketi muhasıbı 

Mermenn, tapn konUfmastn· Nark konusyonu toplanarak on . . d . 1 • 1 Cevdet, ıirket namına Adapazan ban- \ 
• • • · "k k k f la r· t 1erı1e ınce en ınceye meşgu o un. 

Jalti •rra benziyen bu ~ızlılılt, beş ~Unlu e .me ve ran~a ta •.n• maktadır. Eğitimel kurulu bir kaç kasına yatıracafr 10,000 lirayı kendi 
bu..ü11 in.anlanmn •enderce dü- tesbıt e~e~ekt.ır. Ekmek fıatında .)e. t la t aparak b evzu üzerinde adına yatırdıfı iddiaaile yakalanmı~. 

•- niden hır ındırme yapılması muhte. op n 1 > u 11t b d b" 1 ı L ld ğ >.t ı fiincrd balamı"yacaklan, labora- örü cek ve bazı yeni kararlar veH. un a ır yan 11 ı.-; 0 u. unu •vy e -
.__ ___ , ,_ ••t.. la l • • meldir. 1 ktişe mit. fakat Sultanahmet Bırinci sulh ce-
.. uuanaf'lmn RU up ane ennın, ••· d" . .__ d - .1 k b"lt ce r. . . . . . ' b. Bele ıyemn çı-r ırı a) ı u en. Son zamanlarda bir kaç büyük .za hikimı Refit tarafından tevkif cdıl-
JltınetlennU. alatamıyacafı 11 de lı.tanbutda ekmek istlhtlld hak. h" d ba had' 1 sı. ... 1 U iz mişti. Sonra da müddeiumumllik dosya-
"-...ıı-1..r.ı1... iJ" d şe ır e zı ıse er guı u m ş, . 
.. _rınıııırte ı. kında dikkate deter bir yazı var ır: i kültür direktB lfiiü da lise ve yı istintak dairesine cöndermiıti. 

Cr.tG Garba Büyült Oltyana•· Bu yazıya göre. lstan~ulda 188 :r:. okullar direktör~erile bir toplan. Şirket, adliyeye ve polise, kendi ıso 
ları JNtlen Clfh?. Neden Atlantik fırın vard~r. Bunlar~n dördU ada. ti yaparak kız ve erkek talebelerin lira maaılı memuru otan bu gencin, A
ortaındalft ltaloriler denizinden larda, dördü Balurköyde. On be9l hariçteki durumları ile a1Akadar ol. dapuarı bankaanda 16,000 ve baıka bir 
ılılr bir rüzgar gibi Clfh, Fyor'lara Beşiktafta, beti Be~kozda. kırk ~o- maları i~in talebe "elilerine birer ta . bankada da 6.000 lira para11 bulundu • 

• ~ la l •
6

. d"' tü" B kuzu Beyotluncla, yırml yedhd Emnı. mim vollamıştı. ğunu 8frendilini bildirmlf, bu parala • 
ıe191z .,.r aya et WI ı Uf · U· ·· ·· d k k d" dü Fatı"hde on be ~ .. .. .. .. onun e. .. ır or ' • Duyduğumuza göre, Kültür Ba. rın batka kimselerin Uzerine devretme. 
na ~ucuırları turlu turla manalar şi Kadı~oyde, onu Sarıyerde, on be. kanlıiı bu yıldan itibaren orta okul. meli için tedbir alnunaımr iıtemi§tir. 
V•Jıler. şi Osküdardadır. larda muhtelıit tedrisatı kaldırmak Şirket, ayni samanda eski defterlerin 

Barje'nin tabirile •öyliyelim; Ada frrrnlan ıünde '490, Bakır. dUtllnceslndedir. Türklyede muhte. tetldkl neticesinde yolaus bir takım baş 
Crefs Carbonun, ömürlerini bü- köy fırınlan 6380, Beşiktaş fırınları Ht tedrisat yapan altmış altı orta o. ka muamelelerin bi ~erine dil!filtdüfU
)'ilt babalarının kim oldufunu tlü- 243-10, Beykoz fırınları 6920• l'eY- kut ve attı lise vardır. Muhtelit ted. nU de iddia etmektedir. Dolaynıite ne
tinmelıle •eçiren İn•anların ara- oğlu fırınları 78975, Kadıköy fırın. rlsat kaldmldıktan sonra kız orta ve ride belirtilmesi muhtemel nrarma kar 

ları 2269;), Sarıyer fınnları 13980, erkek orta okulları ayrı ayn olacak. ııhk otarak, Cndttin bankadaki para -
....,,.,. lrrlayıp çıkıverme8İ dü- OskUdar fırınları 23480 ekmek çıkar. larının mubafan altında tutulmaanu tn-
tGtaeelf!r uyandırdı, yeni dün- maktadır. hr. Bundan başka Bakanbk talebe. zumlu g8rmektedir. Allkadarlar, bu hu-
,_,.,. aiti diinyaya acaip lstanbul belediye hadud.a içinde nln difer dersi terbiye ltlerlle de meş. susta tedbir almqlarcbr. 
ilatinwıller fClfıyan bir muamma bir etinde 306.519 kilo ekmek, bir ee. rut olacaktır. 
la,. laaliNle uçhı gitti. nede 111,879.435 kilo ekmek 1enmek. ORTA OKULLARDA ÇiFT 

• • • ıedır. rEDRlsAr y APILAcAK Ha va yollarımız 
Bundan anlatıldıiına ıöre. latan. Onümflıdekl ders )11ı bqtnda teh-Grela Carbonun nrnnı öfren

tlifim aam~n mutmrlarım~ın bu 
atrrcr ltalıikaten akıl ertlireme)'İf · 
lerine inanJım. Çünlıü bu kadın 
ile iV laeaap ,,.,.!imnın ardınJtın ,,_ta,, -yollarına tlüttii. ne de ltop
,,. 6ir tımrihnizmin lacryrtını oldu. 
C-*eri aylarca, gündialeri meo
•imlerec 8llren arz dereceleri «· 
, ... na lrendinni .. lt.,tırtlı. 

•• ltt,,lınealu, ......,., ... ,,..~n 
• · ıl • ...,,,..~ " .J\. ... .r ".;uıll.i :uC"MAlu.• 

rr bir feyi bir ilham wibi balda. 

bulda bir kiti orta olarak filnde 413 rfmlzde yeniden açılacak JIM " orta 
gram, senedt 151 ekmek yemektedir. okullar etrafında incelemeler yapmak 

Belediye ıubelerfne ıöre, aularda tlzere tehrlmize relen orta tedrflat 
oturanlardan bir kişi bir Rnede 9'1, dfrektartl Bay A vnl dftn akşam An. 
Bakırköylfller 12', Bqikta§lılar 182, karaya ıttmiştlr. Bay Avni, tehrl. 
Beykozlular 183, Fatlhltler 159, Ka. mlzde bulunan bütün lise ve orta o. 
dık8y1fl1er 144. Sanyer111er 695, Us. kutlan rezerek talebe durumunu in. 
ktldar\,rlar 155 Beyotlunda otllranlar celemfttlr. 
3", Eminönilnde oturanlar 500 ldlo Bazı semtlerde yetmlt kişilik ar. 
ekmek yemektedirler. nınara tesadüf edilmektedir. Bay 

Ba rakamlar ı&sterlyor ld latan. Avni ba durumu KOltUr Bakanltftna 
balda ea (Ok elrntelı )'enen mmtaq. raporla bildirecek ve bu ftdyettn ge. 
·~~ .,.nyer \t l!.nn .. UMa. en M J81l•• leoek 711 ••••• sepl....a içha aba. 
yer de adalar, Bakırk6y, Be10t1• .- leap eden tedbirleri ie bildire. 
mıntakalarıdır. cektir. Evvelce yazdığımız gtbl bir 

Muma bovkot! 
~k semetlerdeki orta okul, lise Ye 

Hfretınen okula binalannın yerleri 
deflttlrflecektfr. 

8ır ~adın, kemli•ini lıqleden, 
lre~tl!ni ltollektiviteye tanıtan in
•anın mezannr r.:yaret için ba •e· 
Yal.ati yapmı~tır. $üpltniz böyle 
f,İr •ey, bugünkü in•anın kamu
"\-ıtla yer tutmuyor. Halı:ıa "do•t- Ga 1atadakı Ermeni kli-
lu,, arlıatlqlık, ue iyililı,, mel- seşinden mum almıqor lor 
ltuınlanıta kartı çoktan kepenkle- Galata Ermeni kilt...iaia i:rme. 
rini imlirmif, lautlutlanm kapa- nl patrikhanesinden aynlarak milata. 
1111,tır. kil bir klliM cUmak tatedijini yazmış 

Ba arada Beykoz klfkilnd• yeni 
bfr orta okul daha a~lacaktır. latan. 
bul tarafında bulunan orta okullar 
da çift tedrisat yapacaktır. 

Unutmayı, nanlıörlüfü lıeradi- •• bu h•ata patrijin rlyaeetinde 
eine parola edinmİf bir medeniyet &oplaaan Erınenl nbanf •eell&tntn 
ltrttrl • • ti C t G 1.. _ 1.. neşrdtafl beyanatı ıuetemlze almıı. ..,.. ı~n e e a ar11anun na- tık. 

,....,, wer~•lıten bir muammadır. Bu lizlere röre, Galata kiliaesf. 

S•4rt Ertem 

l'ella lt•berlerl 

Kanıını dövdu 
Galatada Hurma sokaiıada ota. 

~• S.def flmfndekt kadmla koeuı 
...... kaTSa etmişlerdir. Hasan ka. 
..._., leaa halde dövmilttür. Sadet 
.... neye kaldınlmıştır. 

DAL KESERKEN - Kadıköyde 
lreetdlye mahallesinde Faikbey 10ka. 
hu eturan 75 yaıında Tahir afaç 
'-ttade bir dal keserken düşıailş, 
hralanm"' hMtaa.ye kaldmh•ı,tır. 

nln Brmeııl patrikhaae9hte balb ol. 
malda dnaıa et•al liZllll pllyor ve 
halkı• ı•ne vaaiyeti .Mkiai ıibi telik. 
ki etmeai ıerekiyordu. 

Galata killaslnln mU.takil olmak 
idlası, kiliseye ıiden bir lnlı• halka 
dokandutundan, ba11lar •••lannı 
kiliaeden almamata bqlam19lardrr. 

DUn ibadet sflnU olmuı clo1a"811e 
o knlseye ıfden halkın bir~ mum. 
larrnı dışarıdan alıp gltmltlerdlr 

Bu mflnuebetle ldllsentn dvann. 
da bir çok seyyar mamealar belirmiş. 
hatta cnardaki dUkklnlar bile ldllse 
muma satmata batlamıtlardır. 

tllk · okullann durumuna gelince, 
ba 111 yeniden hiç bir ilk okul bina. 
sı yaptınlmıyacak, aynı zamanda kira 
ile de tutulmıyacaktır. Mevcut ilk 
okullarda ~lfte tedrisat yapmak sure. 
tile okul azbftnın BnUne reçllmiı ola. 
taktır • 
YENi BEŞ SENELiK KDY OKUL. 

LARI AÇILACAK 
Ki1 okutlannın darama da ya. 

luadaa tetkik eclitmektedfr. Bazı 
kl7Jerde kly10 Te klltar clfrekt8rU. 
ala yardımı ile yeni okullar atıla. 
taktır. Bu yıl k81 okatlan bet m. 
nıfh olacaktır. Ve kiy çocaktannın 
yetlştlrllmeal itinde efftlmel kurulu 
yeni bir program hazırhyacaktır. 
HOCALARA BAFT ADA !4 SAAT. 

TEN FAZLA DERS YOK 
Kfllttlr Bakanhtı lise ve orta okul 

Qretınenlerinln ders saatleri llzerln. 
de bazı incelemeler yapıaaktadl1'. Res. 
mi lise ve orta okullarda 24 saat ders 
oldufa halde bazı öğretmenlerin faz. 
la olarak husuf lise, yabancı Tt' azhk 

Sıuige, Irak, lrane 
ıuanacalc geni bir hat 

"Acro ExpreNO İtalyana" tayyare 
tirketinin mukavelesi bitmif ve Büyük
deredeki taJYU• iltaıyoau büldlmeti -
mize ıeçmittl. Haber aldı&muza ıöre 
bu tayyare lataayoaa devlet Hava yol. 
lan tefkilitm• sokulacaktır. Diler ta -
raftan Yqilkaydeld iltaıyonda çabpn 
''Er P'rant" ilimli Franaız tayyare tir
ketl. Bii7ükdere iataaynundan açılmaaı 
dUttlnOlen ,eni bat De kendi batJan • • 
r11ında bir irtibat tnil etmek buıuıun-
da hilk\imetimizle temaslarda bulun -
maktadır. 

AnJqddılına ı5re, Bilyükdere iatas
yonlanndan Suriye, Irak, lrana mana
cak yeni bir bat tnia olunabilecektir. 
"Devlet HIYa yollan,, tarafından ida -
re edilecek olan bu hat üzerinde kendi 
tayyarelerlmb, kendi pilotlanmu vuı
taıile bu memleketlerin merkulcrinc 
diler hatlardan daha sür'atle varacak -
tır. 

Şimdiki halde diğer memleketlerdeki 
latuyonlardan bu iltibmetlerde İf1l • 
yen tayyareler deniz üzerinden ve epey 
dolapralr cttmektedirler. 

Halbuki BUyUkdereden kalbcak o
lan yolcu tayyuelerbb, TUrkiye Uze
rlnden kestirme uçarak daha ima bir 
zamanda menziltcrlne n.rabilecelder • 
dir. 

Bu plin tahakkuk ettiği takdirde 
''Er Frana" firkcti tayyarelerile Av -
rupadan ıelip prka &idecek yolcular, 
buradan da "Devlet Hava yollan., tay
yarelerine binerek yollarına dcnm e
deceklerdir. Aradaki bu irtibatın temin 
edi1nte81nden bilyük faydalar belden
mekte&r. 

Yem yoku tayyareleri bakmak tın -
re .. bıbnbden Lonclraya 14 kifillk bir 
heyet ıftmiftlr. NAMAZ KILARKEN - Tarab. 

>a•a .. ledlye eadd•lnd• 76 numara. 
lr e.in bir odasında oturan Sflleyman 
... iade ihtiyar bir adam. Tarabya ra. 
lllflade namaz kılarken iilmiiştör. lh. 
~ kalbi dardafa için öldflfü 
...... ,. doktora tarafından ·vapılan 
lll'9ayenMfndea anla~lmış. .ıtffmtil. 
....... llfn nrilmi,tir. 

ISTAllJLUI Pi ANI 
orta okullarında ders aldıklan ve bu _!ll!ll ___ R!!!!!l!!!!!!!!l ____ l9!!!!!1!!1 

#'ARA BOZDURURKEN - Sabı. 
laalılardan Omer, Beyoflunda Haet -.,n mahallMlnde Helvuı Eminin 
tt&runma gitmiş. para bozdurmak 
'-ı..11mne helvaernrn paralannr ~1-
lltı,._ da ka~rken yakalanmıştır. 
lia ODUN ÇIKARIRKEN - Çatladı 

tıda AH reisin Hilll motirOndH 
~~ ,ılranlrrken btlytlk hfr odun L""''" tayfadan Mehmf'dfn ~ol aya. 
~ 18altet ecfttrlr adamtaft'Zl yara . 
-..,ew. Met.met. ("el'l"ahpaşa hu.

1 ~-- taltlmlmııtır. l 

btanbulan pllnını yapacak olan 
profesör Proı.tan ınabv•lesf hazrr. 
!anmaktadır. Nisan ayında 111akave. 
le kendhıine gönderilecektir. Prost nl. 
san sonuna dofra ,etecektir. İ 

aldıktan derslerle haftalık mft'Aileri 
30 - 36 yatl buldufu g8rtllmU'}tilr. 

KUltUr Bakanlıl'ı bunlan birer 
birer lneelemlı ve haftada 24 ~aat 
ders alan ill'ntmene y~nlden d~~ 

nrilmemMlne karar nrmlştlr. Faz. 

la den almak ifhl müracaat eden 
öfretıftt'nlerln dilekleri kabul edil . 
memfttlr. 

Onf"1'8ftede dnçent olarak ~ah. 
şan lara da llMlerde ancak haftada 
beş !JUt den verilecektir. 

1Gezintile r1 

Yalancı 
takvimler 

Dün gece, beni yatafımın için
de bile Ü§Üten, nemli aofalttaıt 
uyuyamamııtım. P•nçereılen p 
rünen ıök parçaında yılJular ela 
ürp.,.iyordu. Halbuki "Koz lı• 
vuran,, Kırlangıç,,, ltoca hn fır
tınalarının hep.ini atlatnaıhlı. 
Bu yer.iz, ve ta yalalıl11r1n irin• 
giren •aygı .. z •oluk ne?.. Diye 
diye •abcıhı ettim •. 

Aıaiıya inince, illı İfİm fcıiuİ• 
min yaprağını lroparmcr/ı oltla • 
Daha kapıdan girerlıen )'iizilllii 
okfıyan .acolı dalga, mi• 1ıq1;,. 
mi yerine getirmiıti. Elinttle ,. 
oim kağıdı ile pençerqe ,,.Alat
tun. T iilü aralılıladun. OJıac(.,... 
Ne yazıyordu, bili)'Or mumnaz1 .. 
"ıvucli lıulı balaaT,,. Kanun td
rar tepeme 11sraclı. H-.i ,,.,._,. 
Soltalılan bas J.,,.ı..nı- ,,_ 
buftmı i~nJe bırahn, nenlİ t• 
haline koyan H laer sohrifcı cf. 
ferlere oi sibi lfliyen 6a _., 
puJa sabaltla his illı balttır- Ht
lar mı? •• Kendi hnJimeı 

- Ne ycilancı tahim 6al .. 
Diye •ö1lenJim. Sonra __. 

zın bafka bir kırptlılı 4aNı ,,.. 
Jam. Zaten iıuanlar 6ö,leıl"9 
Bir lıerre linirleri bomllllQfCI ...... 
.an. Ondan Hnra artdı ..ıetı 
feyfan, tekeri ftlP, ıa.R rirlÜI 
görürler. Ben de hnd,,,. hıfll. 
lamaclun. Hepsinden önce ,... 
uimdelri ıatalatlı terlıibe ,.,.,_ 
tlam. "Evoeli ltUlı halt.ar,.. aı 
İlf fflfre/il .as, dilime·,.,.. .,,_ 
lıyan iis sebanl M11i1Mlslllll• ~ 
rllntlll. Gittikçe dalta hf • 
lıcı takuim mcskaralılJan aWuna 
geliyor, "ameclen lalılalı,, "re/. 
teni fGylcrlı,, lcrr 1ödJ11in • ....,. 
.aralamyon/a. 

Niçin hala talıvimler 6a il
lanslülıten lautulma)'OT1. lpnd• 
clelifmemiWI cıkqım aılura olun 
yaldızlı yapraklarda eayıp clöhıt 
bir takoimin Nah UlllllltDtll• 
kalma lallara ya uermai r~elr
ten kötiiJBr. 

Ne ytUtlı, iri benim derdim 6cr
nunla tla bitmedi. Semaoerin ıle 
bapn aluilifi tutmufla· Bir tir· 
lü lıaynamıyor, s•Y 4.,,,ı.,,,,.q., 
H ıaliba •oba Ja tii117onla. 

Kenclimi clor eohfa cdfun. "'11-
JınmlarJa reeenln 6asla ,..,_, 
erİmİftİ. Her yant/a ta nru ,ı. 
Jen ı•lak bir •ofıılılalı ..mq.. 
da. Ônümde yürüyenlerin A.,.ı 
kcrmbur. Kmdimden ifrenn..,,.M 
için geçtilim yollardm eaınlonı 
bakmıyorum. DUitrllle 6ctlıliitl1fl 
benser bir mınltı: Bapn NMrat 
biri ha!. Dlye Aonmrrlayor • 
Bilmem in ıertelıten laaoa nn lıl
tü, ıalwim mi yalancı1. Yc-m 
benim gönlümün mi kıp otnl .. 

9. G•zgla 

1 Gelenler, Gideni• 1 
BELÇiKA ELÇiSi - Bel~ 

Tflrklye elçfsl B. D8 Reymond Brik. 
sele ıttmlştir. 

Katip isteniyor 
latanbul MiiddeiunaumU~: 

Elizizde mütepkldl Tunceli ~ 
za mahkemesiyle müddeiumumilik 
kalemlerinde otus beşeı- Urahk birer 
ve yitmifer liralık dört ve on yedllW 
buçuk liralık dört ve on albpr lira • 
hk iki ve on dörder liralık iki ve onar 
liralık iki kAtipliğin mtinhal oldtJluD
dan bir lise maunu olmak veya orta 
mektep mezunu olup Adliyece mOıl • 
tahdem bulunmak p.rt1yle latelrltJe. 
rin kanuni evsafı haiz ~ 
göre evrakı mllllbitelerile 5141936 ta
rihine kadar mahalli meskikr .-am. 
ni ~ •tln.caatlan. 
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~ C - KURUN 22 MART 1936 

Ankara Haberleri ııı~ıııı 
Haftada bir 

~fTANIN SiNE'Mt$Jl/I 
inşası Haziranda 

konacak 
Adliye Sarayının 

münakasaya 

Dünya siyasasına 
• 

toplu bir bakış 
(Ü styanı 1 incide) 

ise bunun aksi fikirdedir. Lokarno 
devletleri arasmda vardan anlaşma. 
ya göre, Sovyet - Fransız paktının 

imzası ve tasdiki ile Lokarno mua. 
hedesinin bozulmuş olup olmadr~ı 
hakkında bir karar almak üzere La. 
hey arsıulusal hakem divanına müra. 
caat edilecektir. Ancak bu müraca. 
atm neticesi ne olursa olsun bugünkü 
Avrupa vaziyeti üzerine ameli mahL 
yette bir tesiri olamaz. Almanya ile 
·Fransa arasındaki hudut emniyeti 
meselesini hal için yeni baştan bir 
pakt yapmak ve bunu gene Lokarno. 
da olduğu gibi arsıulusal teminata 
bağlamak lazım gelir. 

"MeLek,, - "1 ürk,, - "ipek,, Sinemalarındaki Filmler - - - ._.-

"Maskeli Balo,, l Ankara, 21 (Telefonla) - İstan
bul Adliye sarayı binası için açılan 

mUsabaluya Yunanlı mimarın da iş

tirak ettiği yazılmıştı. Nafiaca yapı
lan tetkikat neticesinde bu planın bir 
Alman mimarına ait olduğu anlaşıl -
mıştır. Alman mimarı planı yanhş -
lıkla Yunanistana göndermiş, sahibi 
çıkmayınca plln bir seneye yakın bir 
mUddet Yunan gümrüğünde kalmış -
tır. Neden sonra işin farkına varıl -

Ceza evleri planı 
hazırlanıyor 

Ankara, 21 (Telefonla) - Adliye 
Vekaleti tarafından hazırlanmakta o
lan beş senelik ceza evleri plln1 bit -
mek üzeredir. Hemen tatbik sahasına 
çıkarılacak olan bu planda kazalarda 
kurulacak ceza evlerine bilhassa ehem 
miyet verilmektedir. Pliinları şimdi -
den Nafiaca hazırlanmış bulunan ka
za ceza evleri kırk mahpus alacak bü
yllklilkte olacak ve kurulduğu yerin 
hususiyetlerine göre san'at atelyeleri
ni muhtevi bulunacaktır. 

Simit susamından vergi 
alınacak mı ? 

'.Ankara, 21 (Telefonla) - Simit -
Jerin üzerine konan kavrulmuş susam 
Ciaıı muamele vergisi alınıp almamı -
yacağı yüzünden maliye ile simitçiler 
arasında çıkan ihtilaf Devlet Ş!irasm
ca tetkik edilmektedir. 

Simitçilerin veka.Ietini tamru:nış 

prof csörlerimizden birisi üzerine al -
mı§br. Hazinenin müdafaa vekili Şü
ranm ihtilaf hakkında hüküm verme
den evvel devlet hazinesinden maaş 
alan bir prof csörün devlet aleyhine 
vek!let kabul edemiyeceği hususun
da karar verilmesini istemiştir. Bu -
kuk profesörü olan simitçiler vekili 
"Bir profesörün memur sayılamıya -

cağını ve doğruluğuna kani olduğu 
her davanın vekfilctini alabileceğini., 

cevaben söylemiştir. 
Şftra bu hususta karar verdikten 

sonra kavrulmuş sisamdan muamele 
vergisi alınıp almamıyacağmı karar 
bağlıyacaktır. 

Yeni dahiliye teşkilatı 
hazırlanıyor 

Ankara, 21 (Telefonla) - Dahili
ye Vekaleti yeni teşkilat kanunu ha -
zırlanmaktadır. Bu kanuna göre Ev -
rak müdürlüğü müstakil müdüriyet 
haline getirilecek, levazım ve ayniyat 
işleri vilayetler Umum müdürlüğü bi
rinci şubesine, neşriyat ve kütüphane 
işleri de ikinci ~ubesine bağlanacak -
tır. Meclisi idareler umum müdürlü -
ğünde bir köy bürosu ihdas olunacak
tır. 

Romanqa navlon dövizi 
hakkında 

Ankara, 21 (Telefonla) - Ihrac 
ettiğimiz malların navlun dövizini ver
miyen Romanya hükumeti nezdinde 
teşebbüsat yapılması harici vekaleti 
tarafından Bükreş elçiliğimize bildi -
rilmiııtir. 

Romayaqa ~önderilecek 
inhisar malları 

Ankara, 21 (Telefonla) - Kösten
ce transit anlaşması dahilinde Orta 
Avrupa şehirlerine gönderilecek tü -
tün, cigara kağıdı gibi Romanyada 
inhisar altında bulunan maddelerin 
bu memleketten transit olarak geçiril
mesi için ayrıca transit müsaadesi a
lınmasına lüzum kalmadığı Bükreş el
çiliğimizden bildirilmiştir. 

Ankara tayyare 
meydanının inşası 
Ankara, 21 (Telefonla) - Eski 

koşu yerinde yapılacak tayyare mey
dan~ inşasına on beş gün sonra baş
lanacaktır. Meydanın tanzimine ne -
aret etmek üzere Polonyadan getiril
mesi kararlaştırılan mütehassıs Zim
merman:. Varşovada yapılmakta olan 
asednun in,Şaatmı bitirdikten sonra 
Ankaraya gelecektir. 

mış, parası Nafiadan verilmek sure -
tile plln aldırılmıştır. Müsabaka ne -
itcelendiğinden bu proje sahibine ia
de edilecektir. Adliye sarayının inşa
sı haziran b~mda. mllnakasaya kona
caktır. 

Suriyedeki Türklerin ve Türkiye -
deki ~~uriyelilerin emlakine müteal
lik mukavele müddetinin bir yıl daha 
uzatılması hakkındaki kanun layiha
sı meclise gelmiştir. 

Soğuk damga 
tecrübeleri 

Ankara, 21 (Telefonla) - Maktu
aalra pul yerine soğuk damga vurul
ması tecrübelerine ne zaman başlanı
lacağını posta ve telgraf genel mü -
dürii Bay Nazif'ten sordum. Dedi ki: 

-Soğuk damga makineleri gel -
miştir. Bir haftaya kadar Ankara ve 
İstanbul potsahanelerinde tecrübeye 
başlıyaca.ğız. Tecrübeler iyi netice ve
rirse bütün memleket postahanelerine 
teşmil edeceğiz. 

Yolcu tayqare ,eri 20 
Nisanda geliqor 

Ankara, 21 (Telefonla) 7 lngiltere 
den satın aldığımız üç yolcu tayyare
sinin telsizle teçhizine başlanılmıştır. 
Tayyareler 20 nisanda Ankarada bu -
lunmak üzere Londradan hareket ede
ceklerdir. Ankara - İstanbul arasında 
muntazam tayyare seferleri 25 nisan
da başhyacaktır. 

Devlet şurasında 
yenı leşkilô.t 

Ankara, 21 (Telefonla) - Adliye 
encümeni yeni devlet şurası teşkilatı 

kanunu layihasını tetkike başlamıştır. 
Yeni li.yiha ile şi'irada bir daai dal:re-

si daha teşkil edilmesi, müddeiumu -

milik teşkilatmm genişletilmesi teklif 
edilmektedir. 

Yarı kalan binalar 
Ankara, 21 (Telefonla) - Nafia 

Vekaleti muhtelif vilayet ve kazalarda 
inşasına başlanılıp da tahsisatsızlık 

yüzünden yarı kalan binaların yapıl -
malarmı önümüzdeki mali sene içinde 
tamamlamayı kararlaştırdı. B u gibi 

yarı kalan binaların sayısı altmışı 
geçmektedir. 

Harbiye Mektebi inşaatı 
Ankara, 21 (Telefonla) - Harbiye 

mektebi binası inşaatı bitmiş, bina -
nm tefrişine başlanmıştır. lmtihan -
lar bittikten sonra Harbiyenin lstan-

buldan Ankaraya nakline başlanacak
tır. 

İsunbul 8ıltdiq\~i 

S2hir1i·ya t rosu 
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Bugün saat 
11 C:-e 

FAUST 
'iirkçeye çeviren 

Seniha Bedri 
GökniJ 

Saat 15 de 
ve akşam 20de 

Büyük OperPt 
DELlDOLU 

Yazan: Ekrem Reşit hcsteliyen : 
Cemal Reşit 

2 - Ren bölgesini işgal eden Al. 
man askerlerinin ihdas eylediği du. 
rum. Ren'in işgali bir emri vakidir. 
Devletler arasında yeni bir anlaşma. 
ya varmadan buraya giren Alman as. 
kerlerinin geri çelikmesi hatırdan 

geçmez. Olsa olsa askerlerin bir kü. 
çük kısmı geri çekilecektir. Fakat 
bu da gene muvakkat • bir tedbirdir. 
Aı.ıl Fransız - Alman hudut emniye. 
ti meselesi ayrıca hal olunacaktrr .. 
Taymis gazetesinin verdiği maili. 
mata göre, bu hususta biribirine zıd 
olan Fransız - Alman tezlerini bir. 
}eştirmek üzere İngilizler bir proje 
hazırlamışlardır. Bu projenin esası 
şudur: Almanya ile Fransa ve Bel. 
çika arasında yeni bir bölge ayrıla. 
caktır. Bu bölge içinde Alman top. 
rağı olacağı gibi Fransız toprağ·ı da 
bulunacaktır. Ancak bu bölge Fran. 
sanın garp hudutlarında Yücuda getir. 
miş olduğu müstahkem mevkilerine 
(Magino hattı) girmiyecektir. Al. 
manya ile Fransa ve Belçika arasında 
aynlacak olan bu hudut 11ölgesi üze. 
rinde her tarafın emniyeti için polis 
vazifesini göremk üzere arsıulusal bir 
kuvvet teşkil edilecektir. Fakat bu 
projenin Almanya ile Fransa tara_ 
fından nasıl karşılanacağı henüz bel. 
li değildir. 

!t - lnsrilh - Fran••u7. srenJ>l tr .... 
mayları arasmda askeri bir anlaşma. 
Lokarno muahedesi mucibince, AL 
manya l<'ransaya tecavüz ederse in. 

''lielek., sineması, vak'anın ortaya 

konuluşu itibarile operetinden daha 
muvaffakiyetli olan "Klo-Klo,, filmi-

ni, Marta Eggert'in oynadığı filmi, 
iki hafta kadar gösterdikten sonra 

programına EU filmi aldı: "Maskeli 
balo.,. 

Niste bir gece içerisinde geçen bir 
mac~rayı iyi bir senaryo ve ustalıklı 
bir reji ile ortaya koyan bu filmde, 

bilhassa mevzua giriş tarafı, başlan
gıcın tertibi, Stratosferde 20,000 met

roya değin yükselen ve sonra izi kay

bedilen tayyareci Korneliyusun, niha
yet Niste yere inişinden sonra, bir 

maskeli baloda asıl mevzua girilmesi, 
hayli orijinaldir. Mevzuun inkiş:ı.fı da 

meharetli bir tertibe delalet edici 

mahiyettedir. Yalnız son, hemen her 
zamanki gibi bağlanıyor: Sevişenler 

karşı karşıya geliyorlar, birbirlerine 
dalgın dalgın bakıyorlar ve... öte ta-

rafı malüm ! Gerçi öpüıımüyorlars::ı 
da! 

Rejisörlüğünü Hans Deppe'nin yap
tığı filllJin balo sahneleri ayrıca zikre 
değer. Canlı, hararetli sahneler var ve 
bu vaziyetlerde, müzik cephesinin kuv 
vetli oluşu, müsbet tesir deneyor. Son-

ra temsil, ... Temsile gelince filmin ka

dın yıldızı, çok içten oynuyor. Rolü -

nün karakterini tamamile masset -
miş olarak! Buna mukabil erkek yıl
dIZJ, gayet mekaniktir. Zaten şu Gus-

ta.v Fröliş, gittikçe basma kahplaşı -
yor! O hariç, Roze Ştradner, Ellen 

Frank, Haynrih Gcorge v. s. muhtelif 
artistler, derece derece büyük ve kü
~iik rollcrile ivi bir ansamble teşkil . . 
edıyurlar. Haynrih George ! Bu, çok 
başarılı ve tanınmış sahne ve fi!m aı -

onun hakkında müsbet bir fikir edi-ı 
nilmesinc yeter! 

"Brodvaq Melodi 
1936 !,, 

ııtpek,. sinemasındaki yeni prog ; 
ramda yer tutan, "Brodvay Melodi 
1936,. nasıl bir filmdir? Eşlerini çok 
gördüğümüz filmlerden biri! lfani §U 

''baldır bacak filmi,, denilenlerden bit 
yenisi! 

Şarkı, dans falan, bu arada tek, 
tük hoş bazı numaral&.ra rast gelin • 
mekle beraber, daha çok bir takını 
kanıksamlmış figürler, kulağı tırtıklı
yan nağmeler ... Teraneler! 

''Brodvay Melodi 1936., filminde 
göz önünden geçenlerden birkaç artist 
ismi: Eleonor Pov~l. Rotcrt Tay lor, 
~ak Benni, Yuna Merkel, Çun Nayt, 
Rejisörün adı: Roy del Rut. 

Bunlardan Çun Nayt, filmde yeni 
yeni görülenlerden bir yıldız. Tipik 
husussiyeUi bir görünüşü olduğunu 

not etmemezlik etmiyoruz! 
Bu film için de, bu kadar kflfi! 

"Barkarol,, Filmi! 
"Türk,, sinemaşt, aşağı yukarı bit 

''baldır, bacak filmi,, olan "Güzeller 
resmi geçidi,, ni bitirdikten sonra, 
yerine "Barkarol,, ü geçirdi. Bu, Ve· 
ncdiğe ait dekoratif ciheti cazip. mü -
zikal ciheti boş bir a§k macerası fil· 
midir. "Bar!{arol,, için "şairane,, de 
diyebiliriz! 

Dokunulacak ve menfi b'r hükme 
bağlanacak taraf, crkı.!k yıldızın bil 
hava içinde yalancı, kalp duruşudur. 
Gustav Frölişi "Maskeli balo .. filmin• 
de olduğu gibi "Barkarol., de de ya -
dırgadık. Buna knr§ı kadın yıldız ve 
hatta rollerine göre öteki artistler, 
filmdeki havayla beslenmesini ve ha· 
\'ayı beslemesini biliyorlar! 

Rejisörlüğünü Gerhard Lampre§1İI1 
J ... f"\.oi&S• "'C.. ra-aa•• •- -.1 - .. •~··-· 1 '"' ·---

Barova, Villi Birgel, Hilde Hildcb • 
rand, Hubert fon Maycrink. Vil Dofl1· 

giltere ile ltalya mütecaviz devlete Havas'a ,·erdiği tebliğ kendi şahsi fik. r-: 
karşı bakeret için askeri yardım mec. ri olduğunu, böyle bir tebliğin Yuna. 1 ıp 
buriyetindedir. Fakat muahedenin nistanr bağhyamıyacağını söylemcğc a r a S } Z 
bugiinkü vaziyetinde :Fransa bu yar. mecbur olmuştur. 
dımı göremiyor. Çünkü birinci dere. Küçük antant i~inde bulunan dev. D k ' . 
cede Italya yardım edebilmek için Jetlerden biri de Türkiye olduğu için O t 0 r 
kendisinin Habeşistanda serbest hıra. tabii olarak Romanya Dış işleri Ba. • 
kılmasını istiyor. Bu ise Fransanın kanının tebliği bizde de bir akis uyan. 
kendi elinde değildir. lngiltereye dırmıştır. Anadolu ajansı, Havru: 
gelince; o da Fransaya yardım ede_ ajansının tebliğine zeyl olarak bir 1 

bilmek için filen Almanyanm Fran. not neşretmiş, bunda Türkiyenin 
saya tecavüz tmesi lazım geleceğini Orta Avrupa deyletlerine ait teah. 
ileri sürmektedir. Alman askerleri. hüdlere kanşacağı sözürıiin doğru ol. 
nin Ren gayri askeri bölgesine girme. madığmı bildirmiştir. 
sini Fransaya filen tecavüz olarak Hakikat halde Balkan Antantmır 
telakki etmemektedir. Bundan dolayı ve burada Türkiyenin Ren meselesin. 
Fransa garp hudutlarının emniyeti deki vaziyeti Milletler Cemiyeti pak. 
için İngiltere ile yeni baştan bir as. tı dolayısile üzerine düşen teahhüdü. 
keri anlaşma teklifinde bulunmuştur. yapmaktan, bu ise ancak Avrupa 
Bu hususta cereyan eden müzakereler sulhunu temin için hakem ve uzlastı 

~ 

henliz kati bir şekil almamıştır. Fa_ rrcı olmaktan ibarettir. Nitekim Oı~ 
kat öyle görülüyor ki, Ren bölgesinin işleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras Lon 
işgali üzerine Fransanın kaybettiği dradaki Milletler Cemiyeti konseyinr 
emniyet şartını tazmin \'e telafi et. ait bir toplantı sırasında bir nutul• 
mek için İngiltere bazı teahhüdatı söyliyerek Türkiyenin bu vaziyetini 
kabul edecektir. Bu yüzden Fransa. aydınlatmı~trr. 
nrn endişelerini tatmine çaltşacaktır. DışcİAıAtT vgküp cmföyp cmföyp 

Balkan Antantı ve Küçük Itilatm Rüştü Aras'ın müdahalesı 
Balkan Antantı ve Dış işleri Bakanı Tevfik Rüşti' 

Kiiçük antant: Aras, Ren meselesine vaziyet eder 

KURUN'un 
Okuyucularına yeni 

bir hizmeti 
KURUN okuyucularına yeni biı 

hizmette bulunuyor: Parasız mua · 
yene .. 

KURUN hekimi İstanbul ve fJs 
küdar taraflarmda haftada birer gün 
KURUN okuyucularını parasız mu -
ayene etmeye hazırdır. Bundan is · 
tifade etmek için sadece KURUJI. 
okuyucusu olmak ve bugünden iti · 
haren neşrine başladığımız kuponlar 
kesip biriktirmek kafidir. Yedi ktı 
pon bir defa muayene için yetecek 
tir. Kuponlarımızı hemen kesip bi 
riktiriniz. Tafsilat bekleyiniz. ............................................ _. ..... 

Parasız 
Londra müzakereleri başladığı sı. l\lilletler Cemiyeti konseyinin bu nır 
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le.sko hu tebliğinde, Balkan antantı. ihtihlfrnı tetkik ederken ii~ türlii ro' tiren okuyucumuz KURUN dok~ 
nm I\üçiik antant gibi kayıt~rz ve ifa edebilir. Konseyin Ren mesc!c toruna kendini parasız rnuayc • j 

Fransız tiqnf TOSU şartsız olarak Ren meseıe,..inclcn do. sinde ilk Ynzife.si hakem ,·a1ifec;ııı : i ne ettirebilir. ~ 
HALI< Ol'EIU;TI layı Fransa tarafında bulunacağ·ını görmektir. Yani Ren'in i~gali Lo. :.. .............................................. . 
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Bugün matine 16 1 •·ııı cıe' • nistanda Yeniıe1ist gazeteler hükii. '~ozmamrştır. lliye hir karar ,·ermek w rin Loırnıno ııaı.tına l\clll 
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Bu ak8am saat tcrı u · • met aleyhine nesriyata ba~hyarak: bu Irnrarı iki tarafa tebWr l'tmek. • 11 • !etler ile tcsriki mesai etme ··ıı 
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• e "Çalclaris ,.e 1\Iakc;imos Balkan hu_ )aşılı~ or ki clC'\'letlcrclen bazıhrı kon nnma i)<--ı ı et etmiştir. Zıra c• 1, 0 11. 
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ŞİRİN TEYZE girmiştir. Bunu memleketten s~kla. THfili füi<:tii Ara.-., lıu esası knhul ataka~ı van!ır. Milletler Crıtld·İcii~i 
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Bebçet 
(Ustyanı l incide) 

- "Hececiler,, tabirinin §ümulüne 
b~n de işaret edecektim fakat onlar 
i in bundan başka ne tabir bulabilir
tiniz ? ":Milli edebiyat,, diye ad koy -
lllıya özendik, tutmadı: Emine, Ayşe .. 
biye gene kendi kaldırımlarının kız
larına duydukları çarpık hislerden 
tesler verdiler.. Bunlar, harp içinde 
başlı yan ve şimdi susanlardır; bizi 
inkara yeltenenler de onlardır .. Yoksa 
"l'aymis kıyıları,, nın Falihi, "Ağaç,, 
in Necip Fazılı, "Kahraman,, ın Fa
tuk Nafizi bizdendir; biz, onlardanız .. 
~alnız sinirleri ve sazları ile harekete 
telip de buluğ çağlarının - bazısında
ki §akrak, ve geveze, bazısındaki has
talıklı ve mclul, bazısındaki sathi ve 
8Üzgün - sayıklama nöbetleri geçince 
1Ususverenler, zaten olgun cemiyet 
'-'e öz san'at bakımından kimdendir -
ler ki bizden olsunlar! 

İki edebi nesil öteden bize seslenen, 
biıimıe yazan. bizi elimizden tutmak 
iatiyen Halit Ziya'dan ders alsalardı 
hiç olmazsa ... O, ki bazılarımızın hoy
l'athğını bile hoş görerek, bizden, ken
Qinden emin bir edebiyat adamına 
)akışır, bir olgunluk ve şefkatle bah
letznesini biliyor. 

Yazık olsun Halit Fahri'lere, Yu -
llUf Ziya'lara, Orhan Scyfi'lere, ki bi
ti inkilr etmekle hala yerlerinde kala
taklarmı sanıyorlar. Edebiyat ordu -
lluıun bu gönüllü fakat alaylı zabit -
leli, kendi kendilerini çoktan tekaüt 
tttiler. 
. Edebiyata gençliklerinde heves et
tıkten, o vadide biraz kalem oynattık
tan, beş on eser okuduktan sonra, bu 
heves ve istidadı başka kültür ve bil
gi merhalelerine basamak yapanlar, 
~ık §iir okumaktan elini eteğini çe-

en.J.er. hlla arada bir yalnız ve yal
lltı Orhan Seyf i'yi, Yusuf Ziya'yı ve 
liaut Fahri'yi sayıklar dururlar. Ye
~ harflerle belki tek mısra okumıyan 
k Yleleri, onları yıllarca geride bıra-
an Faruk Nafiz'i de iyi ki heveskar 

'8.ydıklarını açıkça söylemiyorlar .. 
lieceyj bir kaynak suyu kadar duru 

\ı~ lcrniz hale sok n, çıtır pıtır, cici 
bici, btr lstanbul türkçesile terennüm 
eden Orhan Seyfi'ye, Yahya Kemal'
den bir gece dinlediği bir Hile devri 
!tı.evzuunu ertesi gün bir koca piyes 
l'apacak kadar kolay ve düzgün ya -
~n. Yusuf Ziya'ya nazmımız bir şey-

borçludur. Fakat onlardan sonra 
~~~enler içinde c\r.ha olgun, daha can
'<Clll, daha derin, daha inanlı ve ihti -
l'as1ı yazanlar vardır: 

Dü§tüm yeni bir a§ka 
Cihanın bundan ba§ka 
Bir pul etmez geri.si. 
Dünyanın i§te benim 
Yegane serserisi .. 

Mısralarile kendilerini tüf eyli ve 
~?'Seri ilan eden haleflerinin "efkari 
llıı:ıuıniye,, den yedikleri damgayı sil
~iye çabalıyan inanlı ve ülkülü şairler 
;ardır; onlar, arkadaşlarına böyle ses 
tııiyorlar: • 
liQlcnıa81nlar "saç yağlı, göz çevresi 
O moru diye)· 
lf eÇrne dilenci gibi köşelerden gizlice 
Cr7~es kalksın ayağa "şair geçiyor!,, 

diye .. 
San'a.tkarları, yeni cemiyetin pey

:ilnıberlcri yapmak istiyorlar; gönül
~ıı ses ermeden verilmez .. Belki oka
.,1. pürüzsüz ve şakrak ötmiyorlar, 
~llııku dertleri bülbüllük ve kanarya
'~ d Wold' egı ır ... 

h· Nazım tekniği onlar kadar kuvvetli 
~l' Necdet Rü§tü, eskiden kendileri
"t:J.~ sevgi şiiri diye yazdıklarını şimdi 
~ lıah diye yazıyor ve kendileri bunu 
2'i \l\:aff akiyetli ve gündelik mizah şii
~· dıye seçip mizah gazetelerine geçi
lı1~0rlar ..• İşte, Orhan Seyfi'nin rneş
Ö~·l' §iirlcrinden biri: 
ıı ıoı habersiz bir kızdrnız, açık, saf, 
~ "9ihı artık arkanızda bir çarşaf, 
~ Jı. bilseniz ne sevimli ne tuhaf 

I< hal ile duruşunuz ayakta .. 
l'ıı ~unun bugünkü gülünçlüğünü anla 
ta ak için mümükün olsa da şu okuyuş 
~ ~l~ı okuyucularınıza gösterebil -
t/clıniz; bu mısralar için yeni rumba 
~Cüınclerinden biriymiş gibi omuz
~ 1 titreterek okunmasından daha 
llva.fık inşad tarzı bulunabilir mi? 

~ ~için: 
~ . "i evlenelim beni sevdinsc diyor) 

:8i ycı:: gelse de yağmurlar dinse 
diyor .. 

l'ekerlemeleri §iir oluY,.ordu. Ayni 

5 - KURUN 22 MART 1936 ~ 

Kemal slyllyo~··· .Kırkından Sonra 
ô.hengi ve üstelik ulusal bir inanın kıp batsa btle "agaç,, ın Necip Fa.zıh- ( ~)J 
ateşini taşıyabilen, inkılaba ve cemi- dır; onlarsa Akbabanın Yusuf Ziya'sııfl ~.zan 1 Teneşir pak l ar 
yete yararlı olabilen herhangi bir iki ve Orhan Seyfi'si ... Milli edebiyat yap- ' IAt&tar eö:rtıı 
mısra şiir sayılmıyor? Aşk, muhak - tık, halk edebiyatı havasını getirdik Yazan : S ermet Muhtar Alus 
kak kadın ve kız için mi duyulur? demiye dilleri vanrsa: [........................................................ 79 .................................. : .. ............... !i!I 

·· ~ b · "·-k l · •••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••·••••••••••••• ·························c··························· Niçin diğer asil ulvi, aşklara inan - Ruzgara ır n.a u sa kı hır kandan :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: c:::::::x::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::: •• 
ni'amak, şiirde yer vermemek?.. Ma- Geleyim izini bulup arkandan; 
zurdurlar!.. Kendileri böyle sahalar- Tutmu§um bırakmam artık yakandan 
da yazmıya yeltendikleri zaman ne Medet htnJ şairim Yunusum medet! 

Arkası şu geldi: Maaş beratıy
la cüzdanını almadan, ise yanaş -

kadar heyecansız, ne kadar boş, ne Mısralarını bir okusunlar, Ahmet mazmış. 
kadar inansızlarsa herkesi de öyle sa- Kudsi'nin halle mesellerinden, halk O dG.cı kısa kesti: 
nıyorlar, herkesi ancak ısmarlanmca görgülerinden şiir çıkaran olgun, us
yazar biliyorlar .. Niçin son yıllarında ta ve entelektüel san'atini tanısınlar .. 
yegane ciddi ve uzun şiirlerini onun- Onlar sustular; Kemalettin Kami, 
cu yılda, ancak kendilerine müracaat Pariste, her gördüğü renkte yurttan 
edildiği zaman yazdılar? Niçin evvel- bir manzara seyrettiğini bakın ne sa
den duymuyorlardı, onuncu yılı dol - de, ne özlü anlatıyor: 
duran ve manalandıran hadiseler ol- Yeşil, bir köşedir bana Bursadan; 
duğu zaman san'atkarlıkları ve heye- Kara, Erciyasın yarlan gibi; 
canları neredeydi? Sanda güzü var uzun yaylanın; 

Haydi bunlardan geçtik, anladık- BtnJaz, Erzurumun karları gibi .• 
ları ve kaynaştıkları kadın sevgisini Ve Faruk Nafiz, istiklal mücadele
şiire koyabilişti; manzum bir ''harf sinin kutsal seslerinden birini, halkın 
endazhk,, tan başka ne yaptılar? Bari özlü ve dilsiz feryadını bir kaç mıs -
Nedim gibi şehveti, Faruk Nafız gibi rala ustadlarm en dolgunu gibi şiire 
ihtirasi şiire koymasını hatta ziynet sokmasını biliyor: 
yapmasını bilselerdi.. .Asyanın titreterek bağrı yanık topra-

Saz ııairlerinden mülhem parçalan ğını; 
halk türkülerine eş maniler mi var - Geliyor, baktım, uzaktan sökerken bir 
mış, Orhan Şaik'in ve Sabahattin A- kağnı; 
li'nin bu çeşit bir iki şiirini okuyunca lnliyen memleketimdir bu tekerlekte 
bunu bizden iyi ve olgun başaran bu- dedim .. 
lunuyor demezlerse insafsızdırlar, kör Onlar susadursunlar, Yahya Ke -
dürler... mAl, bir taraftan emsalsiz divan 

Sorarım kendilerine: Ga?.etelerine şiirlerini yazarken diğer taraf -
tahsisat koparmak için bir kac: gün tan konferanslarile bi?.e yolu gös -
gezmekten başka ne gün Ankarada termesini istiyor, bi?.e sevgiliye kalp 
o yaratıcı atmosferi, o ufuklarında açar gibi kafasını açmasını ve kültü -
ardından Heriyorların imrendiği at - rünü sunmasını ihmal etmiyor. Onlar 
mosferi teneffüs etmek ihtiyaç ve aş- manen merbumdurlar ve Yahya Ke
kını duydular? mal, "Rindlerin ölümü,, ile yaşamakta 

Ömer Bedrettin'in bestelenmiş ve dır. Ölü arkasından söylenmeyi kü -
halk ağzına geçmiş şakrak beyitleri çüklük sayanlardan affımı dilerim, 
"Gönülden sesler,, in bir çok mısrala- dayanamadım, ne yapayını! 
nnı bastırmıyor mu? Ve o Orhan Sey- Gene ustadlan sıraladı, yenilerden 
fi'den çok kısa edebi hayatında yal - bahsederken bizimkilere geçti diye 
nız bunlarla kanaat etmiş görünüyor söylenirler belki. Yukarıda rasgele 
mu? Bize "Tütüncü kızları,, nı veren bir kaç genç şair adı saydım ve id
o değil midir? diamı sözlerime koydum. Daha da ad-

Yedi meş'ale yanmadan söndU diye lar sayabilirim. 
modası geçmiş kelime oyunlarına ne İhsan Boran'ı, Hamit Mecld'i, Fe
lüzum var? Sabri :Aıider, Yaşar Nabi ridunFuıl'ı, bu kendi yollarında gün. 
edebiyatın her janrında kalem oyna - den glliıe gelişen genç değerleri, her 
tıp eserler vermiyorlar mı? Vasfi Ma- şiirlerini bir evvelkinden olgun, kalp
hir, daha geçen aylarda bir yeni kitap ten ve kafadan nasipli veriyor gördük
çıkarmadı mı? çe şimdi onların inklrlarına makale-

Ve Ahmet Muhip, llu çok genç ve lerle cevap vermeyi bile lüzumsuz sa 
ustadger, "Selam,, ayarındaki şiirile- yıyorum; bu azimli san'at yolcularını 
rile; Cahit Sıtkı, bu dünkü çocuk fa- daha bir çok kuvvetli ümitlerin adla
kat bugünkü ermiş, ömrümde sükut rmı da sıralıyarak çoğaltabilirim. 
kitabı ve hele ondan sonraki mısrala- 1stanbulda çıkan "Yücel,, in, An -
rile onların hiç bir zaman göstereme- karada çıkan "Varlık,, m rasgele üçer 
dikleri olgunluğu, derinliği, öz duy - nüshasını ellerine alsınlar, yeni imza
guyu ve öz san'ati müjdelemiyorlar lar üstünde dudak bükmeden, aşk 

mı? şiirlerinin mizah gazetelerine alına-
Bu ikisi ve bu yolda yürüyen bir cak cinsten olmadığına, ülkü şiirleri

kas genç daha, Halit Fahri'nin yalnız nin inanarak, duyularak, kalp çarpa 
kelimelerle getirdiğini sandığı Buhur- çarpa yazıldığına bir an için olsun 
danı ve İnbiği, şiirin bahçesinde, çi - inanmanın kötü bir şey olmadığını 
çeklerin en güzel, en boynu bükük ve kabul ederek okuınıya tahammül et -
adsızlarından tütsüler ve iksirler sinler, "Sahi! Biz söylenip duruya -

- Hacı beyim, ver beratla cüz
danını; gel peşimden. Gel amma 
önce biraz geride dur. Evvela bir 
görüşüp danışayım. Zannıma ka
lırsa şimdi paraları alırız, sen de 
sıkıntıdan kurtulursun! 

Dana nefes aldı: 
- Hay babanın canına rah -

met!.. Alalı çoluğunu, çocuğunu 

bağışlasın ağacığım !.. 
Maaş beratıyla cüzdanı evde

ki çekmecedeydıi. (Şimdi getiri -
rim !) Diyerek öyle bir koşuyordt1 
ki... 

Akbıyığa vardı; kapının simi 
tine yapıştı. Kim duyuyor? İçeri -
de gacırda gacır, gucur da gucuı 
bir tahta siliş ki. Tavan arasından 
oıta kattan, aşağı taşlıktan, çeşit 
çeşit seslerle bir türkü bir türkü .. 

Tavan arasından, Edanımm, 

çatlak zurna gibi sesi: 
Hamamın kapısı vuruldu 
içine de meclis kuruldu, ayol! 
Doldur F ehimem, ver İçeyim 
O nazik eler yoruldu, ayol! 

Orta kattan, Rabiyeciğin sivri 
sinek gibi vızıltısı: 
Kalbi sevda zedeler, ah ile daim 

inler 
Bir açık yaraya doktor vurulur mu 

ne§ter? 
Aşağı taşlıkta da Ayşe kadı -

nm, besleme N azikter'in 5Übyan 
Fitnat'ın bağırtılan birbirine ka . 
nşmada: 
Zeynebim Zeynebim, ballı Zeyne-

bim 
El düşman içinde şanlı Zeynebim 
Kargada seni tutarım aman, 
Kanadını yolarım aman! 
Entarisi salkım saçak, 
Sol böğrüme girdi bıçak! 

Hacı Dana, simiti bırakıp ka
pıya bitişik taşlık penceresinin 
kafesini yakalam1ş, ileri geri, ta
krr tukur kakıştırıyor, (açın ya · 
hu!) diye hançeresini paralıyor -
du. 

Nihayet duyurabildi. Kapı açı. 
lrp içeri girince haykırd11: 

- Sağır mısınız be'? .. Hem l>u 
ne patırdı, kına gecesi mi var! 
Mahalleye karşı bu ne kepazelik 1 
Toptaşılık mı oldunuz'? 

Denklerin, hararlann hepsi , a• 
rahatlan indirildiği gibi üstfü~te. 

taşlığa yığılmış... Çekmece han -
gisinde, bul da maaş beratiy)e cüz. 
danını çıkar ... 

Artık yalana idmanlı, bir tane
sini daha kıvırdı : 

- Haberiniz yok, Evkaf n&zı• 
n değişti. Nezarete, yeni türediler 
den, kendini beğenmiş, ak.c;i1 sa
kar biri geldi... Erkan ve müdira
mn mecidiye kağıtlarile sicillat • 
taki kayıtlarını karşılaştıracak -
mış. Benim mahut çekmece han
gi bağda, çabuk söyleyin! 

Edanımdan kucaktaki subyan 
Baki'ye kadar, ev halkının hepsi 
biribirlerinin yüzlerine bakıyor • 
lardı. Çekmecenin nereye kondu
ğunu bilen yok. .. Bir kör döğüşü
dür başladı: 

- Rabiye, Beybabanın eşyala• 
n hangisindeydi? Krnnızı velen
se sanlı hararda mı? .. 

- Anne anne, ondakiler hep 
yatak ... Ayşe kadın, Beybabamın 
öteberisini nereye koyduktu? 

- Küçükhanrmcığrm, eşya top
lanırken ben yukarı kata adımımı 
bile atmadım.N azikter' e sorun ! 

- Kız Nazikter, o odayı sen 
toplamışsın. Çekmeceyi nereye sı
kıştırdın? 

Edıanım, başını iki elleri arası
na alarak, yere çömeliverdi : 

- Ne?.. Seninde mi ha berin 
yok? .. Desenize adadaki o zulu -
mat, mundar evde kaldı... Hay 
sağlık selametle o yıkılası adaya 
gidemez olaydık! .. 

Rabia: 
- Durun, aklnna geldi. Gali• 

ba şu dokuma sargının içine koy
duktu ! Diye atılıp en alttaki küçük 
bağı gösterdi. 

Zavallı Hacı Dana, fesi, ceketi 
f ırlattr. Koca koca hararları sırt
layıp sırtlayıp bir tarafa koydu. 
Soluk soluğa, kan ter içinde, do • 
kuma sargılı bağı çözdü: 

( Arb11 ftl' l 

yapmak üzere kurmaya muvaffak ol- nız amma bir şeyler var, değerler mey ·, 1 k 
muşlardır... darıda .. ,, demekten kendilerini alamı- baharın i 1 k •• •• gunu 

Onların zamanında ve onlann ya- yacaklardır. Niçin aynaya bakmaktan 
nında sevgilisinin gölgesini çiğnemek- korkuyorlar? Alsınlar kendi eserleri
le hıncını aldığını sayıkhyan N8.zım ni bu yenilerile yanyana koysunlar ... 
Hikmet, onlardan sonra nasıl ateş ke- Bu zamanda hayran olunmuş ''Dor -
sildi, nasıl inan kesildi. Onlar da bu- yan Grey,, ler portrelerine ve aynala. -
nun kadar olsalar, gelişseler de tek rma bir anda bakarlarsa manen öl
bunun gibi başımıza bela olsalardı. düklerini anlarlar ce Akbaba matbaa
Bir gün onlar da bunun gibi yola gel- sından bir iki silah sesi gelir: Mane
mesini bilirler ve başka örste dövül - vi ölümlerini tamamlamak dürüstlü
müş, başka ocaktan ateş almış olmak- ğUnü gösterirler belki ... 
la beraber bizim saflarımızda parıl - Bizim başlıca kusurumuz, birbiri -
dıyabilirlerdi; hadiseler ve hakikat - mizden ya habersiz oluşumuz, ya bir
ler ortasında, "Akan ve yıkan,, ce - birimizin gözünü oymıya çabalayışı -
reyan bir somnambolun eski ve sa - mızdır. 

reyana bir sümnambolun eski ve sa- "O yok, bu yok, kimse yok, ben 
bit rüyasile boşuna göğüs germekten varım!,, diye düşilnenlerimiz var. E 
vazgeçerlerdi. Başka nasyonalist ce - vet bu bakımdan ne söylerlerse onlar 
reyanlar kadar nasyonalistleşen ko - haklıdırlar .. Fakat bu ne de olsa köprü 
münizme saplanmaktan kalırlardı, altından su bağışlar gibi birbirlerine 
halkçılık aşkına kendilerini verirler ustadı azamlık, dahilik payeleri ba -
ve mahkemelerde ve yollarda muhay- ğışlamak şeklindeki ahbap çavuşluk- Dün ilk baharın ilk günü, yani ne vruz idi. Bu münasebetle şehrimiz 
yel proleteryaların fahri ajanları ve lar~an, temettüünü metihler §eklinde lran konsolosluğunda merasim yapıl mıştır. ''Debistani lraniyan,, okula 
şeytanın gündeliksiz irgatlan olmak- dagıtan edebi trostlardan daha hayır- talebesi ve bir rok lranhlar bu tören de bulunmustur. Talebe lran mnrı::ını 
tan vazgeçerlerse "bu da döndü, bu da lıdır, muhakkak .. Bu sözlerimi notla - söyledikten son;a öğretmenleri bir sö ylev vererek. ilk baharı anlatmı~ " ve 
dayanamadı .. diye süksesini kaybede- nnızdan bir daha bir daha okuyup dü- bunun kutlu olmasını dilemistir. Ha zır bulunanlara konsolosluk ı.::rarıa 
ceklerinden belkı korkmazlardı. Vel - • 0 ltmek coşgunlukla so··yıenmı·a yerle • 
hasıl onları da birer "yürüyen adam,, 
görebilirdik, halbuki onlar birer eri -
yen adam oldular ... 

Necip Fazıl kendini ne bizden ne 
onlardan sayar, o, muhakkak kendi
ni insanla halk arasında bir şey far -
zcdiyordu, faka.t ben onu da bizlerden 
sayıyorum; Necip Fazıl, artık "örüm
cek ağı,, nın değil, bir tek nüshası çı-

"" • "' · dan sekerlemelcr dağıtılmıstır. Yuka rıki resim bu törende ahnmıstır. 
rini bitaraflığın ve insafın sansürün- " :ı " 

den geçirmek istemiyorum; pişman rennüme elverişli bir mükemmellikle kadaşlarının münadisi kabilinden bir 
olur, döner, sizi ararsam, çoktan di - veren onlardır fakat işte bu kadardır vasıf alacağıma aldırmadan haykırı . 
zildi diye başınızdan savunuz! Bizi ol hikayet!.. yorum: 
inkar edeni niye biz inki.r etmiyelim! Ve ben, onların çok kere şaka ile Biz varız, san'atte de bir yeni An-
Gene insafla, bltaraflıkla o larm hak- karışık ihtifallerin şairi dedikleri ben kara kuracağız!,. 
larmı veriyoruz: Onlar bir zamanlar kalbi milleti için çarpan, kafası inkı-

varlardı, bir şeyler becermişlerdi, e- laplarile gelişen, milletine, ülküsüne (Şairin diğer suallere cevaplan y~ 
limize hece veznini bu kadar her te- ye gef ine inanan ben, bu sefer de ar- rınki sauımız<.blır,,l · 
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Kırmızı ~ruvot 
Bay Deskabcl mağazanın rafların

daki bütUn eşyayı birer birer indire
rek gözden geçiriyordu. Bir köşede 

yıllardanberi bırakılmış , unutulmuş, 
parçnla.nmış bir kutu buldu. Bunuıı 

içinde artık modası geçmiş kravatlaı 
vardı. 'Karısına sordu: 

- Bunlar satılır mı dersin? 
- Niçin satılmasın? Camekana 

ı.oyıılım. Ama hepsini değil, yalnız 

bil" lancmni. Böylece göze ilişır ve biı 
r...iştcrı::si çıknr. 

4 •• 

Mağazaya yakın bir büroda muha
sebc..:i Amede Mranden, meçhul bir 
kadına üzene üzene bir mektup yazı
yordu. Haf talardanberi bu kadınla 
"Post rcstant,, olarak mektuplaşmak
ta idi. Yazdığı yazı şu idi: 

"Anlaşılmaz sevgilim, nihayet beni 
anlıyarak, görüşmemize razı olduğu

nuz için teşekkürler ederim. Gelecek 
pazar gUnü parkta muzika çalmıya 

başladığı zaman bahçenin arka tara
fında ~eceğim. Beni tanımanız 

için, boynuma takacağım kravatın 

rengi ... ,, 
Yazıyı t&mamlıyamadı Kaleminin 

tahta ucunu dişleri arasına koyarak 
düşüruniye başladı. Belli olmak için 
ne renkte kravat takmalı idi? Herhal
de göz alıcı bir renk olması lazım. Ye
rinden kalktı, başına şapkasını geçire
rek sokağa çıktı. Tuhafiyeci mağa
zalarmı dolaşıp bir renk seçecekti. 

Bir iki dakika sonra bir camekanın 
önünde durdu. Kırmm zemin üzerine 
mavi benekli bir kravat görmüştü. 

Mağazaya girdi. Bayan Deskabel 
tezgt'.ı.htarlık yapıyordu: 

- Bunu nümune olarak getirdik. 
Başkasını arasanız da bulamazsınız. 

Genç mii§teri kravatı satın olıp 

gittikten sonra, cameklna onun gibi 
bir tane daha koydu. 

Bay Desknbel diyordu .ki: 
- Ne iyi şey! Ben bunları satıl

maz sanıyordum ama, aşağı yukarı 

günde üç tane satılıyor. 
Bayan Deskabel'in dudaklarında 

ince bir gülümseme, gözlerinde eey-
tanca bir bakı3 vardı. 

- Belki kolleksiyon yapıyor! 
Dedi. 
- Bilmem! Yalnız camekanda bir 

tane kaldığım gördüm de, fabrikaya 
daha altı düzUne sipariş ettim. 

- Ne diye bunu yaptın? 
- Malımız rağbet görüyor di -

ye! 
Bu sırada Amede gelmişti. Teli\şlı 

bir sesle dedi ki: 
- Bu şu camekandaki kravatı ve

riniz. Sizde bundan daha kaç tane 
var? 

Bay Deskabel cevap verdi: 
- Be§ altı tane. 
- Hepsini veriniz. Uıkin iyi dik-

k'at ediniz. Eğer eamekanmızda baş
ka bir tane görürs m .. 

Genç hidedtli bir sesle mağaza sa
hibini tehdit ederek çıkıp gitti. Bay 
Deskabcl başını salladı: 

- Daha altı düzine ısmarlamak ha-

- Fransızcadan -

la oldu galiba! Camekana koymaz
sak bundan başka kime salarız. Artık 
kendisi de gelip almıyacak. 

- Uur bakalım. Benim aklıma 

bir §CY geliyor. Bir çare bulacağımı 
sanıyorum. 

lSTANBtJL - 12,30 Muhtelif plak. neş 
rlyatr. 18 dans musikisi (p!Ak) 19 haberler. 
19,115 oda musikisi. Cpl~k). 20 Ziraat bakıın 
lığı namına kon!eraM. M. Santur tarafın 

dan t Kudıı:ı: \'&k'aııı) hakkında. 20,30 ııtlldyo 
orkesl1·alan. 21 F.:minönU bııJkevi gösteril ko 
ıu. saat 2:? <len ııonra Anadolu ajansınm ga 
ı:etelere nıahııus havadis servisi vcrilecckUr. 

Pazar günü Amede gayet iyi giyin- :.------------- ·---, 
mişti kırmızı zemin üzerine mavi benek 
1i kravatı da boynunda idi. Parkta çalgı 
başlamıştı. O, ağır adımlarla bahçe
nin arka tarafında geziniyordu. Fa
kat birdenbire olduğu yerele mıhlantp 
kaldı. Hiddetle yumruklarım sıktı. 
Orada, muhtelif yaşlarda yetmiş ka-
dar adamın boynunda ayni renkte 
kravat vardı. Büttin kanı beynine 1 
sıçramıştı.' Yanından geçen birini 
durdurdu: 

- Bu kravatı kimden aldınız? Ni
çin aldınız? 

- Dcskabel'lerden! işte sizde de 
var. Demek ki ilanı okudunuz. 

- Ne ilanı? 

BORSA 
2f . 3 9 3 6 

Hlı.a.lannda y&Jdlt tpretll olanlar, ore 
rtode mnanH"lf' lfOrMlrrdll'. Rakamlar 
•aat 12 de kapanıı aatııı flşatları tD'· 

• Londra 
• Nevyork 
•Parla 
• Mflano 

* BrUksel 
•Atına 

•Cenevre 
* Sotya 
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•Viyana 
• Madrtd 
• eerlilı 
* Varşova 
• Budapeşte 
• Btlkreıı 
• Belgrad 
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• Amaterdam 
•Prat 
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• Yokonama 
•Altm 
•Banknot 
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- İşte bakınız! • Stokholm tr.! ~ 
Cebinden çıkardığı gazeteyi gös· 1---------------

terdi. Orada §Öyle bir yazı vardı: 
"llanıma cevap verip bana kalbi

ni ve elini takdim etmek istiyen adam
dan pazar günü parkta beni beklemek 
lUtfunda bulunmasını rica ederim, ken 
disini tnnıyabilmern için boynunda 
kırmızı zemin üzerine mavi benekli 
bir kıravat bulunmalıdır. İmza: Ev -
lenmek istiyen milyarder bir genç ka
dın.,, .... 

Bayan ve bay Deskabel çok mem -

Ç E KL ER 
* LODdra 1\22. •Viyana ~ .a2:'.>i 
•Nevyork ıoo * Madrld ~ l:)(fib 
•Par1s 12.0.'! • Berlin t srnn 
• Wllno t00t7:> • Varoova i 2096 

• BrUkııel i 1tı.o • Budapeıt.e •.617! 
• Athıa 86 :ıltH • Bllkrell t()).4:14:.'> 
• Cenene 2 lr.'lSO • Belgrad ı:U 69:?b 

• Sofya 6U2M •Yokohama 2.7691! 

• Amaterd&m 1.1671.! • Hoakon 1090 7rı 
•Prat 19,162b •Stokhotm 811l> 

ESHAM 
(f BADkUI V 1)() Tramny 11,00 

nundular. Konuşuyorlardı: . Anadolu 22.6(> Çimento 10 20 
- Kırmızı kravatlardan ka~ tane Reji 21~ Oııyon Det i> 00 

kaldı. şır. Bayrty 16 OCX> Şark DeL "00 
Bay cevap verdi: Merkez Bank 6800 Balya '.) 00 
- Bir tane bile kalmadı. Benim U. Sigorta .00 Şark m. ecza > 00 

ilanıma dua et. Şimdi parkta bulun - ı--P_on_o_nı_on_b __ e_oo __ T_eı_e __ fon ____ o_oo_ 
mayı, orada kopacak kıyameti görme
sini pek jstiyorum. 

- Nene lazım! .... 
Amede gazetenin ilinmı oıtuyunca 

öfkesinden çıldıracak hale geldi. Bü -
tUn kırmızı kravatlılara ka~ı yum -
ruklarmı sallıyarak haykırdı! 

- Aptallar! .. EnaiJer! .. Sizinle alay 

ıatlkraztar Tahviller 
• 1933 T.Bor. I 23.376 Elektrik 00,00 
• • •• n 21,00 Tram..a1 sı.10 

• " " m 22 ,w Rıhtmı ı+ oo 
ı.t!k.Dahllt 94 00 * Anadolu 1 '3 70 
Ergeni tauk. 96.00 •Anadolu n ta.70 
ıoıa A 11 ıo 00 Anadolu m ı 4D 
S. Erzurum 96, MUmessll A '6 f>ö 

edildiğinin farkına varmıyorsunuz. ~-----... ----~---im!I 
Ben de sizin gibi bir aptalım. Bu pis 
kravatı ne diye ~tim! 

Elini boynuna uzatarak kravatı ko
pardı, yere attı, ayakları altında. çiğ
nemeye başlndr. Tam bu sırada omu
zuna bir el dokundu. Tatlı bir ses bu 
sözleri l!öyledi: 

- Ne yapıyorsunuz? Bu zavallı 
kravatın suçu ne? 

- Suçu mu ne? Gfıya randevu ver
diğim birisile beni tanıştırmıya. yarı -
yacaktr. Halbuki aksini yaptı. 

Bu sözleri bakmadan söylemişti. 

Fakat omuzuna dokunmuş olan el, bu 
defa kolunu sıktı. Amede başını çcvi -
rincc gülümsiyen bir genç kız gördü. 
Güzel Bayan sözüne devam etti: 

- Hakkınız var. Beklediğiniz be -
nim. Herkeste böyle kravat görünce 
§aşırmı§ kalmıştım. Fakat onu boynu
nuzdan koparıp atmanız, sizi tanıma
mı kolaylaştırdı. 

T k • PAZAR a vım 22 Mart 
=---=ıı:a=:-====t' 8 Zilhicc 
Gtbı dotufu 
GUn b&bp 
Sabah namaa 
Oğle namazı 

Ddndl namam 
Üf&ID namus 
Yataı D&Dlam 

buak 
Yılm pgen s11Dl•r1 
Yılm kalan ıtınıert 
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15,48 
18,24 
19 58 
4,21 

82 
28J 

Yeni Eserler 

Pazartesi 
3 Mart 

Zilhicce 

600 
18,25 
530 

12 21 
15,48 
18.25 
19.55 

4,19 
83 
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DOOUŞ - Dilaver Berkman ile Ne
riman Hikmetin çıkardıltları "'Doğuş" 

un üçüncü sayısı da güzel yazılarla çık
mııtır. Tav11iye ederiz. 

Meraklı baber 

BU SESi YAŞA TACACIM - Ri. 
za Vural lJİirlerini bir kitapta toplayıp 
çıkarmı§tır. "Yeni Şark,, kitapevince 
basılan bu eserin fiati 40 kuruıtur. 

YENi ADAM - 116 ıncı sayısı çık. 
mıstır. Yazılanrun bir kısmı şunlardır: 

Amerikali bir milyonerin kızı bir 
1 ürkle evlenmiş ve ..• 

"Amerikalı bir milyonerin kızı la • 
tanl>ulA eelerek bir Türkle evlenip A -
merikaya aitmittir?,, 

Bu çeşit bir şayia dün şehrimizde bu
lunan bir çok gazete muhabirlerinin ağ• 
zında dolaşıyor, bilhassa Amerikan ga
zetelerine çalışan muhabirler bu merak
lı haberi gazetelerine yetiştirmek için 
işin hakikatini anlamak üzere araştır • 
madık delik bırakmıyorlardı ... 

Rivayete göre, Amerikalı milyonerin 
kızı kendi yatile gelmiı:;, evlenmek üze
re olduğu Türk delikanlısile burada bu
luşmuşlar, hatta bir akşam ı;ehrimizde 
barlardan birinde bu hfıdiseyi !;utlula -
ınışlar .. 

Her ,eyin olabileceğine ıhumal ve -
rerek bir kere liman idaresine soru§tur
duk. Ve l§ğrendik ki son on beş gün f 
çinde limanımıza ne Amerikan, ne de 

diğer bandırada hiç bir nususi yat gel
miş değildir... Bunun üzerine Beyoğ -
!undaki otellerden soruşturduk: 

Hakikatte Amerikalı bir milyoner kı
zının İstanbuldan bir Türkle evlenip 
gittiği havadisi aydınlanmamıı i11e de 
yalnız veya iki arkada~ olarak son gün· 
ler içinde schı i~izc bir kaç kadın gel • 
diği anlaşılmıştır. 

Bir tesadüf neticesi olarak geçen 
hafta içinde diğer bir devlet tabnasın • 
dan zengin h:r kadın seyyah Romanya ' 
vapurile geı-•ıı hatta vapurunun sü -ı 
varisi refakııt i de olarak bir akşam şeh
rimiz barları'" 'lı. ı birine de gitmiştir. 

Şayi2ıını 1 • nr1:ın ,.~· • ,,tarak çık • 
mrş olması da mümkündür. 

Bu ·ııd•n iki gün evvel şehrimizden 
ayrılmıştır. 

Yine bundan yirmi gün evvel iki ve 

-.. Faşizm ve pedagoji., İsmail Hakkı. 
nın, "devlet tiyatrosu,. ve haysiyet al. 
çalması. Cami, Kerim Sarli, v. Gültekin, 
Dr. İzzettin Şadan. Tebnikai Naplo, U. 
mberto Barbaronun makalt-leri. 

YAŞ MEYVELER 
Son harta içinde Fili~tine 20 hin 

kilo. :\tı~ıra 5 bin kilo e1ma ihraç 
edilmi;:;tir. Ya, meyvelerden €'1ma, 
hilha . .:a !\anada. ~imali ı\mt'ıika 
birle<:ik de\'letleri. leni Ze1anrt. A. 
,·u:-;t~ral~11 ,.e cenuhi .\frikıua giinde. 
ri l m<'k ttdil'. 

Portakal ihracntı ';;'imali Amerika 
hirleşik dedet1er. cenuhi Afrika, 
ttnlya. f!'tpanya. l'ili-.tin 'e Arjan. 
tine yapılma?,tadır. 

üç gün öncede diğer iki kadın 11cyyah 
§ehrimize gelip gitmişlerse de. bunlar 
gezip gördükleri yerlerin güzel intiba
lanndan baoka bi r şey alıp göt.ürme-

1 mişlerdir. 

,----------·=--------------------------Tavla mlsabakamız 
Yarın akşam başhyor! 

İlk müsabaka yarın akşam saatse
kizde Edirnekapı tramvay durağın

da Niko'nun kıraathanesin<le yapıla• 

caktrr. Şimdiye kadar Edirnekapı ci. 
varından müsabakaya yazılanlar ya
rın ak§am saat sekizde orada bulun
malıdırlar. Ayni yerde müsabakaya 
girmek isteclik!eri halde henüz isim· 
lcrini kaydettirmiyenler yarın ak • 
ıam saat yediye kadar idarehanemi
zin yanındaki V AKIT kütüphanesi -
ne gelip kaydolunmalıdırlar. . 

Yarın akı;ama kadar o civardan 
isimlerini kaydettirrniyen!er ancak 
martın yirmi altıncı perşembe akşa• 
mı Fatih tramvay durağındaki Yıl -
dız kıraathanesinde yapılacak mfüıa• 
bakalara girebileceklerdir. 

Fatihteki Yıldız kıraathanesinde 

yapılacak müsabakaya girmek isti -
yenler de martın yirmi altıncı per • 
şembe günü akşamına kadar gelip 
kaydolunmalrdrrlar. 

Başka semtlerde yapılacak müsa
bakaların yerleri ile gün ve saatleri
ni de bir iki güne kadar sıra•ile bil -
dirmeğe başlryacağız. 

1 - Müsabakalar iki beş olacaktır. 

Karşılaşacaklar eğer berabere kala • 
cak olurlar~a üçüncü bir beş daha 
oynanacaktır. 

2 - Bütün müsabakalarda zarlar 
oyu11cular tarafından değil, bitaraf 
birisi tarafından atılacak ve müsaba
kacılar takım takım oynıyacaklar -
dır. 

3 - Semtlerde yapılacak ilk hazrr
lama müsabakalarrnda ht-r semttten 
müsabakaya girenleriıt mikdarına gö 
Te onda iki kişi ilk semt şampiyonu 
olarak ayrılacaktır. 

4 - Her semtten ayrılacak olan 
bu ilk semt şampiyonlarının hepsi 
sonra bir yerde ve ismini ilan edece• 
ğimiz büyük bir salonda karşılaşa -
caklar ve gene ayni suretle müsaba· 

a yapacaklardır. 
Bunlardan yenilenler çekilecekler, 

yenenler tekrar karşılaşarak galip -
ter on kişi kalıncaya kadar müsaba· 
kaya devam edeceklerdir. 

5 - Çıkaca!< son on şampiyondan 
birinciye yirmi bes. ikincive yirmi. 
üçüncüye on be!', dördüncüye on vr 
beşinciden onuncuya kadar be~er li-

ra verilecek ve bunlann isim ve re · 
ı:imleri gazetemizle aynca neşredilr 
ccktir. 

6 - flk hanrhk müsabakalartnd<" 
da kimlerin kazanıp kaybettiği t-rtr
si gün neşredilecektir. 

7 - Müsabakalarda herkts iste • 
diği kimse ile kar1ılaşamaz. bunu h:t 
kem kur'a ile tayin edecektir. \ 

8 - Muhtelif yerlerde yapılaca 

ilk hazırlama ve ikinci ayırma mUı;ı 
bakalannda hakemliği fstanbuJıır 

maruf tayla ustalanndan Bay Muh 
!is Çayırlı yapacaktır. Yalnrr. son 1 ~ 
tanbı.ıl şampiyonluğu müsabakasrnrf;ı 

fahri iki hakem daha bulunacaktır. 

9 - Semtlerdeki müsabakalara gi 
recek olanlar gazetemiz tararındar'l 

hakem tayin edilmiş olan Bay Muh 
lis Çayırlı'ya ellerindeki (müsabaka· 
ya girme) vesikalarını göstereceltkr 
ve isimlerini kaydettirip oyunlara 
başlryacaklardır. 

1 O - Seyircilerden hiç kimse o • 
yunlara karışamaz. hatU oyuncula · 
nn nasıl oynadıklarına dair orada O· 

yunlar oynanırken fikir beyan ede · 
mezler. 

11 - Oyuncular tarafından atı1aT1 
zara göre bir defa yerinden katdıf'ı 
lan pul mutlaka oynanacaktrr. 

12 - Müsabakalara martın yirmi 
ücüncü pazartesi günü ak§amındar1 

itibaren başlanacaktır. 

AL TIN YUVA MAÇLAR! 

Dünkü sayımızda Şehradebaım · 
dan müsabakaya girecekler diye i · 
simleri yazılmış olan zatlar mUsaba• 
kalarını Veznecilerdeki (Altın Yu · 
va) kıraathanesinde ve martın otu · 
zuncu pazartesi akşamı saat ıeldı· 
de yapacaklardır. Yine ayni yerdr 
müsabaka yapmak için dün gelir 
kaydolunanlar şunlardır: 

Bay Necn(i, Hüseyin, Zeki, Niya· 
• R . ...ı.-: 11 ııı> 

zı, emzı ... 
Dün gelip diğer yazılanlarıft 1'ılc!l). 

n da 9udur: 
Muratpaşadan Nuri, Galatad<'l'I 

Rahmi, Gedikpaşadan Yani. Edirne· 
kapıdan Nhım, Edirnekapıdan Meh 
met, Kadıköy iskele ~az:inosundal'I 
Hasan, Binbirdirekten Muzaffer VüJ. 
ker, Eyüpte lslambcvdC'n Cihat ... 

-
[~ EKONOM -o i o 
Yağ fiyatları 

niçin yükseliyor? 
Yağ fiat1arı günden güne yük~eı. 

mektedir. Bayramdan eTI•e1 :i ku. 

ruş olan Trabzon yağlarının fiatı 110 
kuruşa çıkm19tır. Urfa yağları l:?O -
130 kuru~u bulmu~tur. 

Hanılarm iyi gitme..'iine rağm<'n 
fiut1arın yük'1!elmesi, Anadoludan mal 

gelmeme.;;i ve buzhanelerdeki yağla . 
nn hitme.;;inden ileri gelmektedir. 

Yakında yağ fiatlarınrn .Yeniden 
dü";eceği söylenmektedir. 

YUNUS BALIGI YAGI Vf DERil ERINDH~ 
İSTİFADEMİZ 

awwwa~3=A -

Hamb urg piyasa
sında fındıkf ar1111ıı 

Gelen haberlere göre. Haınburl 
fındık piyasası . on hafta içinde kdf· 

vetlenmi~tir. Bu piyıı:;ada Tür ls ';,':: 
dıklarının vaziyeti çok sağlamdır. ff 
rn-;anın 60 liraya kadar yUk.c;eJdi 

~öylenmektedir. Bu yükselişin P"
kalya ;rnrtuları yüzünden olduğu ~İ 
lasılmaktadır. Yüz kilo başına 
ll~mhurg ;;s liraya i!iler yapılmıştır• 

iSPANYAYA YÜMÜRTA IHRACATIMfl 
ARTİYÖR 

Hir i1dncİ kflnUn 1936 t~rihfnd:. 
itibaren meriyete giren Türkıye -

panya tiraret ve klering anlaşın•81":. 
Vaktile Trabzonun Sürmene ve yumurtalarımız için c;ok faydah "~,._ 

Ri1.enin l\fapavri ''e Pa_yar ka1.alarrn. celer vereceği umulmaktadır. , 
, .. f 

da çıkarılmakta olan yun us hahğı murta ı:;ezonu henüz ba,.laınarn l1"'· 
yağları, be :yıl önre Trabzonda ku. pirnsarn kafi miktarda n1al gt - . ~" 
rulan biı· fabrika ile asri bir t1 .. kilde miş, olmasına rağmen ıııo n yirn'I~ n1, 

alınmaya ba~lamrstı. Tutula n bir içinde .ııoo kü~ük sandık y111nur 8 

i~tatistiğe göre 19:ll de 36. 19:l2 de raç cdilmi;;tir. 

1:3, 19:ı:1 de 2,. 1934 de :19, rn:ı;; de SÖVYETLER SÜNGER Al OILlR - ·-
70 bin yunıı: halığı tutulmuş ve yağ. .., .. -

Siinger ihracına baştıın d ıi1" 1 ·- 1-
ları alınmıştır. 19:t;) de tutulan ba. yı ••· 

mr.-trk. Son hafta içinde Ru~ 
1ıklnrdan 1200 ton yağ t:ık:ırılmr.tır. • • 

him miktarda sünger at mıştır. 
Hu ynJ:lar H:unbur.,.da tonu on ster. ___....--
lin~dcn ~tılmnktadır. 1:! hin tondan ------------- tıa bit 
1 rn bin lira alınmaktadır. caklarında. tünellerde 're da 

Balıldaı·ın dt>rilerinden de b,tifa. çok sana~ ide kullanılmaktadır. ~, 
ete Nlildiğine göre 7:l bin balık deri. Hu balıkların derilerin den •"., .. t~ 
inden 100 bin lira alınmıştır. meıliğindı•n hu deril<'r bilhas.4* ( ııı1• 

kull• 
Yunu halığı yağı sahunda, koko. ter ile k:ııhn cantalarrnda "'". 

7.İn Ye margarin yağlarında. kö~ele mııktarlır ~on 1an1nnlardJt gıtı. 
'e derilerin tcrbiye.-.inde, maden o. helerinde ele kullan ılını~tı r. 



. 
Bitaraf devletler Lokarno 

kararlarını 
(Uat yanı 1 Uıcide) 

tekliflerine aleyhdar olduklannı bil. 
dirmi§lerdlr Bitaraf devletler, mil • 
Jetler cemiyeti konseyi tarafından ka. 
bul edileceği takdirde, tatbikini te. 
ırıin meeburlyetinde bulunacaklan bu 
teklifleri ağır mesoliyetleri ihtiva 
etmesinden dolayı tehlikeli saymak • 
ta dırlar. 

J..ondra, 21 (A.A.) - B von Rib. 
~ntrop, Berline hareketinden ev\'el 
B Beck ile görüşmüştür. 
nORT DEJ'LET MUMESSILLERI 
ARALARINDA GôRUŞECEKLER 

Londra. 21 (A.A.) - Rüyter ajan. 
sının zannettiğine göre, hafta tatili 
sırasında Isveç, Noneç, Danimarka, 
''e Holanda müm illeri, hu devlet. 
lerin Lokarno paktını imza eden dev. 
Jetler tarafından Almanyaya yapılan 
teklif karşısında alacaklan ,·aıi)eti 

ftlüzakere edeceklerdir. 
'IEYETI,,f:R BUGUN iSTiRAHATTE 

LOnıha. 21 (A.A.) - J.'ransı:ı he. 
~ti murnhhasası azası, hafta tatili. 
ni pariste geçirerek hUkumetlerlle te. 
:mu edeceklerdir. Diğer heyeti mu. 
Pahhasalar Londl'.a ciYarında istira. 
hat edeceklerdir. 

Lftndra. 21 (A.A.) - Kon eyin ne 
'tıugUn, ne de yarın toplanması muta. 
aavver değildir 

BU DA RIR RIJ'Al'ET! 
Bertin, 21 (A.A.) - Röyter ajan. 

ltnın diplomatik muhabiri. Almanya. 
~rn resmi cevabının pazartesinden 
inee beklememekte '>lduğunu bildi. 
riyor. 

Zannolunduğuna göre hu cevap. 
Jttiizakırata acık kapı bırakacak ma. 
lliydte olacaktlr. 

reddettiler 
red veya kabulü icap edcı· mahbette 
olmadığı kaydedilmektedir. Alman. 
yadan istenilen şey. bu teklifleri mü. 
nakaşa ederek noktai nazarını söyle. 
mesl ve eğer itiraz• var a muta\'a. ı:tıt 
telkinlerde bulunma.cııdır. 

ALMAN MUJJ/ESSILI BERLINE 
GiTTi 

I.ondra, 21 {A.A.) - Deyli !Heyi 
gazetesinin diplomatik muhabirinin 
J,ondrada Alman delegasyonile ~ıkı 
temasta bulunan mahfellerden öğrt-n. 
diğine göre, Alman hük1imeti, beyaz 
kitapta münderiç teklifleri tamamen 
reddettiğini bugün bildirecektir. Ay. 
nı mahfe11er, bu tekliflerin Almanya 
aleyhine milletler arasında fark gö. 
zetir mahiyette olma~ından ve Al. 
manyanın Ren mrntaka~ındaki haki. 
miyetini tehdit etmesinden ötürü red 
edileceğini ila\·e etmektedirler. 

Alman hükQmeti, askerlikten tec . 
rit edilecek 20 kilometre derinliğinde. 
ki mrntakaya İtalyan \'e lngitfz kıt. 
alarmın evkine bllhMSa muhalefet 
~tmekte \'e hundan ba ·ka Fransız -
Sovyet paktının Loknrno ntuahede~ile 
telifi kabil olmadığı meselesinin IA. 
hey adalet dh-anı hakemliğine hava. 
lesini de kabul etmemektedir. 

lngili:ı hükumeti mahfelleri. Al. 
manyanın hu iki teklifi reddetme ine 
inti7.ar etmekte idiler. Bununla be. 
raber, ge~en gece müzakerelere de. 
vamı mümkün kılarak mutava.s.srt bir 
telkinin ileri sürülebileceği ümidi iz. 
har edilmekte idi. 

DeyJi Telgraf gazetesinin öğren. 
diğine göre ,·on Ribbentrop I..okarno 
de,·letlerl teklifleri hakkındaki rapo. 
runu Yermek üzere bugün tayyare ile 

Belçika Başvekili 
diyor ki: 

Almanya ret cevabı ve
r11 se Lokaı nocular 

ha1 ekete geçe<.,eklerdir 
Bruksel, 21 - Londmdan dönen 

ve mecliste Lokarno de,•Jetlerinin ye. 
ni anla~ması hakkında izahat 'eren 
Ba \'ekil B. Zceland dedi ki: 

"- Teklifimizi Ber11ne bildirdik. 
Almanyanın cevabını bekliyoruz. AL 
manya menfi ce,·ap ,·erirse beyne1mi. 
lel kunetler i.,.ga 1 f'dilt>n sa ha da tah. 
şid edilecektir. 

Almanya teklifimizi kahul eder.se 
kendlı;;ini kurtarmış olacak, redde. 
der e bütün me Ulİ) eti yüklenetektir. 

Bugünkü gergin \"aziyet izale edil. 
mu..se Lokarno de\ Jetlerinin erkanı 
harbiyeleri, kon eyin vereceği karar 
her ne olursa olsun harekete ge~ecek. 
]erdir • ., 

. [ KISA HABERLER J 
BiR AYDA YAPILAN TAMiR -

Şubat ayında lstanbulda 33 ev, bir 
apartımnn, 4 dükkan yapılmış, 227 bi· 
na tamir edilmiştir. I<;vıerdcn on biri 
Fatihte, beşi Kadıköyde ya.pılmı§tır. 
Dokuz eve de yeniden bazı ilaveler 
yapılmı§tır. 

BiR AYDA TUTULAN BALIK -
LAR - İkinci kil.nun ayında 1stanbu1-
da 315.035 çift palamut, 3213 istakoz 
tutulmuştur. 1612 çift palamut bele
diye hududu içinde satılmı§tır. Ayni 
ay zarfında 20519 çüt palamut Türki
ye §ehirlerine, 109837 çift palamut 
ecnebi memleketlerine gönderilmiştir. 
Bilhassa. Yunanistana çok fazla pala
mut gönderilmektedir. 

Afyon • Barak ya 
Şimendifer siyasamızda yeni bir 

hedefe doğru ulaşıyoruz 

Yeni hat, 
açılacak. 

Başbakanımız tarafından 
lspartat;./ar sevınç içinae 

lspal'ta, (Öıel) - .. 
Afyon - Antalya Şimendifer hat. 

tının Afyon - Karakuyu kı5lmile ls. 
parta şube hattmın 2S Mart 936 çar. 
şnmba günü yUce Bathakan tsmet 
lnönü tarafından büyiik mer:ı~imle 
açılma töreni yapılacaktır. 

Bu hususta icap eden program ya. 
pılmış re ilgili Yilayetlere gönderil. 
mi tir. 

Bu programa göre 23 Mart 9:16 
pazartesi akşamı Ankaradan iki hu. 
susi tren hareket edecek ve 24 l\lart 
936 sah günü Afyon Karahisarına ge. 
lecektir. 

Bnşbakan Afyonda ~·eııiden yapı. 
lan zafer ve tayyare şehitlet'İ anda. 
cını merruııimle açacak ve o gece Af_ 
yonun mi~afiri olacaktır. 

2:i Mart 936 çarşnmha sabahı tren. 
ler Afyondan hareketle ö~leyin Kara. 
kuyuya gelecektir. Burada vilayet. 
ferden geletek heyetler toplanacak ve 
büyüklerimiz tarafından nutuklar 
.söylenerek kordel! kesilecek ve sayın 
Başbakan elile Afyon - Karakuyu 
~rsmının açılma törenini yapacaktır. 

birinci tr<!n saat tukrıben 17 de ve 
ikinci tren li,ım da varacaktır. 

2 - Bo1.anönü i tasyonunda tren 
fazla durmıyacak 'e o istasyonda hi~ 
bir meral)im yapılmıyacaktrr. 

3 - lspart.ada bir takı znfer ve 
nutuk kür ·ü ü yapılacak, i(tima 
ahasına kum döklilecek. istasyonda. 

ki amharm içine de büfe kurula. 
caktır. 

4 - Merasim lspartada bir az ge~ 
kalmış olacağından ve heyet gece ya. 
nsı istasyona döneceklerinden istas. 
yon .sahası elektrikle ten,-fr edilecek. 

tir. 
5- Merasimin hitamında Isparta 

belediyesi tarafından temin edilecek 
\'esaitle da,·etliler bire gidel't•l• ve 
o gece lspnrta belediyesinin vereceği 
ziyafette bulunacaklar ve ehirde bu. 
lundukları müddetçe )'apılncak her 
tiirlü merasim ,.e tertibat programla. 
rını lı-ıpnrta vilfıyet ,.e belediyesi ya. 
pacaktır. 

6 - Gece ziyafetin ~onunda da • 
,·etliler istasyona dönerek trende ya. 
tacnklardır. 

7 - 26 J\tart 936 perşembe saba. 
h• erkence Jspartadnn hareket erlile. 
rek gene Knrnkuyu - Afyon yol• 
ile Ankarayn a,·det edilerektir. 

lsparta hakiki bayram gUnUne ha.. 
zırlanmaktadır. Şehirde hummalr 

MfLLETLER CEMIYKTININ 
llUKADDERATIIİE OYNANll'OR! Berline hareket edecektir. Alman ---------------

Karakuyuda merasimin hitamın. 

dan sonra hareket edilerek Isparta 
Lı;ta.!ilyonuna gelinecek ve baştan başa 
elektrikle donatıJan istasyonda lspar. 
ta şube.-:inin açılması gene büyük Ba~. 
bakan lsmet lnönü tarafından yapı. 
Jacaktır. Başbakanımız o gece Jspar. 
tanın misafiri olacaklardır. 

bir <'alışma vardır. 
lı-pnrtnlılar hem ~,llaTdır hasret 

r.ektikleri trene kanı maktan hem de 
vüce Ba bakanın pclt s.erefli m~nfe. 
~tinden duydukları se,•inçle iki bar. 
rnm birden )npaeaklardır. 

Bükr 21 (A.A.) - B. Pol Bon. 
kur. tlnlnrsal gazetesinin Paris 
lnuhabirine u beyanatta bulunma .... 
tur: 

"- Milletler cemiyetinin mühim 
rolü şimdi ba~lıyacalitır Bu rol, bir 
Ulh ı:ıistemj tesi~ine ve c m1yete dahil 

.fıli\lht memlcl\e11eri alakadaT edtcek 
tedbirler bulma~a matuf olacaktır. 
l\on ey. her şe~· rlf'n en·el rlört devlet 
tnrafından verilen kararlara hiirmet 
edllme~ine neı.at et etmeğe mecbur. 
dur. Millc•tler t•t•mhetinin mukad. 
deratile oynanm.tktadır ... 
Atıl!A1\Ttl I:EDDBDERSE YEN/ 

TEl\l,/FLl:R YAPll,ACAK 

Londra, 21 (A.A.) - Salahiyettar 
lııgitiz mahfellerinin beyanına J.?Öre. 
Almanya hiikumeti Lokarno de"letle 
linin tekliflerini kati surette red et. 
tifi takdirde bu dc\'letlerin yeni tek. 
liflerde bulunmaları cok miimkündür. 
lıununlR beraber h~ teklif1erin Al. 
l'llanya tarafından katr surette red. 
dine intizar edilmemektedir. 

Diğer taraftan Lokarno devletleri. 
hin, AJmanya tarafından yap1Jma~1 
"1ohtemel mukabil teklifleri münaka. 
8& ehMği kabul edecekleri ~öylt"n. 
ttıektedir. 

BEYAZ KiTAP ESf:FLt: 
KARŞnANDI 

Londra, 21 (A.A.) - Almanya 
ıtıahfelleri, Alman delegasyonunun 
İA>ndradaki gördüğü ihtiyatkar kabul 
tarzından inkisara uğra m ı::Jardrr. 
Röyterin haher aldığına göre Alman 
delegasyonu Londraya Lokar'.no dev. 
letıeri müzakeresine i tirak için gel. 
"1iş oldnğu halde ona mu\'asatatinden 
)'İrmi dört saat sonra, tanzimi hu. 
~unda bir kelime bile ~ Öylemeı;ine 

"1iisaatte edilmemiş olan bir ve.<;ikn 
tevdi edilmi§tir. Bu müzakere usuJU 
.\Jman delegaıııyonunda şiddetli bir 
•ksüJanu!I doğurmuştur. 

Alman delegasyonu mahf ellerinde 
beyaz kitabın baıı kı~ım1an e~eflt• 
kar ılanmıştır. 
. Alman ricalinden biri, Röyter a. 
.lan.sına, bu vesikanın Almanya tara. 
fından tamamen kabulü imkan bari. 
tinde olduğunu öylemiştir. 

Dün akşam dı~ bakanlığında B. 
tden le yaptığı görü me sırasmda von 
~ibbentropun teklifler aleyhinde iti. 
!'.aıJarda bulunduğu ve bunların Al. 
"1anya tarafından kabuliinün ~a~·et 
t.or olacafını ~ö:rlediii teyit tdilmek. 
tedir. 

Londra, 21 (A.A.) - Recımi mah. 

murahha..~ı, yarın Bitlerin cevabını 

hamil olarak dönebilecektir. 

MILLETIİER CE,llYETI BUYt!K 
DEVi.ETLERiN MENFAATi 

iÇiN ÇAIİIŞIYOR 

VarşoYa, 21 (A.A.) - Pat ajansı 
bildiriyor: Polonya gazetelerinin 
Lôndra muhabirleri. Lokamo dnlet. 
lerinin projesini ve bu prejenin mil. 
Jetler cemiyeti konseyine tt>vdi şerai. 
tini iddetle tenkit etmektedirler. Ye. 
receği neticeler itibarile çok milhim 
olan bu proje, konsey azasına içti. 
madan ancak iki saat en·et tevdi o. 
]unmuş \'e bu suretle derin bir tetkl. 
kin önüne ge~ilmiştir. 

Bu suretle hareketin 4'ebebi, pa. 
zartesi günü projenin tasvibini müm. 
kün kılmaktır. 

Bununla beraber, Fransa ve in. 
gilteren in kendi kararlarını konsevtr. 
diğer az.alarma kabul ettirmek niyet. 
!eri konsey azasının ekseriyetinin cid. 
dl bir muhalefetine maruz kalmıştır. 
Konsey azalan, bu derece umumt fi. 
kirle ve muğlftkiyetlerle dolu bir n. 
~ika üzerinde enelce münakaşa et. 
meden karar vermenin kabil olamıya. 
cağı fikrindedirler. Hassaten kuvvet. 
vet1i ihtiraz ka),tlarr, yeni bir bey. 
neJmiJel konferan.ı:ı toplanması hak. 
kındnki teklifi yeniden uyan dırmı~. 
tır. 

B. Beck, ilk olarak bu ihtiraz ka. 
yıtlarını tebarüz ettirmiş ve konsey. 
de demiştir ki: 

"- Milletler cemiyeti konseyinde 
müzakereden evvel Lokamo devletle. 
rinln karar projelerini vermiş olma. 
ları, milletler cemiyetinde rart usu 1. 
terle tezad halindedir. Milletler ce. 
miyetinde cart olan usul, doğrudan 
doğruya alakadar olmıyan devletler 
delegelerinden miirekkep bir komitt 
teşkilini ve yahud hiç olmım~a bir ra. 
portör la)·inini istilzam ttmektedir. 
Ro meselede . tatbik edilen u~uı. RU 

hi~si verebilir ki, milletler ~emiyeti 
pakh. Ren paktının bir zey1idir. 

B. Reck, usul ve karar suretinin 
esa..41t hakkında riddt ihtira7. kanttan 
koyduktan sonrıı. aynı zamanda hü. 
kumeti adına hu me~ele üzerinrlt>ki 
fikrini bilfthattı ta~rih rtmek hakkını 
da muhafn7n P\'lemiştir. 

B. Beckin hevanatınn btr rok lın . 

tipler. hac:~aten 1l. Marfarfae:a. 'fe,'. 
fik Riistii }- .... cı . Titüle"iko n• Mnn<'h 
ic:tir:ı k tfmic:ti r. 

n. GranrHnin he,·nnatr ıfa hn~t,c:i 

hir t~tr Ta"m·~tır. Zira k41rar ~" .. <'· 
ti ltahn ıfa dnhil olm?.k ilırTe T..okar. 

Oıküdar icra mernurluiundan: 
Programın laparlaya ait kısmı -
1 - Karakuyuda merasimin hita. 

mından sanra takriben Mat 15 e doğ. 
ru Karakuyudan hareketle lsparfaya 

Tamamına yeminli üç ehli vukuf ta
rafından ve her dönümüne altı§ar lira 
kıymet takdir edilen Beykoza tabi Kı
lıçlı köyünden Esen çütliği mevkiinde ----22112 ve ayni mahallede Yamak Yani H 
mevkiinde 22/l 1 ve Ak Kelek mevki - 3 uptman 
·nd 2211,_ No. lu kayden 55 dö - 31 "M _ 
nüm mik<larında]d çalılık arazisınin OI6• Q7 $QQi 20 de Olecek 
fı. Trenton. 21 (A.A.) - Hauptmann'ın 

2280 No. lu kanuna tevfikan açık idamı, 31 mart saat 20 için tesbit olun• 
arttırmaya vazedilmiıtir. muş ve idamda hazır bulunacak resmi 

Satıı peıindir. Müterakim verıi ev• makamlar ile gazetecilere verilecek ve
kaf borçları rüsumu delliliye müşteriye sikalar haZlrlanmıştır. Bu arada Nev -
aittir • Jeney valis~ Condon ile bir mülakat 

Arttırma §artnameıi 13-4-936 ta- hazırlamağa çalışmaktadrr. 

rihine müsadif pazartesi günü divanha· --------------
neye talik cdilcektir. Birinci arttırması 
28-4-936 tarihine müaadif salı gUnü 
saat 14 den 16 ya kadar Usküdar icra 
dairesinde yapdacaktır. Arttırma bede
li kıymeti muhammenenin yii%de yet
miş betini buldufu takdirde üstünde bı
rakılır. 

Aksi takdirde en son arttıranm tuh
hüdil baki olmak üzere arttırma on beş 
gün daha temdit edilerek 13-5-936 
tarihine müsadif çarşamba günü ayni 
saatte icra edilecektir. 

Arttırma bedeli kıymeti muhamme
nenin yüzde yetmiş betini bulduğu 

takdirde üstünde bırakılır. Aksi takdir
de 2280 No. lu kanun mucibince mua -
mele ifa edilecektir. 

2004 No. lu icra ve iflb kanununun 
126 ncı maddesi mucibince ipotek ala· 
cakhlarla diğer alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul üze -
rindeki haklannın ve hususile faiz ve 
masarife dair olan iddialarının evrakı 

müsbitelerile birlikte nihayet 20 gün 
zarfında icra dairesine bildirilmeleri ve 
aksi takdirde tapu sicilile sabit olamı • 
yan alacakhlar satı- bedelinin paylaş 4 

malarından hariç kalırlar alakııdaranın 

icra ve iflas kanununun mevaddı mah· 
suıasrna tevfikan hueket etmeleri ve 
daha fa.r.la maHimat almak istivcnlerin 
33/t 2 No. 1u do!'vavıı müracaat etme -
lcri ilan olunur (V. No. 14575) 

halde B. Grandi bu nsikanın hiiku. • 
meti tarafından tetkik edilme~i lfl7.lm 
~eldiğini hildirmiştir. 

Polonya gazetelerinin l.ondrn mu. 
hahirleri aynı 7.amanda şunu da ihhe 
etmektedirler: 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehaıaısı 

Paıardan i><"l ka ıün lerde öf leden 
~onra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar Is 
tanbulda Di..-anyolunda (104) numa 
rah hwmsf kabine.qinde hastalanm 
kabul eder. ~ah, cumartesi günleri· 
~hah '49 1/2 . 12" saatleri hakild fı 

karaya mahsustur. Herkesin halint
ı:öre muamele olunur.Muayenehane ve 
n telefon: 22.19~. Kışlık telefon :21044 

YENi 

Modeller 
GELDi 

Sayın hem~irelerim 1 

Hesap edelim, 

İktiaad edelim 

Elbiselerimizi. 

·cndimiz ~ikelim! 

{endimiz örelim 1 

-:.ık geyinelim ı 

AZ 

.,ARA 

1 LE 

Giyinelim f 
"Bü~iik devletlerin mt11t"tler t'emf. "VAKiT., 

miyetinf yalnız kendi hu~uc:ıt mtnf:.at. 
larrnın ha111ntı yarr)an bfr !lef gibi 

evi - Ankara caddesi, 

MODA SALONUN DA! 

kullnnm:tk isft>meleri hakkında yeni Aradığınız hütiln yeni modellt'ri bu 
;..-ıı.....~ı.aaı~~..ur:a.s..ıai%Al!ll.QJU.-...Jt.aı..JJ.Lı.e.r.ını.-n.n_,ıia:ı..ı.a:ı:.ı.a:n_n.:ı.:m.ıına....wu:ı..JWını.l.dı1.1t1ll..JUJ:J.JC.5f~U.5 ~ıu..a~n,da bul u·oruz Telefon: 243 70. 

Edir nede sut ar çekiliyor 
Edirne, 21 (A.A.) - Sular dünden

beri çekilmektedir. Fakat şimdiye kadar 
ancak yirmi santim düşebilmi~tir. Bu 
yüzden bağçelcrde ve tarlalardaki zarat' 
mıktan henüz tespit edilememiştir. Boa· 
naköy hala su altındadır. Ve bugün vi • 
Hiyet tarafından bu köy halkına sandal
larla daha binlerce ekmek gönderilmit
tir. Havanrn açması sulann tekrar yük
selmesi ihtimalini azaltıyor. 

İran Dış bakanı çekildi 
Tahran, 21 (A.A.) - Alman haber 

alma bürosu bildiriyor: Dıı bakanı KA. 
sımi Han bugün istifa etmiştir. 

Beyaz Ruslar 
Ankara. 21 (Telefonla) - Beyaz 

Ruslardan tabiiJet.imize girmek Ur.ere 
miiracaatta bulunanlar hakkında ya • 
pıln.n tahkikat bitme :e üzeredir. Va
tandaşlığımıza kabullerinde mahzur 
gürülmiyeccklerin tabiiyetimize alm • 
ması mun.ınelesinc yakında başlana -
caktır. 

Dün ve Yarın 
Terceme külliyatı 

No. at 

Virj i1 

MORIS RAT 

1 

ENEiT 

Fiati 100 kuruş 
Tevzi yeri VAKİT matbaası. 
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i V AKIT Büyük p·yaodosu 
Propaganda . . . 6 . . • 

CEREYAN KAÇIRIR 
ve 

SARFiYATI 
Elektrik 

ÇOGAL TIR 
tesisatı 

bürosundan Şımdıye kadar bınlerce kış yı 

Bir defa yapılır 
iViSiNi 

yaptırmak menfaatiniz icabıdır. 

SAT • 
ı E 

en mükemmel tesisatı 

12 AY VADE iLE 

YAPAR 

s • 
Şubelerine müracaat kAfldlr. 

~ ~ 
lstanbul MllJi EmlAk MttdUrlUğllnden: 

Cins ve mevkii Muhammen bedeli 

Kadıköyünde Caferağa mahallesinin Yoğurtçu çe§me cadde, 
'inde 1 No. lı dükkanın yarı payı: 
J\ynı yerde 3 No. lı dükkanın yarı payı: 

,, ,, 5 ,, ,, ,, 
" ,, ,, 7 ,, ,, ,, . ,, . 

l" ,, 9 ,, ,, ,, ,, 
,, ,, 11 ,, ,, ,, ,, 

Lira 

1100 
1050 
1000 
800 
600 
600 

Y !karıda cins ve mevkileri yazılı dükkanların yarı payları paraları 
peşin ve sırf nakit verilmek şartile hizalarındaki muhammen bedel
ler üzerinden ayrı ayrı satılacaktır. isteklilerin 2.4.936 perşembe gü 

hÜ saat on iki buçukta yüzde 7,5 pey akçeleriyle müracaatları. 
(R.) (1384) 

Göz Hekim• Kiralık Köşk 

Dr. ~ ül<rÜ Ertan 

1 - Propaganda servisimizin İs• 
tanbulda ve Türkiycnin her yönün- • 
de olduğu gibi Avrupamn belli baş
lı merkezlerinde de iyi tutulmuş 
gündelik, haftalık, on beş günlük, i aylık neşir vasıtalarile bağlanışı var

: dır. tstiyenlere reklam şeklini büroi muz hazırlar ve bunların uygun 
= şartlarla neşrini temin eder. 
: 2 - İstanbul belediyesi sının i -! i çinde her türlü afiş, tabela ve her 
!: türlü elektrikli ve elektriksiz ıek-

lam vasıtaları büromuzun elindedir; 
bütün müesseseler, bankalar ve ti
caret evleri bu gibi yayım ve rek -
lam vasıtalarından faydalanmak is
tedikleri halde bize haber vermeli-
dirler. Hiç bir karşılık aranmadan 
her türlü izahat verilir; istenirse 
mütehassıs memurlarımız yerlerine 
kadar gelir. 

3 - Propaganda büromuz ken
di posta kutuları vasıtasile cevaplı 
ilanlar kabul eder. 

4 - Propaganda servisimiz Av· 
ruparun her tarafından memleketi, 
mize ve memleketimizden Avrupa
nın her yanına karşılıklı çalışır, ha
ber alma teşkilatı kurmuştur. Ti • 
caret işleri üzerine her türlü istih. 
baratı ehven ücret karşılığı temin 

' eder. • 
5 - Propaganda servisimiz her tül"" 

1ü klişe, afiş, tabela resimlerini ter
tip ve tanzim ettirmeği en elverişli 
fiatlarla üzerine alır. 
6 - Propaganda servisimizin elin· 

deki nesir vasıtalarında açtığı kü
çük ita; sütunlarından istifade edi· 
niz. Bu ill\nlar yok bahasına yapı• 
Jacak ve işçi arayanlarla işçi ilanlan 
meccanen neşredilecektir. 

Ev, apartıman, mağaza, dükkan 
alını ve satımları veya bunların ki· 
ralanması gibi ihtiyaçlara ait, fakat 
ticari mahiyette olmiyan ilanlarla 
işçi arayanların, iş istiyenlerin, oto· 
mobil, radyo ve saire almak veya 
satmak istiyenlerin ilanları küçük i-
lanlar kısmına girebilir. 

7 - Evinin ön veya caddeden gö , 
rünür yan duvarına, dükkarunın ü
zerine muayyen müddetlerle :lük
kanlarının vitmlerine, gazinoların, 
berber dükkanlarının iç veya dış 
duvarlarına afiş ve ilan kabul et
mek istiyenler veya böyle yerlerde 
ilan yapmak istiyenlere propaganda 
servisimiz delalette bulunur. 

8 - Propaganda servisimiz dün· 
yanın her dilinde, her mesleğe ait 
her türlü yerli ve Avrupa kitapla
rını sizlere temin eder ve gönderir. 

V AKIT Propaganda servisinin 
yapmak istediği bu hizmetlerden is-

zengin etm~ştir. 
6. nci keşide 11 Nisan 936 dadır. 

Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 
Ay~ıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık 
ikramiye ferle (50.000) liralık iki mükafat vardır .• 

~~~ll~~ıı:11111ıı~~lll~I il ırıı~l~~ı~~~l~~~ı~ııı~~ll~~~ il ~11~ 
Ankara Jandarma genel komu

tanlığı satınalma komisyonundan: 
1 - Çeşit ve her çeşit mikdarı şartnamesinde yazılı 1448 lira on 

beş çeşit yemek takımı (tabak, kaşık, bardak, peçete ve saire) 

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

2 - Şartname parasız olarak Komisyondan alınabilir. llk te
minat (108 lira 60) kuruştur. 

3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin eksilt~e vaktinden bir saat 

evvel teminatlarını Komisyona vermiş olmaları. ( 582) <1377) 

• lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cins ve mevkii Muhammen bedeli 

Kadıköyünde Caferağa mahalle sinin Moda caddesinde ar

kasında bir mutbah, ufak bir bahçe ve üstünde bir oda, bir so

fa ve bir helası bulunan 99 No. lı dükanın yarı payı: 

Ayni yerde 101 No. lı dükkanın yarı payı: • 

,, ,, 103 " ,, ,, ,, 
B~yoğlunda Hüseyin ağa mahal lesinin Akarca sokağrnda 

dört katta yedi oda, 3 sofa, 3 hela mutbah sarnıcı ve elektrik 

terkoı tesisatını havi 5 No. lı evin yarı payı: 

Lira 

1oc 
1205 
1300 

1250 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı emlak yarı payları paraları peşin 
ve sırf nakit verilmek şartiyle; hiza larındaki muhammen bedeller üze· 
rinden ayrı ayrı satılacaktır. İsteklilerin 6.4.936 pazartesi günü saat 

on iki buçukta yüzde 7,5 pey akçe leriyle müracaatları. (R.) (1385) 

Gelibolu Belediye Riyasetinden: 
1 - 10; 3/ 936 tc..rihinde ihale edileceği ilan edilen elektrik tesi• 

satına muvafık talip çıkmadığından evvelki şartlar dairesinde eksilt· 

me kanununa tevfikan temdit edilmiştir. 
2 - Temdit müddeti 11 13 1936 tarihinden başlar. On beş gün 

devam eder. 25 3 / 936 Çarşamba günü saat altıya kadar talipleriJI 

tekliflerini Gelibolu belediye encümenine vermeleri ilan ~lunur. 
(1356) 

lstanbul Vakıflar Dire ktcrlUğU ilanlara Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. Nv 
(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 

Sa!ı gun?erı mcccan r:: ndır .. 

30 1 

Erenköy Suadiye Hatboyunda ne • 
zaret, güneş, elektrik, terkos ve bahçe. 
li "26" numaralı köşk kısmen kiralık -
txr. Tramvaya üç dakikadır. "24" nu -
maraya müracaat. 

tifade ediniz. Bir telefon, bir kart, 
bir mektup, bir haber, bir ziyare
tinizle bu işlerinizde muvaffak ol-
mak sizleri bekliyor. lıtanbul Tapu BCl§ Memurluğun dan: 

Mektuplara 6 kuruşluk cevap pu- htanbulda Silivri kapısı civarın da kain harap Uzun Yusuf catı1İ• Telefon. 22566 
...... 115llcm!ii1!21BMll'ım••----· 

I ...... ' 
~ 
-·· 1 

Ademi ·ktidar 
ve 

Bel g•W"teldiiini giderir. Her 

~ eczaneden arayınız. 
:raranat: GALATA, P. K. 1255 

. HORMOBlN P. No. 111 

lu konulmalıdır . 
ht. 6 ncı icra rnemo:.trluğundan: ~ Adres: 1sta:lbul Ankara caddesi inin tapuda kaydi olmadığından senetsiz lasarruf muamelesi yapı· 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve para - ! VA KIT Yurdu Propaganda servisi !arak bu mahallin vakfı namına te scili Evkaf Müdürlüğünden talep 

ya çevrilmesine karar ırcrilen bir adet i Telefon: 24370 t b 
1 

: edilmesine binaen şayet bu yer hk kında tasarruf idiasında bulunan 
İn iliz kasası 24 3 936 1 .. .. k = Telgraf: V AKIT stan u . : 'k" • d 1,.. g - - sa 1 gunu a • : .......................................................... : var ise vesaı ı tasarrufiyesile tarihi ilandan on beş gün zarfın a 
şamdx sacat 16 dan itibaren Sultanlhama• tanbul Teıpu Baş Memurluğuna müracaatları ilan olunur. ( 1439). 
mın a ermanya hanında ı No. u da. 

irede birinci açık arttırması icra kılı - K u R u N 
nacağında~ isteklilerin mezkur gün ve r- ~ 
saatte ycrınde hazır bulunacak memu - Gazetemize g<>ndf'rilen yazılar, gazete· 
runa müracaat etmeleri ilan olunur. ye gtrmek için ıse, zarfının köşesine <sa· 

(V. No. 14587) ıetei ltellmesf yazılmalıdır. ı 

--------------- Karşılık tııUyen oKurlar, mektuplarına I 
Beyoğlu 3 Üncü sulh hukuk hakim - ıo kuruşluk pul koymalıdırlar. 

liğinden: 1 
liL11Jmıyaıı yazıları geri göndermekten, 

Mahkemenin 35/ 1846 sayılı dosya - kıy.netalz yollanmış mektupların ıc;ıne 1 
s ile Yasef Kazes tarafından Beyoğlun - 1 konulan paraların Kaybolmaaındaıı , llll.n 

da Yeni çarşı cacldcsinde 50 numarada olarak çıkan yazılardan dolayı. direktör . 
Daniş aleyhine açılan 30 lira alacak da- ıtık . tıstllne soru sorgu alma~ 

vasından dolayı dava edilene gönderilen 1 Giinü geçmİ§ sayılar 5 kuru1tur 
davetiyede halen ikametgahı meçhul 
bulunduğu anlaşılmış ve istek veçhile Adre 'nl değtştireD aboneler 2:) kuruş 

20 gün fasıla ile ilanen tebliğat icrası· öderler 
na karar verilmiş ve muhakemesi 13 

Ua:ıctcmlzde çıkan yaıılarlft rf'11lmll'rln 
nisan 936 saat 14 de bırakılmış oldu • her hakkı tllllt kendisi tçlndh. 
ğundan iıbugün mahkemeye gelmediği li;ı,;;m;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;--;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_, 

ve tararından bir vekil gl5ndennediği 

takdirde gıyaben muhakemeye devam 
olunacağı davetiye tebliğ makamına ka
im olmak Uzere illn olunur. (V. No. 
14572) 

--•n..,••-•••ıın•mı•uı __ , •n-H1H11111111W1•11111111•11wıı 

Sahibi: ASIM Us - Vakıt Matbaaıı 

Ne§riyat Direktörü: Refik A. Sevengil 

Muvakkat 

Cinsi Miktari Tahmin bedeli teminat ihale gün: 

Gayri mamul 210,883 M3 Be her M3 47 lira 45 K. 3/ 4 / 93 

kereste 3 lira cuıııa 
. a· 

iğne adada Longoz vakıf orma:ılarının Saka pınarı iskelesi cı\' le 
rındaki orman kıtasında önce numaralanıp tesbit edilmiş olan ka"a 
ve ihlamur ağaçlarından kesilip yapılmak şartile yukarıda miktarı 
yazılı gayri mamul kavak ve ihlamur kerestesi açık arttırmaya çı· 
karılmıştır. 

ihalesi yukarıda yazılı gün ve saat on beşte lstanbul Vakıflar 8~~ 
Müdürlüğü binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. Şa 
namesi her gün akarat kaleminde görülebilir. isteklilerin ihale ••· 

atine kadar pey akçelerile birlikte gelmeleri. (1404) 
--------------------~ 

Sinir ve akıl hastahkları 
Mütehassısı Dr. ~~tem Vassaf 

Cağa loğlu Hilfiliahmer caddesi Reçlgörcn apartıma nı kat :ıı.• o (1) ~el=. Z:! 
Ev: l\adıköy Bahariye Ceı•izlik Tramı•ay istasyonu lı:arşısuıcıa /lt.:ı ı soka 
mara 3. Telefon: 60791 

1 


