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Londra, 22 (A.A.) - Grlffin • 
torpido muhribinde bir suikast 
keşredilmiştir. Bahriye idaresi, S A Y ı : 
'çılan tahkiıtat hakkında bUyiik 68315-
bir ketumiyet muhafaza etmek- 475 
ledır. ...._ ____ _. 
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(Taf siıat 6 nıct snyt fn1111zarı) 

''Versailles tekrar diriltildi!,, 
. ,.,,... 

limanlar bagla cavap verecek ~~~-~--~~~.!!~---~~!~~ 
&erlin gazetelerine göre Lokarno muhtrasındaki teklifler isabetsizlikler, gaflet-

bunları kağıt sepetine atılmaya mahkum kılıyor ı /erle dolu eserler/ 
Almanya yalnızlığa hazır •• Beş on büyük şairimize hayran

hğım merhametle karışıyor! Makineleşen 
bir idare . 

l 

"Makineleşen bir idare,, tabiri ile ts
~tistik Genel Direktörlüğü daireıini 
iııUrat ediyorum. Aıikarada Devlet Şu• 
tlaı b' bi k" . . ınasınm r oşcsıne yerlepnıı o-
'-rı bu idare istatistik işlerimizde ger -
Stkten bi k. · · · • r ma ıne ıntızamı tesıa etmıt 
~e bu intizamı da istatistiğe ait her tür. 
fi hesap ameliyelerini en son makine 
~sıtaları ile yapmak sayesinde temin~ 
~UYaffak olmuştur. 

llk defa Belçikalı bir uzman tara • 
~dan temelleri atılan Genel Direktör
fllr bundan bir kaç yıl evveline gelin -

tere kadar on iki, on üç memur kad -
~otu ile çalışan bir idare idi. Bugün bu 
'darenin kadrosu yüz elli kişilik bir me
llıur kadrosuna varmıştır. Fakat me -
lllur kadrosunun bu kadar genitlemiı 
0~rnasından dolayı şikayet etmemeli -
dır. Çünkü bugün bu yüz elli kiti beı 
~ kqinin göremiyeceği derecede ge -
17 1t •-••m jiü maacaaır.--vaw 
Çtnde bet ayırma, on delme, iki topla-
~ makinesi hiç durmadan çahııyor. 
cın de makine kuvvetlerinden mUın • 

~n olan verimi almak için gündüz bir 
tltip, gece ayn bir ekip olmak üzere 
~Ünün hemen yirmi dört saatinde ça • 
'ltyor. Bu suretle yilz elli memur bir 
'ene içinde ( 457 ,000) milyon tadat a • 
llleliyesi yapabiliyor 1 Zira Genel nüfus 
'a>'nnı işi memleket nüfusunu bu mik
dtrda tekrar tekrar saymağa lüzum gös 
ltrfyor. Tadat ameliyeleri makineler va• 
~sile yapıldığı için el ve zihin ile ya. 
lltldığı zaman olduğu gibi hata vuku • 
1ıtıa da imkin bırakmıyor. 

Belçikalı Zakar Ankarada çalıırrken 
bıı dairenin makineleştirilmesi yine mev 
tııu bahsolmuştur. Fakat bu ı:at buna 
~ret edememiştir. Sebep olarak da: 
l' _ .. İstatistik makineleri çok kantıktır. 

flrk itçileri bunlan kullanacak dere -
~~e ~ksek seviyede değildir. Makinc
'q'f getirmek beyhude olur . ., 
- l>emiştir. Fakat Zakar zamanında 
ctldisine muavin olan ve onun çekl1d6-
~ tündenberi genel direktör mevkiini 
'ttaJ eden Bay CelSl Belçikalı uzmanın 
Ctıaret edeme1iği bu te,tebbüse girit • 

~·· hlltcllmet reisirr·~ İsmet tnönU de 
endisine yardım etlniı, nihayet ger -

~en muvaffak da olmuıtur.Belçikah Za 
ı.. r'ın çok kanşrk dediği bu makineler 
~dtn ve erkek Türk gençlerinin, Türk 
~İlerinin elinde üç ıenedenberl mil • 
tlrıınel surette işlemektedir. 

Şair Behçet Kemalin anketimize .,_ _______ _._...~---. 

F'rar.<tt:: nskerleri verdiği cevaplann Uk kıamını dünkü "E .. şref saatine gö
ıagımıztla vermiıtlk. Buıün genç 

Berlin, 22 (A.A.) - Vilhelm11tras.f 
sinin yük.sek bir memuru, Lokarnol 
tekliflerinden bahsederek: i 

"- Lokamo muhtır881 tam bir 
Versay fikrinden mülhemdir. Sanki 
Londrada toplanan devlet adamlan 
tarihte yenilenmiştir.,, demiştir. 

Alman cevabı hakkında sarih ma
lOmat almak katlyen kabil deilldir. 
Mamafih, B. Bitlerin pazartem rtl
nftnden evvel hiç bir vaziyet almıya
cağı ihsas edilmektedir. Her halde 
B. Hftlerin pazar gtlntl Breslavda ve. 
receği nutakta, dtln Hamburgda ol
dufu gibi Londra teklifluinden u -
mumt şekilde bahsetmesi muhte -
meldir. 

B. Flandenln mecliste söyledifi 
nutuk gayri müsait karşılanm111tır. 
Bu hususda Berllner Boersen Zein -
tung gazetesi: 

"29 mart seÇ'imfnde şeref hakkın
daki telA.kkimizin B. Flandennin telak
kisinden aşağı olmadığını ıösterece
ğiz.,, demektedir. 

Basın, teklifleri tenkit etmekle 
beraber, hUkQmetin vaziyetini tasrih 
etmemektedir. 

Angrlf gaze~ B. Bitlerin 
Ramburgda, "hukuk müsavatı saha. 
sıncla bir santimetre bile .ricat etmi
yeceğiz.,, dediğini hatırlatmakla ildi
fa etmekte ve Ren mmtakUıncla ye
ni bir gayri askeri mıntaka tesisi 
projesini saçma bulmaktadır. 

Almanya, prensip itibarile; U. 
hey divamna milracaata muanz de
ğildir. Fakat bugtinkü hadl9eye ba 
muamele uygun değildir. Zira mev. 
zuu bahsolan mesele hukuki defli, 
siyasidir. 

Paul Shaefer Berliner Tageblat 
gazetesinde yazdıfı bir pzıcla: 

-ı..okarno muhtırası bir ultlma -

ıanatkdnn diğer ıorgulanmıza ver. re hükmeden mü
dlji cevaplan okugacakaınız. 

KiMLERi BECENIYOR, NiÇiN! nakkidi el birliğile 
- Eakllerden ve yenilerden kim -

lerl beğenirsiniz ve niçin? edebiyat hudut la-
- Bu 80rıuya hakklle karşılık h •• 

vermiş olmak için bir edebiyat tarihi. rının aricine sur-
nin hiç olma7.88. özilnU yazmak gerek. e • ~erek 1 
Bu hususta her şaire, her edebiyat m m lZ § • ' ' 
meraklısına ve bilhassa her münekkit ,_ ____________ _ 

ri .;..ı kal kj düQmanlık kin seçseniz ondan kötü geçine.ne se sen ma e yazma :t ,. 

vazifesi düşmektedir. Bir kıymet şiirlerini bulamazsınız. Bir çok şair. 
buhranı içindeyiz.. Öyle şairlerimiz ler asıl cep1ıelerile, asıl sanat teza. 
var ki; bir .taraftan yalnız bir "ni. hürlerile değil, rast gele ve arızi 
zım,, olduklan, bir taraftan da bir ilhamla yazılmış bazı mısralarile 
"dillf,, oldukları tddia ed.ilmektedir.. tanıtılmaya çabalanmıştır. Şairin 
Mekteplerde okutulan edebiyat kitap_ asıl hüviyetinden bir çok gençler, 
larmın, kıraatlerla çoğu sonsuz ve mektep ldtaplanndan baş kaldırma -
~prtıcı lubetslzlikler ve gafletlerle ya vakit bulana kadar artık haberdar 
doludur. Bunlarda bazan şalrlerimi. olamıyacaklardır • 
.sla öyle şiirltrine rast gelinir ki (Sonu: Sa. 6 Sil. 4) 

A•ushırya - Macaristan - ltalya 

a· lloaaştaıar 
Aflusturga 'istiklalini carislan 

yeniden silalıJa#liıak hakkını 
elde etmige çalışıyorlar 

da 

Roma, 22 (A.A.) - SChuachnigg, 
Waldenegg, Gömböt, de Kanya, ttal • 
yan aaylavlar mecU.ine merasimle ka • 
bul edilmitlerdir. Faıist milisi ünlfor -
masuu giymiı olan Bay Muasolini de 
hazır bulunmuıtur. 

lan11, Avusturya ile Kacariatanm tecr! 
tedbir ıiyaıetine ittirak etmemeleri au. 
retile daha ziyade kuvvet buldıığunu · 

Meclis be9kanı Kont Giano misafir -
teri setımlamıı ve söylediği nutukta, üç 
memleketi biribirine bağlayan dostluk 
rabıtalanndan bahsetmiş ve bu rabıta • 

aöylemiıtir. 
. 

Kont Giano demittir ki: •ttatya, A· 
vusturya ile Macaristanın İtalyan davae 
sı karpamda gösterdikleri teaanildü da. 
ima hatırlayacak ve Milletler Cemiyeti
nin hodberestliği ve aleyhtarbğmş rat-

(Sotlu: Sa. 7 8ü. i J 

ıum detııdır. Lokarno dev1et1er1n1n uabeşı·sf an l 4ı•llıef 'er 
izhar ettikleri Jsteklerin llstesic6r ve n ~ ır.1. j ı~ 
sadece mUzakeratın temelidir. Ma • 

alesef bu muhtıradaki nndde edici c • t f h l J t 
iddialar ve teklifler onu müzakerat emılJe ıne a ırıa llJOT 
sahasından zipde klğıd sepetine a. 

tılmafa mahk11m kılmaktadır. tn_ • f • • lf f 
giuzıer konuşmağa devam etmek istı. ,, Vazı en ı z ı un u unuz . , , 
yorlarsa, evvell büyük mahzurlann 
ezcümle yirmi kilometrelik bir mın. 

(Sonu: Sa. 7 Sil. 1) 

O kadar ki bu makinelerin idaresine -------------------------------
"~aret eden bir Türk makinisti de kene 

Zelıirli 
le re 

gaz bombardımanları Habeş
f azla zayiat oerdirmiş 

~ kendine bazı parçalar illve ederek bir 
lı:emmut temin etmi§tir: Mesel! top
~ m•kinesinde yektınlan husust ıe-

de aynca yazdırmak çaresi bulundu
l\a gibi diğer bir makinede haric! tica
~ rakamlan toplanırken evvelce yal -
~t ithalit ve yahut yalnız ihracat ye -
''U\lan kaydedilirken yeni tertı"bat sa • 
~ttinde ayni zamanda hem ithalS.t ve 
tıı'rtt ihracat rakamlarının yekQn edn • 
c~hc imkan bulunmuıtur. 

'Geçen ilk te~rin içinde yapılan nU -
~ · aayımının vilayet ve kaza, ıehfr •e 
~art1e muvakkat rakamlan neı -

tir. 

avla mlıabakamız 
ilk karşılaşmalar bu gece 

Müsabakalara iştirak ederek şam
piyon olmak fırsatını kaçırmayınız 

ıoo Ura llilkilat 
Tafıilltı 7 nci sayfada 

Raa Naaibu ve aon zehirli gaz bombaTdımanlannın kur6anlanndtın biri. 
(llrinct<Je Sofi Aaberlenlol 
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Fransız hudutlarındaki 
fevkalide tahkimat 

Habeşistan Milletler Cemi
yetine hatırlatıyor: 

Bunların geçilemez oldukları iddia 
edilemez. Bir Müstevli iki şartla 

bu tahkimatı yarabiiir 

" JI azif enizi unuttunuz! ,, 
Alm.nyanın Ren Tadisindeki ıayri 

askeri mmtakayı itıal etmesinden 1oOn.. 

ra Fran"™" pik hl.lduclwıdakl yeral -
b talJQmetınduı .... bebseclil• ol
du. Bu tahkimat, Mqinot tahkimab da· 
ye töhret almıtbr· Çünkü bunlan ya • 
pan ve haz.ulıyara zat. ı..rlııiye nuın 

beton duvarlar vardır. Ttionvil, Metlı 

Verdun ve Toul istihkamları bunlarıO 
arkasından &eliyor . .Ren ncbıi ile ı..~ 
eemburr araaıntt. 300 kale bbJundul' 
anlaşılmaktadrr. 

Maginot'dur. 
Bu yeralb tahkimatı Fransaya 

Zehirli gaz bombardımanları Habeş· 
lere fazla zayiat verdirmiş (60,000,000) ı..pm ............ cııW.. 

inşasına 1929 da batlammı w aDcalı 
cektir. Çünkü Habeşlerin silah teda - 1935 ele ııai.hayet bulmvctur ) 

Franıızlar bundan başka şimal hU • 

dudunu da tahkim etmit bulunuyorl•f• 
Belçika taarruz ve iıtillya uğradıfı ta~ 
dirde bu tahkimat faaliyete geçecektir· 

P'Janden e.phetlfnW .,......,,, inhit•• 
tından istifade edilerek her taraf su 11' 
tnııfa ~l·d~U~t~ıt. 

Londra, 22 (A.A.) - Habeş hüku
meti, B. Avonel'e ikinci bir nota tevdi 
ederek ltalya ile doğrudan doğruya 
mUzalkrata giriştiğini tekzip etmiştir. 

Bu notada, İtalyan kıtalarının, son 
harplerde Habeş mukavemetini kır -
dığı iılrftr edilmekte ve: ''Altı ay sü
ren h ten sonra İtalya Habeş mil
letini boyunduruk altına almağa mu -
vaffak olamamıe, İtalyan mezalimi, 
ancak Hebeş enerjisini arttırmıştır.,, 
denilmektedir. 

Habeş hükumeti, Habeş milletin
de noktai nazar ihtiltif ı bulunduğu 
hakkındaki rivayetleri de tekzip et -
mektedir. 

Notnda, Habcşistanın on üçler ta
rafından yapılan sulh müzakeratı tek
lifine müsbet cevap vermekte müsa -
raat gfJstermcsine mukabil İtalyan ce
vabının sadece prensip bakımından 

kabul ifade ettiği de mevzuu bahis 
edilmektedir. 

Habeş hükUmetl, tamamiyeti mül
kiyesine hürmet etmeğe ve Milletler 
cemiyeti çerçevesi ile nizamname mef
humu içinde bir sulh yapmağa amade 
olup olmadığını İtalyan hükumetinden 
non <1,.~a sorması için konsey nezdin
ı.le ısrar etmektedir. 

• • • 
Londra, 22 (A.A.) - Habeşfstanm 

Paris elçisi B. Volde Mariam, B. Ave
nol'e bir nota vermiştir. Bu notada, 
Habeş:f .anm, Milletler cemiyeti tara
fından ittifakla görüldüğü üzere bir 
tecavü:tı maruz kaldığı Milletler ce -
miyetl l•onseyine hatırlatılmaktadır. 

Nota, ltaTyanın, gerek Habeş gerek 
yabancı seyyar hastahanelerin bom -
bardıma.nına hali. devam ettiğini, si
vil ahaNye akrşı bQğucu gaz kullan
dığını töylemekte ve Milletler cemiye
tinin, 1lalyan mezalimine nihayet ver
mek iifu icabeden tedbirleri almasını 
.istemektedir , 

lTALYANIN LOND~ADAKl 
TEMASLARI 

Lonc!ra, 22 (A.A.) - B. Gral\di, 
dUn öğleden eonra dış bakanlığına git 
mlşUr. Bu ziyaretin, Habeş hükume
ti tarafından Milletler cemiyetine ve
rilen iki nota ile ve pazar günü topla
nacak olan on Uçlcr komitesiyle ala -
kadar olduğu söyleniyor. 

B. Paul Boncour, Savoy otelinde 
B. Beckı kabul etmi3tir. Mülakat bir 
11&8.t stirmtlştUr. 

Dlln, konseyin muhtelif Azası kon
llransm mutasavver neticeleri hak -
knda g~U§lerdir • 

l&ANSA 1TALYAYI KEND!NE 
KAZANMAK İSTİYOR 

Parla, 22 (A.A.) - Stef ani ajansı 
Mldiriyor: 

Fransıa tftAn 11D1umiyesi, B. Hit
Jcr'in harebU Umine, İtalyan muhip
liği durumuma sttıımaktadır. Milte -
addlt gueteler, Jtaıyan • Habee an -
lnşmazlığmm IWlbd kolaylaştırm&k 

üzere Frazmanm, mcı1 tedbirleri der
hal kaldırması zaruretinden bahsedi -
yorlar. Siyasi mahf ellerde, Fransa, 
İtalya, Belçlaka ve İngiltere arasında 
dört taraflı bir ttnif akdinin Franaa
nm emniyeti için prt olduğu kanaa
tinde bulunanların sayısı artmakta -
dır. 

~· WlMR U>DJlıüN JIDtt.Dl 
AÜıiiMIW, IS (A.A.) - Bu sabah 

•İtalyan bombardnnan tayyaresi 
Clcikaya gelerek binden fazla bomb:ı. 
atmıvlanhr. Kaç ~inin atdUğii ve ha-

sarın ne kadar olduğu belli değilse 
de bunun çok mühim olduğu sanılmak 
tadır. Zannedildiğine göre bombardı
mandan maksat, Nasibu karargahı 
umwntsini tahrip etmek idi. Fakat 
ne Nasibu ne de erkanı harbiyesi ora
da bulunmuyor. 

ZEHtRUGAZIN TAHRİBATI ÇOI 
BÜYÜKMÜŞ ' 

Londra. 22 (A.A.) - Röyterin harp 
muhabiri bildiriyor: 

Her iki tarafta, cephelerde biiyük 
bir faaliyet olduğu bildiriliyor. 

Mamafih Ras Kassa ve Seyyumun 
Ueri vadisinde İtalyanların sağ cena
hına karşı muvaffakiyetli bir taarruz
da bulunmuş olduğu hakkındaki ha -
herler hcnUz resmen teeyyüd etme
miştir. Keza imparatorun Antalo ci -
varında İtalyanlarla bir meydan mu -
harebesine tutuşmuş olduğu haberleri 
de henüz teeyyüd etmiş değildir. Har
rann İtalyanlar taraf mdan bombar -
dımanına dair Romaya gelen malft -
mat da öyledir. 

Bir lfabeş resmt harp raporunda 
bir İtalyan uçak filosunun dUn Kora
nıı ve bu mevkiin cenubu şarkisindeki 
ovayı bombardmıan ettiği ve zehirli 
gazlar attığı bildirilmektedir. Bu gaz
lar, yaralılara çok feci iztiraplar ver
miştir. 

Şimal cephesinden Adisababaya 
gelen bir lngillz, cephede zehirli gaz 
kurbanlarının halini "bir dakika için
de yüzleri kanulmuş, ağızlan .f cci ö

lüm izliraplarile büzülmüş insan kit
lesi,, diye tavsif etmiş ve demiştir ki: 

''Cephede intiba işte budur. Asker
lerin yüzde birinin ancak gaz maskesi 
vardır. Bu iztiraplar Afrikanın bu 
kısmında beyaz ırkın nefretle karşı
lanmasını mucip olmaktadır. 

G. GRAZ1AN1 YENİ BİR TAARRUZ 

HAZIRLIYOR 

Ad!sababa, 22 (A.A.) - Röyterin 
harp muhabiri bildiriyor: 

General Graziani'nin Ogadende bii
yük bir taarruza geçeceği ve Cicika
mn bu yolda ilk adım teşkil ettiği zan
nedilmektedir. 

Umumi kanaate göre, Graziani, Ci 
cika - Berbera yolunu kesmek istiye-

rik ettikleri Kızıl denizden gelen ve lnıilterenin en tanınmıı askeri mu · ı 
ellerinde bulunan yegane yol budur. harrirlerinden general Temput-., ~ I 

1NGtL1Z HASTAHANESİ tahkimattan bahsed_. p a..ı~ .-.. 
BOMBALANDI riyor: 

Fransanın tabii kaynaklarından bir 
H&rtum, 22 (A.A. l - Binbaşı Kel- çoklan şimal hududuna yakındır. Fran-

ly'nin idaresi altındaki İngiliz seyyar sanın kömür madenleri, demir maden
hastahanesi Tsana gölünün yirmi mil leri hududa çok yakındır. Loren demir, 
§imali şarkisinde bombardıman edil- çelik ve kömüril ile me§hurdur. 
mlştir. 

Bu kaynakları korumak için uı:un u• 
RİCKET HABEŞİST ANDA NE ı:adıya düşünilldil ve nihayet yeraltı tah 

KONUŞACAK! kimatı yapılmasrna karar Yerildi. 

Adisababa, 22 (A.A.) _ Burada Bu yeraltı tahkimatının m mOhimi 
söylendiğine göre, petrol imtiyazını Lengvi ite Ren arasındadır. ÇilnH ee -
almıg olan ve tayyare ile buraya gelen ki istilatann hemen hepsi bu taraftan 
Ricket, Habeg hükO.metiyle imtiyazına vuku bulmut, Alman orduları hep bu 
alt bazı meseleleri görüştükten sonra istikametten Fransaya girmişti. 
bir kaç güne kadar tekrar Avnıpaya Burada yeraltı demir yonan. asan -
hareket edecektir. sörler, yeraltı kışlalan, kubbeler, pro -

AFRiKA YA YENi GöNDERILEN. jektörler, elektrikle ltliycn yetpare • 

Diğer tı;.-ckan ttalyaya hq: Fran ' 

su. t ... e-..a~""'· ,_~"''~ ~. &c.'= .. e malt 
duttur. Burasının tabii vaziyeti de 5°" 
derece kuvvetlidir. 

Bu bakımdan Fransa hududunun htJ 

tarafı müstahkem bir haldedir. 

Fransanın askeri deh:-41. bu tahlci • 
matta kendini göstermiştir. Bununla ~ 
raber bu tahkimatın geçilemeı bir hal ' 
de oldu~u iddia olunamaz. Bilalciı nıiJr 
tevli ağtr toplar kullanır, ve insanc• • • 
ğır redakarlıklara tahammill edene "" 
tahkimatı yarabilir. 

Fakat bu tahkimat, seferberliğin t .. 

mamlanmasma yardım eder, ve bu tU • 
retle zaferin kazanılmasına SmiJ otur. 

Bununla beraber Franaız tahkim' • 
tt, her müstevliyi dü!!ündürecek bİf 
kuvvettir. Her müstevli bunlara kart' 
vürümeden önce uıı:t•" uzadıya buır1•11 LER ter, gaz geçmiyen perdeler, en ağır 

bombardımanlara karşı gelecek çelik ve 
Napol~ 22 (A.A.) - Piemonti va - --------------------------------......,,,.,. 

mak mecburiyetindedir. 

puru, 211 ı:abit ve 3600 kara gömlek -
Ji ile Trablus'a müteveccihen hareket 
etmittir. 

Roma, 22•(A.A.) - SaWıiyettar mab 
feller, Raa Kasaa ve Ras Seyum ordu -
)arının Uarri vidiıinde İtalyanlara ta
arruz ettiklerine ve Habet kuvvetleri• 
nin Eritre cephesinde Amba Tup'yi İf
gal ettiklerine dair Adilababa'dan veri
len haberleri tekzip etmiflcrdir. 

Bu mahfeller, harbiye ve müstemle -
kat bakanlarını bu hususta hiç bir ma• 
lGmat almamıı olduklarını tasrih celi -
yorlar. 

iT AL YAN VELIAHTINtN KARiSi 
AFRiKA YA GiDiYOR 

Roma, 22 (A.A.) - Roma gazetele-
rinin Napoliden aldığı malQmata göre, 
veliahtin refikası kml haç hastabakıcı
ıı olarak Sezare hastane gemisile ya • 
kında Afrikaya hareket edeceütir. 

Prindpessa Maria vapuru da 60 za. 
bit ve 1200 mitralyöz ve sıhhiye neferi 
ile Somaliye hareket etmi§tir. 

Gece, 200 kara gömlekli, Confidenza 
vapurile Asmara 'ya hareket etmi§ler -
dir. 

Toprak bayramı 
\1 '0:)1 u 

Ankaraaa büyük bir törenle kutlularrdt 
Ankara, 22 (A.A.) - Toprak bay-( 

ramı bugün gehrlmizde törenle kutlan 
mıştır. Bütün civar köylüler halkı ve 
binlerce kişi sabah saat dokuzda Hal
kevl önUnde toplanmıı bulunuyordu. 
Törene istiklal ma.rşile başlanmı§ ve 
halk adına Kerim Ömer Çağlar bir 
söylev vermiştir. Bundan sonra önde 
muzika olduğu halde Samanpazarı -
Çocuk sarayı yoliyle Ulus meydanına 
gidilerek Atatürk anıtına ~elenk kon
mue ve söylevler verilmiştir. · 

Bu güzel bayramı kutlamıya işti-

rak etmig olan halk, buradan yi.ıkteW 
ziraat en;tıtüsüne gitmişler ve kest' 
dilerine enstitü rektörü, öğretmenleri 
ve talebeleri tarafından laboratuvar"' 
tar, idoneme tarlaları gösterihniştif• 
Saat 13,30 da enstitüde Halkevi u:; 
fından misafirlere şehrimiz delegel 
altı yüz kişilik bir öğle yemeği ver~ 
miş ve yemekten ~onra da Halke 
inkılap ve istiklal mevzuu etrafınd• 
bir konferanstan sonra saz çaJınrrıtf• 
millf oyunlar oynanmış ve bir ıtUttUt 
filmi gösterilmiştir. 

~-----~--------'--------------------

Alman intihap liste
sindeki namzetler 

Berlin, 22 (A.A.) - Namzetlerin 
reımi listesinde, Hitler başta olmak Ü· 

zere, nasyonal sosyalist partinin 1035 

azasının ismi vardır. AJtmıı bin mün -
tehip için bir namzet gösterilmektedir. 

Rus-Japon 
münasebet,eri 
Môskova, 22 (A.A.) - 'faı; ajaııt:: 

nın Harbinden öğrendiğine göre. Ci .. 
Şark demiryollarınm satılmuı uıe:. 
ne artık vücudur.a lüzum kalm1Y 
Uzak Şark Sovyet bankasmm tasfi~; 
$i intaç için oraya gönderilen ti 
Sovyet memuru Mançuko makam• 

Amerikada selle- Fransız hudut istih
rin tahribatı fazla kamları teftiş edildi 

Almanyada casus
lar faa'li yete geçti 

tarafından tevkif edilmiştir. . eti 
Sovyetlcrin siyasi mümessıll 

• • •• keyfiyeti protesto etmişler ve bı~P 
Strazburg, 22 (A.A.) - Ren budu - rın derhal tahliyesini istemişlefdır· 

du bölgesinde, casuslukla maznun bir • f afi" 
Nevyork, 22 (A.A.) - Tuğyanlar 

devam ediyor. Ponsilvanyada yağan 
şiddetli kar durumu daha fazla fena 
hale koymuş ve imdat imk5.nını zor -
laştırmıştır. ..... 

Fredrikton, 22 (A.A.) - Sular bu· 
rada çekilmekte ise de bazı noktalar
da aileler henilz evlerin Ust ka.tmdan 
aşağı inememektedirler. Bununla be
raber yiyeceksiz ve içecek susuz kal -
mak tehlikesi çok azalmıştır. 

Itaıqada segl}ah iıleri 

kolaqlaıtırılacak 
Roma, 22 (A.A.) - Resmi gazete. 

de intişar eden bir kararname ile 
mim kambiyo enstJtfisU ltalyada tu
rilml kolayl&ft:ırmak için hususi bir 
servfııt rnw ~bneici~üir ad bcarn•
meye göre, turizme ait masraflar hu
su.si turizm banka çekleri ve vahud 
kerdi mektuplan ile ödenebilecektir. 

Paris. 22 (A.A.) - Perşembe ve 
cuma günleri huduttaki istihkamları 
tefti§ etmi§ olan komisyon devam et
mekte olan çalışmaların iyi bir şekil
de ilerlediğini tesbit ve diğer bazı yer 
lerde daha evvel bitmiş olan bazı işle
rin mümkün olduğu kadar çabuk bir 
surette gcnloletilmesini tavsiye etmig. 
tir. 

Var şova da 
çarpışma, ar 
Varoova, 22 (A.A.) - Karakovide 

pinomatik fabrika.-;ı civarında iş-.izler 

grevciler ve polL"' arasında şiddetli 

kargaşalıklar çıkmıştır. 

lki kadın ölmüştür. Şehrin muh
te11f mıntakalarında daha başka çar. 
pışmalar olmuştur. Beş amele ve 
ikf polis memuru ağır .surette yara
lanmıştır. 500 amele işi bırakmıştır. 

sok kişinin tevkif edildiği haber veril· ]aponga denız kon er 
mektedir. sına gir l yor 

Yarııd inkılap 
konferansları 

Mus. 22 (A.A.) - Bugün saat 10 
da evimizde inkıl!p kursu üzerinde bi
rinci konferans verilmiştir. Çok can
lı olarak anlatılan bu konferansı bine 
yakın yurtdaş dinlemiş ve inktlA.p he
yecanlarını tazelemiştir. 

Almanyada bir 
Lehli tevkif edildi 

Vnrşo\'a, 22 (A.A.) - Alman Si. 
lizyasında Glevitzde, .Alman zabıtası 
Kont Bolko Yonaşbergi tnkif etmiş
tir. 

Kont, Leh Silizyal"ında çok zen. 
gin emH'tke sahip bulunmaktadır Te,·
kifln sebebi maltlm · defildir. 

Tokyo, 22 (A.A.) - Japan e-
Londra dı:niz anlaJmalmın deniı:altt ~ ~ 
mileri hakkındaki 22 nci maddesine 

1
., 

tihak etmeye karar verdiği ötreniltrı' 
tir. 

liolqa ve d~niz 
konferansı 8,. 

Roma, 22 (A.A.) - Bahriye ':.rt 
teşarı amiral Domenico eavan 
mecliste şu şözleri söy lemiştJr: ,. .. 

"- ltalya, teklif edilen d~nirk~ .. 
ahedesi hakkındaki vaziyetin• /l ktııP 

izdeki haH hazır durum vur:ufl Jfdlr 
ettikten sonra tayin edecektir. ,ar_ 
temel dü manlarımız her hald• .,-
müş ve hi~etmişlerdir ki. •", rfll
lenmedik hadiseler bile. kart' ıtttff .. 

h .. "''t , da sancağının şerefinP ur uı-, 

meğe h~mr bir ltalyan filOSd 
11 

caklardır .,, 
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1 işaretler 
Mektepteki ede
biyatın başına 

gelenler Sanayide kullanılan yağlar boyanıyor 
Peyami Sala, Kültür lıalta.sın

tla cJebiyal diifmanı li:r.ik lıoca Midelerimizi bozan • 
ıç ve bağırsak yağ'larının sade 

.. ndan bala.ediyor. 
Peyami ,tkayette haklıdır. Bu 

tlüıüncenin mekteplerde düzine· 
lerle tara/tarlan olduğunu ben de 

,yağlara karıştırı~masından kurtu'u yor uz 

haber vereyim. 
So•yal davada etati•t - libera

list, sporda Fener - Galatcua
ray nanl birer cephe is~, lise tah
•İlinde de edebiyat - len hikti
Ye•i liselerin kurulcluğu günden
beri bide söylenir durur. 

Liselerin edebiyat fubelerini 
toplan haylazlar yuva.-ı ıayan •ert 
ril~ü nice allameleri ben birer birer 
•ayabilirim. 

Bir zamanlar lise sınıflarında 
olırrırken len aJı altında •ayılan 
Jns1erin hocaları bize: 

Deri fabrikalarile kalafat işlerin
de kullanılan ve iç yağlarile barsak 
yağlarının eritilmesinden hasıl olan 
yağların yemeklik yağlara karıştı -
rıldığı yapılan tetkiklerden anlaşılını~ 1 
buna mani olmak için sanayide kulla-! 
mlan yağların boyanmasına karar ve
rılmişti. Daimi encümen tarafından 1 
verilen bu karar Şehir meclisince dt! j 
taRdik edildiğinden kare.rm tatbikine 

yakın bir zamanda başlanacaktır. 

Sanayide kullanılan iç yağları hava 

cıva ile boyanacaktır. Yapılan tetki -

katta hava cıvanın deriler üzerinde 
c::::z __ 

ünkü kongre!er 
- Elendiler, bu palavradan 

vaz- geçin, adam olun, dediler. Karadeoıı.ııler, Darüşşa-
Bu palavranın hududunu çok faka ve Niğde gençlerin=n 

defa .o?lara .çiz~irirdik. top!anh!arı 
Bazım nycu:ıye hocaıına göre 

riyaziyeden btl§ka hakikat yoktu. 
Aynı feyİ bir gün fizik hocan· 

l'tG ·_,rduk. O bize kimya ile li
zihten btl§ka ıeylerin palavra ol
tlufunu •Öyledi. 

T abiiyat hoccuı, hayvanların 
Po•tlarını, nebatların tomurcuk· 
lttrını yanlq•ız sayabüir•ek dün
.)lanın allamesi olacağımızı an· 
lo.t1r. 

Talebeliğimde karfdClftığım 
"1anzaraları hoca oldum gene gör· 
Jüm. Der•hane1e genÇlere anlat
trltlarım arkatlnrfrrnna da tekrar 

Karadeniz liselerinden yetişen 

gençler bir kurum yapmağa karar 
vermişlerdir. Kurum için hazırlanan 

nizamname tasdik edilmek üzere İl -
baylığa gönderilmiştir. 

Bu münasebetle kurumun yeni ida 
re heyeti seçmek üzere dün Yuca. Ül
kü lisesinde bir toplantı yapılmıştır. 
Kurumun Jnerkezi İstanbul olacak ve 
Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Sam • 
sun, Amasya, Ordu, Giresun, Gümüş
hane, Rize, Artvin vilayetlerinde bi
rer §ubesi bulunacaktır. 

Birlik idare heyeti bu şubelere 
seçilecek Uc:er kişilik komitenin birleş 
mesinden husule gelecektir. 

* narü~ aka. lisMinden yotJ.oonlor 

biç bir tesir yapmıyacağı ve derilerin 
rengini bozmıyacağı anlaşılmıştır. 

Yalnız sanlnyt sabunlarının renklerini 
siyahlatacak ise de bu da mahzurlu 
görülmemektedir. 

Belediye bu suretle insanlar tarıı.

fından yenmesi zararlı olan iç ve bar
sak yağlarının sade yağlarına karış

.tırılmasını önliycccktir. Bu hususta 
belediye zabıtası talimatnamesine ay
nen şu madde eklenmiştir: 

"Deri /abrilı:alarmda t'e kala/afçı

wr tarafından kalafnt ~leritıde ve sa
ir sanayide kullanılan iç t •e barsaT.
yağlarııım critilme.~ile elde edilen yağ 

Zeynep 
doğum 

Kamil 
evinde 

İki kalöriferden biri , 
değiştir ili yor 

Zeynep K~mil doğum evinde gebe 
kadınlarla çocuklann soiuktao muha -
{azaları için mevcut iki kaloriferden es
kiyen birinin değiştirilmesine karar ve. 
rilmiıtir. Bunun için 600 lira tahsisat 
ayrılmı§tır. Hastanenin diğer baa nok • 
aanlan da önümüzdeki aylar içinde ta
mamlanacaktır. 

Doğum evi günden güne tekemmül 
etmekte, btanbulun doğuracak fakir 
kadrnlanna emin bir melce olmakta • 
drr. Doğum evinde boş yatak kalmamıt 
tır. 

YENl BiR PAZAR 
i.(~o t.nıanlar g r,rcfum. kurumu yıllık toplantrsmı dün Emi - KadıkoyUnde Zi.ıntü Pap mahallesi• 

o\' "' ~ nönU Halkevinde yapmıştır. Toplantı nin Rüştiye sokağında çarşamba gün -
Ga)'esini, mafıgaJını kaybeden idare heyeti üyesinden Bay Vefik aç- leri pazar kurulmasına Şehir meclisin-

i>; t el • mış, başkanlığa da Bay Nabi seçilmiş- ce mUsaade edilmiştir. önümüzdeki "ar r e rı• müene•enncle bunları ~ 
t b•• tir. Evvela idare heyetinin bir yıllık ıuıımbadan itibaren burada pazar kuru • a ·ı görmelidir. r-

çalışma raporu okunmuş ve kabul e- Jacak ve civar halkı yiyeceklerini ucuz-
Liael erden on •ekiz ycqında· ri· dilmi3tir. ca buradan temin edeceklerdir. 

>'t!ziye allame•i, fizik alimi, kim- Rapordan sonra yeni yönetim ku- =======-=========== 
Yer kti§ili çık•ın diye bekliyenler rulundan önümüzdeki yıl içinde ya -
için, •ahipıiz kalan kültür bahis· pılmMI istenecek dilekler etrafında 
lerine dügman orduları Ü•tÜne a- görUşülmiye başlanmıştır. 
it Yeni kurul önümüzdeki yıl yUksek 

rn ecler gibi ıaldırmak bir zafer tahsilde bulunan fakir gençleri hima
•tımlrr. ye edecek ve onlara yardımda bulu • 

Liselerdeki bu mananz müca· =~-=========~=== 
dele iki tara/tan zararlı oluyor. ve ilim ıeviyeıi almadan •evilme· 

1 - lıtidatlı, anlayı§lı talebe- dikleri muhitten kaçmaya mecbur 
l'tin gerçekten ilim adamı olmala- oluyorlar. Eli kalem tutan bir 
1'tna mani oluyor. Çünkü li•eler- • çok arkadaılar tanıyorum. Bunlar 
de oldukça yükıek bir kültür al· mektepleri yarıda bırakmaya mec
"1a'1an her hangi bir ümin her· bur olmuılardır. Bunun ıebebi 
~ bir parçaırnda muvallaki- len - edebiyat kavgaıının ta fU• 
l'et röıtcrcnler, alelade adamın urlara kadar ıirmiı olmaııdır. 
levltine çıkamıyor, bu İ•tidat· Bugiin bu telkin devam etmek· 
lor kat bir halde kalıyorlar. tedir. Edebiyat palavra ıayıldık· 

Hayat elenen fey bir terkiptir. ca ve mehtepler onu inıan )'etİf• 
}' aratıcı alim bu terkibin içinden tirmek için bir va•ıta •aymıya te· 
rıltacalıtır. nezziil etmedikç• ciddi kültür ıa-

nacaktır. 

Bu dilekler görüşüldükten sonra 
yeni yönetim kurulu seçimine geçil -
miştir. Seçim neticesinde Vefik, En
ver, Cemal, Fuat, Halit, Rıdvan ve 
MUntckirn yönetim kuruluna aeçilmi§ 
terdir. 

* Niğde ve havalisi gençleri de dün 
Halkevinde bir toplantı yaparak şeh
rimizde bulunan bütün Niğdelilelrin 

birbirlerile yakından görüşüp konut -
malannı temin için bir gece yapılma
mna karar vermişlerdir. Bu gece 28 
martta Eminönü Halkevinde yapıla -
caktır. 

• Kızılay kurumunun EyUp lcaıı ko
lu yıllık toplantısını dUn Eyüp 
Merkez ealonunda yapmıştır. Toplan
tıda bir yıllık ça!Jşma raporu okun -
mu§ ve yeni yönetim kurulu seçilmiş
tir. 

Kendi•İne göre bir dünya gö- hibi bir edebiyat adamının yeti§· Çocuk t'S;rğeme koneresr 
'Üfüne ıahip olmıyan münevverin me•İncle imkan kalmaz. ~ nisanda Atinada bUyUk bir ço _ 
"• Yorotrcı bir hekim, ne de ya· Programlar ne yazarıa yazıın . cuk esirgeme toplantısı yapılacaktır. 
'tıhcr bir mühendiı olacağına ina- mekteplerdeki ilim perıonelleri Bu toplantıya bUtUn Balkan dev 
"amı)'Oruz. kendilerinin allame papağanı ıle· !ellerinden iki§er murahhas iştirak e-

EJebiyata hücum liıelerimiule iil, münevver inıa" yetiıtirmek decektir. Toplantı Yunan kralının 
)fllmz manzum ve menmr sözlere ııazrl~ıile mükellef olduklarını baokanlığında olacak ve bugünkü 
İrthi•ar etmez. Elı·n· kalemı· k~gvı- h t l k d b t _J d çocuk işleri etrafında görüşülecektir. ... " a ır ayıncaya a ar u ezua e· Şehrimiz namına doktor İhsan Sa-
tlı alıp barit bir rapor yazmaktan vam edecektir. mi ve doktor Salih Ahmet iştirak e -
f.o,Iar; lelıele bahiılerinde niha- Sac'r· Ertem decektir. 
l'et bular. Li•elerde çok dela lel
•ele dersleri ilim hocaları tmalın· 
""" nrh mutlaka vurulacak bir 
Qbalı ıayılır, bir lükı efya addo
ltrnur. 

il - Edebiyaffo meıgul olmak 
l,ir cürüm ıayıldığına göre mftn
le#fette eJebiyat hayatı ile mektep 1 

rt,üclhif bir tezad halinde bulunn-
1 

l-or. 1 

Hakikaten kenclini ıanata ve
tecel! iıticlatlar lelıeli bir kültür l 

Yazısız 

Zar /ıa'V(l c;lt'a ile boyaıwrnl: satıla

caktı r.,, 

Yemişteki yağ imalathaneleri bun
dan sonra sıkı bir surette teftiş edile
rek boyanmamış yağ bulunursa veya
hut tereyağlarına iç ve barsak yağları 
nm karıştırılmış olduğu görülürse 
imalathane sahipleri şiddetle cezalan-

dırılacak, bu vaziyet tekerrür eder&' 

imalathaneleri kapatılacaktır. Çünkü 
şimdiye kadu bu gibi yerlerde iç, bar

sak, ,·ejetalin, . eski ve acm1ış yağlar 
bir m!ktnr !inde yağla karıştırılarak 

bir nevi yemeklik yağ yapılıyordu. 

Polis habrrlerl• 

Kasayı soyan kim? 

Bir kasanı.. anailları kaç 
kiş de bu unur 

Dün gece sabaha karşı Galatada A -
rap camide Bahkpazar c;addesinde 3Z 
numaralı meyhanenin dış kapısına a -
nahtar uydurulmak suretile hırsız gir • 
miıtir. içendeki çekmece de kınlmrı ve 
içinde bulunan 131 lira ahnmııtır. Mey 
hanenin aahibi Haaan dün u.bab dillr -
klnma gelince işin farkma vannıı. za -
brtaya §iklyetto bulunmuştur. Hasan, 
kendisinden batkı ıanon Mehmetde de 
bir anahtar bulunduğunu söyleyince 
garson Mehmet yakalanmıştır. Hırsız

ltfı kimin yaptığı tahkik edilmektedir. 
EŞYALARI ÇALIP GiTMiŞ -

Mercanda Mühürdar Emin paşa soka • 
ğrndı 28 .numaralı ..evde oturan Ali .za -
bıtaya bapurmu!, be' ıenedenberi ya -
nında bulunan Pakizenin eşyalannr ça. 
hp kaçtığını söylemiıtir. Pakizenin ne

reye gittifi belli delildir. 

ÇALINAN SANDAL - Kaaımpaıa
da sahilde ballı bulunan Alinin sanda· 
lını Şevki isminde biri çalmrı, Haliçtt 
bir kayıkhaneye götürmüştür. Şikayet 

Ü7:e-rine Şevki yakalanmı§tır. 
PALTO HIRSIZLARI - Hayriye 

lisesi ıon ıınıf talebesinden Fıruğun 

paltos~nu Orhan, Mahmut. Şevket is -
minde üç çocuk çalmış, aatmaya ıötü • 
rUrlerken yakalanmııludır. 

DöVDULER - Gılatada Şevket 

pap hanında oturan tavukçu Celalin 
oda kapısı kmlmıJ, içeriye Bebek Ha · 
san ile iatefo isminde iki kişi girmiıtir. 

Bunlar CelAH fena halde dövdükten eon 
ra çıkıp &itmişlerdir, 

ZEHiRLENDi MI? - Anaravda 
oturan topçu mUlbımlanndan Haydar, ! 
Akıarayda Ahmedin köfteci dükklnın· 
de yoğurtlu kebap yemiıt, mide"li bo -
zulmuştur. Yoğurdun içinde zehire ben 
zer bir de madde göri.ilmüştür. Zabıta 

tahkikat yapmaktadır. 

iSKAMBiL YOZONDEN - Araba· 
cı Salimle Hau n Fındıklıda bir kah -
vede iskambil ovnarlarken kavga etmiş· 

terdir. Ha,3n Snlimin kafa!llma bir de -
mirle vurarak varmıştır. 

KiM KiME TECTVOZ ETMiŞ -
Kurba ğalıda oturan Hasan Gazhane ci
varından geçerken tanımadığı bir adam 
tarafından b?~·na sopa ile vurularak ya 
ralanchğ ını iddia etmistir. Tarif etti~i 

ada.,, •akalanmı~trr. Bunun adı salih • 
tir. ~alih <i e Tl i"'=!lnın t ecavüzüne uf · 
rad •ğını iddia c-tmi~tir. 

qiüi4ler -"Vazife kurbanı,, 
sözünün tahlili 
Kolları şeritli tramvay konırol 

memurlarının, hiç bir nizam ve 
tedbir tanımaksızın tramvay ara· 
balarına atlayıp sıçradıklarını ve 
en hızlı gidiş esnasında hoplayıp 
indiklerini görüyoruz. 

Bunlar •arôhiyetli kimseler mi· 
dir ?. Bunlann ba~ına gelecek 
kazalardan kimler mesul olacok
tır?. 

Dakika geçmez ki, tramvavlar 
lam ln:.larile giderken bir yerde, 
elinde bir saatle durup bek/iyen 
bir kontrol memurunun, •okak ço

cuklarına örnek olacak ve b;, ta
kım beceriksizlere cesaret ver~ 
cek bir §ekilde tramvaylara atla
yıp işlerini gördükten rıe bi• kag 
ki~iyi de keneli hesabına tramvay
da rahatsız ettikten •onra gene 
tramvay yürürken indiğini görmi
yelim. 

ln•anın aklına ftl geliyor: A· 
caba ba adamlara tramvaya ot
lama dersi mi verümi§tir? 

Halbuki bazan bir biletçinin, 
tramvay pek kalabalık olcfuğa 
zamanlar, halkın ara1ından geçr 
ceği yerde ön sahanlıktan innelr 
arka •ahanlıktan tekrar arabaya 
binmek iateme•ini c>e bu •ıradtı 
vatmanın da bu itten haberi ol· 
makaızın tramoayı çekip götürdü· 
günü görürüm. Y erd~ kalan bil· 
letçi, bazan relakatincle bir Je 
kontrol memuru olJuğa halde, ha 
bire kosar, mü:teri'er haykınr, 
nihayet tramvay ara'1aaının asJ 
lüzumlu adamı, rrarevki ile bir 
likte içeriye alınır. 

Diyecefjim şu ki , bi1etçi oe 
~onlrolcular, 'tramııaya hızlı gİ· 
cli~leri anıntla, tam bir marifetle 
inip binecek derecede •eçme birer 
cambaz, her türlü teh'ikeden mu
al insanlar değillerdir. 

O halde na•J oluyor da, bühas
•a kontrol memurlarının tramvay 
yürürken atlamalanna meydan 
veriliyor. Ve yahucl i§leri o yol· 
da tanzim edilmittir? 

Dikkat edilirse. tramvay hilet· 
lerini kontrol edenlere değil . on· 
ların İ§lerinin tanzim ecliliı tekli· 
ne takılıyorum. Tramvay kontrol 
mem!ırları yer.iz. yurdıu::, durak
sız bir takım daiınık kafileler 
halind; görüliiyorlar.. Yol orta· 
larında atlıyor, iştaıyon ötelerinde 
heyilf erinin dilediği gibi iniyorlar. 
Pek keyil'erinin dilediği gibi de
nemez ya.. Kim bilir o iÜn ka, 
tramvayın içinden bir §İt gibi re
dp gitmek üzere emir almlflır!. 
Kim bilir ne he•apsız - veya 
pek hesaplı - ancak tehli,'.,e
ve müsait bir tarileye tabidir! 

Sonra günün birinde bu tram
tJayın ledakar memunınun bu 
"maharetli .• atlayırlan anında ba
fına bir kaza ge1ıe, giyeceği ta
bir, bittabii "vazife kurbanı .. du~. 

Va-r.ile kurbanı olmah ıliye 

bir fey vardır. Ve bu kahrama~ 
lığı göaferenlerin arJınclan ger
çekten bir ıay{r duyulur. Fakat 
devamlı bir tedbira:z!iğin verebi· 
f eceği leci neticeye ne cler•ini:.?. 
Hele bu gibi bir i~te... Nedir o: 
Koa hoca bir adam, nihayet bir 
adamın elinden alarak kırmızı bir 
kai!ıd vırtncak, tekrar o adama 
iade Pdrr0 k... Sonra yüz türlB 
tt'!hli1•c.. Bize kalırsa, tramvayın, 
nenP bjr r"'rı taşıyan mP6UI mi!" 

murları bile - vazife dolayui• 
le - olur olmaz tramvaya otla
mava mecbur edilmemelidir 

'"'rrini. tabii şarıl,.,,. icincle ~ör-
ıünler ! Hikmet MUnlr 
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Yunanistan mektuplan 

~\rna vut elçisi seferLer
liği tekzip edince .. 

Venize/osun Ölümü - Atinada 1ürk- Yunan 
ticaret odası -Askeri teda1ikat 

Atin&, (Hususi) - Venizelosun 
itlflmilnUn uyandırdığı teessür, umul
duğundan çok geniş olmuştur. Söy
Jendftln• göre, Venizelosun cenaze. 
af Atfnada yapılacak dini merasim
den sonra Giride götürülerek Kandi-
·19C1e hf1rriyet heykeli yamnda gömü. 
Jeeektir. Bu heykeli Venizelos Girid 
fllyanmın sonunda kurmuştu. 

AT/NADA YUNAN - TURK 
TiCARET ODASI 

Atinacla bir Yynan - Türk tiea. 
ret odasınm teşkil edilmesi hususun
da Atfna ticaret odasında yapılacak 
toplantı ve merasim, Venizelosun ö. 
lflmfl dolayısile tehir edilmiştir. 1932 
aeneslnde Atfnada bir Ttirk - Yunan 
tlc:aret odam kurulmuştu. Fakat son 
çıkanlan bir kanun mucibince hususf 
nrette, husul feklllerde kurulan o
dalara ticaret odam nvam verilemL 
yeeeft için Tilrk - Yunan ticaret o
dam Atinadald Ttlrldye ticaret atapll-
11 himayesi altında tekrar kurulacak. 

in. Bu tarzda Atlnada İngfllz- Yunan 
Almaa - Yunan, Romen - Yunan 
ticaret odalan vardır. 

YUNAN ASKERi TEDARIKATI 

B. Metaksasm riyaseti altmda, 
nllU müdafaa vekAletinde, iktisat ba
iuı B. Mancarinos, Epir umum ki. 
.. dam B. Panayotakos. mflU mti
dafaa vekaleti levazım mtıdfirtl ve 
ha hususta davet edilen bazı yüksek 
sınıflı zabitan hazır bulunduklan hal
de, f evkallde bir toplantı yapıl

tır. 

t~ttmaclu aonra B. Mebhı
beyanatından .şu mühim meselenfn Uç 
~fhadan ibaret oldufu anlqılmış. 
tır. 

A - Askeri levazımm daha ~
buk ve daha iyi surette yapılması. 

B - Harp tedarikAtmm memle
ketin iktisadi ve kambiyo vaziyetine 
uygun olması. 

C - Bu mfibayaatm serbest Te 
açık bir surette, iktisadi şartlar ta
mamen muhafaza edilmek şartfle ya_ 

prldığına dair halka kanaat vermek. 
meal. 

Bilhama bu son şartlan temin 
maksadlle mllll mUdafaa, ekonomi 
n finans bakanlıklan tarafmdan 
seyleD bir kanunnun nep-edflmeal 
pek muhtemeldir. 

25 MARTTA UMUMi AF 
YAPILACAK MI? 

25 marta tesadüf eden Yunan 
mDll bayramı münasebetile siyasi 
haksızlıklar için mahkt1m olanlara 

TRENLERDE ~STA TEŞKiLAT~ 
YAPILIYOR 

Bayındırlık Bakanlığı memleketi -
!Dizdeki posta ve telgraf teşkilatını ge
nişletmcğe karar vermi§ ve bu iş için de 
istasyonlardan istifade edilmesi için 
devlet demiryolları idaresile mutabık 

kalmıştır. Yapılan konuımalara göre 
halk, istasyonlarda mktup ve telgraf 
verebilecektir. Diğer taraftan trenlerde 

halka mııhabcre imkanını vermek için teı 
kilit yapılacak ve yolcular seyahatte i
ken istedikleri yerlere mektup ve tel -
graf gönderebileceklerdir. 

EKMEK NARKI 
Belediye nark komisyonu bugün top

lanarak on beş günlük yeni narkı tes
bit edecektir. 

TELEFON MUKAVELESi 
Eski telefon şirketi, mukavelenin 

timdiye kadar imzalanm2sını gecikti -
ren mübayaa bedelinin ödenmesi ıekli 

etnfmda hükumetimizin yaptığı son 
tlldifi aw .etllfnl bildirmiştir. Şir

ıet merkesl imzalamak için bugünlerde 
Nllhiyetll delegesi B. Goyon'u Anka -
raya ıCSnderecektir. Mukavele nisanın 
• WtaJarm4la fr 7 

..... t 

umumi bir af nrileceği söylenmek
tedir. 

Bu hususta düşüncesi sorulan B. 
Metaksas, bundan haberi olmadığını, 
mamafih buna itirazı olmiyacağını 

söylemiştir. Bilhassa böyle bir mer
hamet tedbirini daima düşündüğünü 
ve bunun için merkezlerinden uzak 
tutulan sabık zabitana Atinaya av. 
det etmelerine mUsaade ettiğini, her 
halde bu gibi haksızlıklara bir niha
yet verilmek üzere sU~nlük mesele. 
sinin halledilmesine taraftar olduğu
nu da llbe etmiştir. 

Fakat milli müdafaa vekill ve 
htikOmet ikinci reisi B. Metaksasın 
bu merhamet temayülatı askeri me
hafilde fena nazarla telakki edilerek 
asker yeminine sadakat etmlyen, ka· 
çan ve vatanlarına karşı silhlannı 

kullanan zabitanın tekrar askerliğe 
avdet etmeleri, vazifelerine sadık ka
lan diğer arkadaşları tarafından tec· 
viz edilemlyeceği ve bu meselenin da
ha fazla zabitana tealluk ettiğinden 
Vekilin müdahalesi doğru olmadığı 
söyleniyor. 

ARNAVUTLUKTA SEFERBERLiK 

Arnavutlukta seferberliğin Uln 
edildiği bir kaç dndenberi söylen
mekte olduğundan Atlnadaki Arna _ 
vutluk elçiliği bunu kati surette tekzip 
etmiş, her sene oldufu gibi, bu se
ne de talim etmek üzere bir kaç sı. 
nıfın davet edildiğini söylemiştir. 

Bundan maada, Yunan milH mU. 
dafaa bakanı bu hususta fÖyle de. 
demlftlr: 

- Anaafttl ............ toplatbll
na dair resmi bir ma16matım olmadı
ğı için daha fasla endfte edecek bir 
nokta bulamıyorum. 

PiRE LiMANINDA YENi BiR 
IST ASYON YAPILIYOR 

Gelecek nisandan 1 tlbaren Pire 
limamnda beynelmilel alimetli bir 
istasyon açılmafa başbyaeaktır. 

Bu istasyon vaaıtasile Pire lima
nına girip çıkacak vapurlann hareke
ti beynelmllel usul dairesinde tan
zim edilecektir. 

Aynı zamanda telsiz telgrafla da 
seyahatte balunan vapurlarla müna
sebette bul un ula bilecektir. 

Bu istasyonun lrtlf aı 73,50 metre 
olacak, gelen her vapur çok uzak
tan da görUlecek ve Pire limanına ne 
için geldiğini, hamulesinin nevini, 
maksadını, Pirede ne kadar kalaca. 
ğını bildirmeğe mecbur tutulacaktır. 
istasyon tarafından vapurun i şgal e
deceği yer buna göre göstuilec-ektir. 

BU SENEKi YERLi MALLAR SRGIS! 
NASIL OLACAK? 

Haber aldığımıza göre sanayi birliği 

yakında mutat kongrelerinden birisini 
yapacaktır. Kongrede yerli mallar ser
gisi etrafında da konuıulacak v e kon -
greden sonra bu sene açılacak serginin 
ilk hazırlıklarına baılanacaktır. Hüku · 
met, bu serginin İzmir sergisi ile ayni 
zamana tesadüf etmemesi için aralarına 
yeni yaptığı programda fazla zaman 
koymuı. açılma tarihlerini de dcğiştir
mi§tir. Diğer taraftan bu seneki yerii 
mallar sergisinin bihalsaa geçen seneki 
dedikodulardan sonra daha iyi bir şe
kilde hazırlanmasına çalışılacaktır. B "r
lik reisi bu husus hakkında daha şim -
diden temaslara geçmiştir. 

iYiLiK EDEYiM DERKEN - K:-
sımpapda U zunyolda Hasanın kahve -
sinde kömür amelesinden Necip ile Mus 
tafa kavga ederlerken kahveci H2~an 

aralarına girmiı. ayırmc>k istem"ş• .. r. 
Kavga sırasında Ne: ip çc:kısını H "sa -
nrn karnına saptavarak yaralamıştır. 

Necip yakatanmı~tır. 
DEMiR TAŞIRKEN - Tonhane 

mahatlanndan tıman demir taıırken • 
yağı kaymıı, dUterek batından yaralan-
1DJ!tll'· t.m.n baıtaneye kal~. 

Güneı - lıtanbulıpor, Galatuarag - Topkapı maçlann4an birer oörllnDı. 

Dün yapılan lik rn.acları 
Dün Uç stadda ilk maçlarma devani 

edildi. Fener stadında Altmordu iki
ye karşı 3 sayı ile Ortaköy, Fenerbah
çe sıfıra karşı be§ sayı ile EyübU ~en 
diler. Vefa ile Beykoz üçer sayı ile be
rabere kaldılar. 

re 1-1 berabere bitti lkinci devre 1 
Topkapı kalesi önünde ve adeta te! 
kale teklinde oynanmumıa rağmen 

1 oyunun bltmeaine 10 dakika kaluıy: 
kadar Galatuarayhlar beraberlikten 
kurtulamadılar. Ellerine geçen penal-

BEYKOZ - VEFA 

, ~yı bile atamadılar. Son dakikalarda 
yapılan bir gol Galatasarayı bu maç
tan 2-1 pllp çıkardı. Beykoz ve Vefa takımlarında ek -

sikler vardı. Mesela Vefada Süleyman 
Lutfi, Hüseyin, Muhteşem, aRgıp, 

Beykozda Nebi, Sait, Şahap, görün -
müyorlardı. Vefa birinci devrede çok 
fırsat kaçırdı. Birinci devre 3-1 Ve
fa lehine maç 3--3 beraberlikle bitti. 
İki tarafın orta haflan birbirlerine 
karşı kusurlu oynadılar. Beykozlu 8 
Mehmetle Vefa Latif hakem tarafm
dan oyundan çıkarıldılar. 

FENERBAHÇE -EYOP 

Fenerbahçe - Eyüp oyunun birin
ci devresi 3-1 Fener lehine bitti. t -
kinci devrede seyircilerden bir kısmı 
oyuna karışır, tesir eder bir vaZlyet 
aldılar. Hakemoyunu durdurdu. Po -
listen mUd8.haıe rica etti Bu karar 
derhal tesirini gösterdi. Bağırarak 

Fenerlileri teevik etmek istiyenler 
sustular. Oyun da ~ bir· pkilde 

devaın «;t~\>y 1'f&.& .. ~ ltm!! ~ 
bitti. 

BF.ŞlgTAŞ SAHASINDA 

Beşiktaş Anadoluyu ikiye karp 
dört sayı ile yendi. Maç bir hayli çe
tin oldu. 

Süleyınaniye sıfıra ltarşı 3 sayı ile 
Hilil kazandı. 

aKragUmrUk SJfıra karp 3 aayı 
ile Doğanspora galip geldL 

TAKSİM STADINDA 

Beylerbeyi sıfıra karşı 4 sayı ile 
Feneryılmazı yendL 

GALATASARAY - TOPKAPI 

Galatasaray çok değişik ve genç 
bir taknnal ortayaçıktı. Birinic dev-

GONF.ş - lSTANBULSPOR 

Bu maç da diğeri gibi zevlmlz ol
du. iki tarafm da akmbya kürek çe
ker gibi hareketleri görilltıyordu. Ne
ticeyi Rebli'nln usta1ıkb bir vunıtlle 
kazaıulan bir aayı halletti. a.Mç 1-0 
Güneş lehine bitmekle beraber GUnet
Jiler maç bitesiye kadar bir türltl be
rabere kalmak tehlikesinden kurtula-
madılar. 

MERCANSPOR - B. TOPKAPI 

DUn Topkapı aahaamda Mercan -
sporla Topkapı B. takımı arumda 
hususi bir maç yapılmıt, Mercanspor 
3 e karp 4 le maçı kazanmıp. 

BEYOOLU HALKEVlNDE DEKAT -
LöN YARIŞKALARI B1TTl 

İki haftaaan beri Beyoğlu Halke
vi Jimnastik l&lonunda devam eden 
(Dekatlon) müaabakalan dil& bitmif-
t:ir. Silpor i91eri clirc~ eq Na
W Koran alman derecelerden mem -
nundur. Bilhuaa umumi tasnifte U -
çtlnctl gelen Tevfitln 1.85 boyu ve 85 
kiloalle iki eeııe l!IOnra Türkiye Atle -
tfzrnfnfn en bqmda gelecek biradam 
olacağını söylemlftlr. 

Aldığı dereceuerin bazı1an şunlar
dır: Glllle atma 11.97 metre, durarak 
uzun atlama 2.78 metre. Fena atlama 
1.63 metre, umumi neticede Merkuris 
24 sayı ile birinci, Kafecopuloa 27 aa
yı ile ikinci, Tevfik 35 sayı ile Uçtın
cU gelmişlerdir. Bunlardan bqka, V o
tikaa, Muhsin, Rifat muVaffak olm111· 
lardır. 

~ 

lngilterede 
Atletlerin olimpiqada 
iştiraklerine müsaaae 
edilmemek ıstigorıar. 

Londra, 22 (A.A.) - lngiltere aı.. 
letizm amatör federasyonunn bugü~ 
kU içtimaında işçiler spor federasyo
nu namına bir takrir tevdi edilmit • 
tir. 

Bu takrirde atletizm federasyona
nun olimpiyad oyunlanna muavenet
ten vaz geçmesi ve iştirak edecek at
letlere müsaade vermemesi istenmek· 
tedir. 

lşçl federasyonu tarafından Od 
ay zarfında yeniden bir talep v&kl 
olursa hususi bir içtima yapılaeajl 
vaad edilmesi üzerine bu takrir gert 
alınmıştır. 

Atletizm federa..sıyonu, Kralın ha
milik sıfatını kabul etmesini ricaya 
karar vermiştir. l\feşhur mania at
lama şampiyonu Lord Burghley, fe • 
derasyon riyasetine intihap olunmuf" 
tur. 

Müzakere esnasında azadan M1 • 
lav B. Lampson, olimpiyad oyunları .. 
ıun .Alman malls•omnl hlı çok.. "'(\{9 
titerling lirasıyla zenginleştire~elfne 
ve bu paranın silAhlanmıya Mrf olu· 
naufına vakıf olup olmadıimı .e 
İngiliz parasının bu yolla AlmanY_.. 
ya akma"ına mani olup olmıyaraflnl 
maliye nazırından sormak fikrinde 
oldufunu bildirmiştir. 

lzmit Akqeşil kulübü 
24 qaşı,,Ja 

lzmit, 22 (A.A.) - Ak yeşil sJM'f 
klübU, 24 Uncu yıl dönUmU münase
betile akşam Ulu Gazi okulu salonla
rında bir danslı çay vermiştir. 

Yeni Almanyada yetişen nesil 

Almanlar, erkek mekteplerinde ol
duğu gibi kız mekteplerinde de idma
na çok ehemmiyet veriyorlar. Her yıl 
her şehirdeki erkek ve kız talebeler, 
belli bir sahada toplanıp, cimnuttk, 
apor millı&bılr.alll'IM ......... _.lllU 

kabiliyetlerini orta)'& koyuyorlar. Yu
kandaki resimde görlllen kızlar, Ber
lindeJd Jm mektepleri talebelerinden 
bir gruptur. Resim, Berlinde idman 
ısalwmıda mtlcadeleye ima bir ara ve-
~ 71'1 ı aaail• 

ldlmJetlr. Bu remni buaa -.odlJll -
Hafta,, adlı Alman mecmu.:;:# 
tu satırlan da katml§br: ' ~ 
yeni Almanya için, beden ve ~· 
ter terbiyesi ile, genç, zinde " 
fttli !* .... ,.uwttpd 
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Buyurun da çıkın! 
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Dak ti!olar ın menin ko · a- Belediye Heybeli ada ile Büyükada-
da yeniden asri bir abdesthane yap-

Y ırn bul muş ' ar. Fakat iş tırmıya. karar venniş, bunun için la -

çıkmaya gelince.. zım olan 11500 liralık tahsisatı Şehir 
meclisinden almıştı. Helaların proje -

Geçenlerde Nevyorkun gökleri tır • leri hazırlanmaktadır. Bir ay zarfında 
lllalıyan apartımanlarmdaki asansörle - inşaata başlanacaktır. 
tin memurları grev ilan etmişlerdi. Bu Diğer taraftan kerestecilerde bir 
apartımanlarda merdivene hemen hiç ay evvel inşasına başlanan büyük ab-
bymet verilmemiş olmasının büyük bir desthane de on beş güne kadar bite-
fecaat olduğu bu grev esnasında adam • cektir. Yalnız bu hela yer altında 
akıllı meydana çıkmıştır. Merdivenler değildir. Adada yapılacak olanlarla 
~det yerini bulsun, yahut bir imdada va- tstanbuldaki asri helaların adedi 
sıta ~suı:ı diye göze çarpmıyacak bir ke- dördü bulacaktır. 
narda daracık yapılmışlardı. Altmış kat Haber aldığımıza göre belediye şe-
lı bir apartıman, küçük bir şehir oldu birde asri helalann adedini bir taraf-
ğuna göre burada oturan kalabalık bir tan çoğaltmJYa çalışırken diğer taraf-
halkın böyle bir merdivenden nasıl is • Ml'lı~• tan Taksimde abidenin karşısındaki 
tifade edebileceğini düşünün. Bunun i· helanın da kaldırılması etrafında tet-
Çindir ki grev çok acınacak, çok gülü- kikat yapmaktadır. Gittikçe güzelle-
necek manzaralar doğurmuştur. Açık • Rliiiı'ılr:-~ §en Taksim meydanının sol köşesinde 
gözler inmenin kolayını çabucak keş • çirkin bir, manzara gösteren bu hela-
fctmişlerdir. Bunların başında daktilo- .. nm kapatılarak arka taraflarda asri 
lar geliyordu. Bunlar resimde gördüğü- bir hela yapılması bir kaç sene evvel 
nüz gibi trabzonlardan aıynlarak ini • düşünülmüş, tabsisatsızlık yüzünden 
}'orlardı. Çıkmaya gelince 0 vakit iş bu iş geri kalmıştı. 
dcği_şiyordu. Yirmi beş katlı bir apar _ Bütçede kanalizasyon tabsisatİn -
t?tnanda oturan sevgilisini görmek için dan yapılacak bir kaç bin liralık bir 
gelmiş olan bir gangister (Amerika f!liil " li. tasarrufla. bu Çirkin manzaranın da 
~ayd.~~~) asansörlerin kapalı olduğu _ ·:..~ı?/}l!,11] ---~~::.:&~""' göz önünden kaldırılması etrafında 
~ gorunce tabancasını çıkarmış ve mer ~ • ;,~ . - -:-:- ,.:; "' yeniden incelemeler yapılmaktadır. 

dıvene atılmı~tır. Beşinci kata geldiği ~ ;k- tstanbulun en §erefli bir yerindeki 
ta.ınan terden bunalmış, kravatını çıkar- ~·~=_..._,,; _ ___:.!_ bu abdesthanenin cidden fena bir 
tnağa mecbur olmuş, onuncu katta ta• beşinci katta artık yUriiyemiyecek bir manzara teşkil ettiğini anlamış olan 
b beledfyemizin bu işi derhal hallede -
ancasmı cebine koymuş, on beşinci hale gelerek yere oturmuş, ıiirUne aü. katt b" rek, Taksim helasını bir an evvel baş-

a ıraz nefes almak için durmuş, a- rüne metresinin kapısına gelebilmi•tir. ~a ·· ır ka bir tarafa nakletmesini temenni 
" nsor demirlerini dişlerile kırmak is - Metresinin ve hizmetçisinin yardımile • ., . ederiz. 

rnıştir. Yirminci katta daha yukarıya içeriye alınmış, bir kanapeye yatml • --------------
• kmak kuvvetini bulabilmek için din- mrş, bir çok itinadan sonra kendine ge
'cnmck mecburiyetinde kalmış, yirmi lebilmiştir. 

-
Pa1 is m'lhkemesinde ı 

i4"nzan 'dilile muhakeme 
Pariste bir mahkemede suçlular ara-[ 

1lllda bulunan bir Alman müdafaasını· 1 

-<endi dilinde yapacağı için yeminli bir 
tercüman getirilmesini istemişti. O sı -
tada tercüman bulunmadığı için dava -
er almanca bildiğini söyliyerck iddiasını 
•uçlunun dilinde söylemeye başladı. 
~eğer hakim de Hitlcr'in dilini biliyoP 
trıuş. Genç avukatlardan İzigeti suçlu -
l\un müdafaasını almanca yapmayı de-
1'\thte etti. Muhakeme Berlinde cereyan 
Cdiyormuş gibi Göte'nin dilile devam 
etti. Fakat sonunda Fransız milleti na -
~a hUküm vermek mecburiyetinde ol· 
duğunu hatırlıyan hakim, kararı her iki 
lisanla tebliğ etti: Karar ıu idi: Suç -
1"-u ·k· ·· h · ... , n ı ı gun apsı. 

Japonyada sakallı 

l/ıgıklı kadınlar 
,___Japonyarun şimalinde bulunan Hok
""lldo adasının pek sert bir iklimi var
dır, Bunun için Japonlar orada yaşamı• 
ratak baıka taraflara göç etmektedir -
er. Bu adada Japon soyuna mensup o-
1-tı Minü'ler kabilesi de vardır. Bunları 
~itala karır pek garip bir meftuniyet 
~•acderler. Asıl şaşılacak cihet kadın -

trnm da sakal sevmeleridir. KadınlaP 
~ sakal bıyık olmdığı çin bunu var gi
~ göstermenin çaresini bulmuılardır. 

Uaust aan'atkarları hiç olmazsa du -
dakıan Ozerine dövme ile bıyık resmi 
hpıyorlu. 

Şen dul bestekarı ile 
hırsızlar 

Geçenlerde Viyanada me,§hur "Şen 
Dul" bestekarı Franz Lehar'ın evine hır 
sızlar girmiş bir çok kıymetli eşyayı a
lıp götürmüşlerdi. Bestekar, hırsızlar -
da az çok bir civdan olduğuna hükme
derek gazetelere ilan vermiş, hiç olmaz
sa kendisi için değerli hatıralara ait o
lan bazı şeylerin iade edilmesini rica et
mişti. Bu ilan üzerine bir gün kendisi -
ne telefon edildi. Konuşan hırsızlardan 
birinin metresi idi. Diyordu ki: 

- Çalınan yüzüklerden babanıza ait 

olan iade edilecektir. Ancak hangi yU

zilk olduğunu anlıyabilmemiz için et

raflıca tarif etmeniz !Azım gelecektir. 

Bestekir yine gazetede ilan suretile 
tarifini ~ptı. Ayni zamanda daha ba
zı şeyler de istedi. Fakat bu defa yine 
telefonla konuşan kadın bunun imkanı 
olmadığını, yalnız yüzüğü geriye vere
ceklerini bildirdi. Bestekar Bu yüzüğü 
vermekle hırsızların uğrayacağı ziyanı 
ne yolda tazmin edeceğini sorunca, ka• 
dın aldıktan ganimetin kendilerine ka -
fi geldiğini, bac;ka tazminata li.izum ol
madığını söyledi. 

Fakat ayni günde hırsızlar ve beste

kara telefon eden kadın, polisler tarafın· 

dan yakalanmış ve çaldıkları eşya da a

lınmıştır. Bestekarın ricalanna ve taz

minat vermesine lüzum kalmadan eşya

sı teslim olunmuştur. 

[ K 1 SA H ABERLl!R ] 
• Sovyet Ruayada Koktebelde tay -

yarecilik tahsil eden altı gencin yük -
ıek diploma almilan için öğrenme dev
resini daha bir milddet uz:atmalan mü • 
nasip görülmüştür. 

• Güzel san'atlar akademisi tedrisatı-
mn ecnebi mütehassıslar celbi suretile 
takviyesi kararlaşmıştır. 

• Tıp fakültesinde gittikçe artan ta
lebenin mesaisini daha iyi bir şekle sok
mak için mevcut asistanlara ilave ola • 
rak en az kırk asistan daha ilavesine 
lüzum görülmüştür. Bakanlık ayni za
manda laboratuvar asistanlarının mağ
duriyetlerine meydan vermiyccek ted • 
birler de almaktadır. 

• Yeşilköy tohum istasyonu binası 

çalışmaya kafi gelmediğinden 20,000 li
ra sarfile yeni bir iş evi yapılmasına 

karar verilmiıtir. 
• Belediye mezat idaresi son ay için -

de altın, gümüş ve kıymetli taşlar üze
rinde 9.223, hah üzerinde 3.888, müte
ferrik eıya üzerinden de 4.466 ve cem
an 17.577 liralık muamele yaprlrruştır. 

• Kandilli rasathanesinin tevsii için 
bir 'proje hazırlanmaktadır. 

• Van gölünde işletilmek üzere üç 
vapur ısmarlanmıştır. Diğer taraftan göl 
civarında bulunan petrol kuyusundan 
da işletme mahrukatınr temin için çalı
tılmaktadır. Vapurlar geldikten sonra 
göliln münasip yerlerine iskeleler yapı
lacaktır. 

• Rejisöz Ertuğrul Muhsin Mosko • 
vaya hareket etmiştir. 

• Yeniden Amerikaya 100,000 adet 
tavşan derisi, tngittereye de tanesi 15 
liradan 500 kunduz derisi sevkolunmuş-
tur. 

• Bu hafta Mısıra beş bin, Filistine 
de 20,000 kilo elma gönderilmiştir. 

DIRIK DiLLERi 

Berlitz'de öğreniniz 
t Çabuk ve esaslı yetittirir. 
2 - Her öğrenilen dil için bi

tirme diploması verir. 
3 - Her sene müsabaka so

nunda Fransada 3 ıene 
be da va okutur. 

Kayidler açıktır. 
lıtanbul, İstiklal caddesi 373, 

Ankara Konya caddeıi. 

Bir ga·z sandı-
ğı çıktı. Sandığın 
içinde damat be -
yin tıraş takımı; 

usturası, kayışı, 

tası. Kelkül olmuş~ 
lostra fırçaları, r--: ,__.. 
boya kutusu, cila .. 
tenekesi. Bunla • \S 
nn yanında da '1 \~ 
sübyanların Eyüp ~~ 
oyuncaklarr, ka - ( ~1 

ğrt karagözleri ; 
toprak bir otu -
rak. Dana, saat 
elinde acelesin • 
den duramıyor, 

şamatayı basıyor

du: 
- Başıma ge

lenlere bak, nere
deyse ikindiler o-

kunacak.. Yeni L....;,..~::::J~~~ "~~~~ 
nazırın ne mal r---~~_::::::.:._ 
olduğunu söyle • Hac'i Dana gene hararları sırtladı. 

dik. .. !ster misin küplere binsin,,! relerinde ikindi ezanı okunuvor
kaydnnı silip beni kapı dışarı at- du. Evkafa gir~i. Trkana tııu'ına. 
sın? Evakftaki bunca senelik e - merdivenleri çıktı. Heyeti keşfi • 
megım de hebaen mensura olsun ! ye odasının kapısında sırtını du • 

Besleme Nazikter, korka kor- vara dayadı. 
ka mırıldandı: Odacı yok. Soluğunu biraz 

- Büyükhanrmcığım, Hacı yatıştırdıktan sonra bitişikteki ta
babamın ·Danaya Hacı baba der- mirat kaleminin önünde, bir san
di - çekmecesini şuna koydunuz dalyede pinikliyen ak sakallı o • 
du ! dacıya sordu: 

Obür tarafa yıkılmış olan ha-
rarlarm altında kalan sahtıyan 

hurcu gösteriyordu. 
Edan~ bir ~yha kopariiı: 
- Çengel bacaklı düzenbaz, 

yerini biliyordun da bir saattir 
ne susuyorsun? Dün akşamdan 
beri ayak üstünde helak oluyo -
rum. Anamdan emdiğim burnum
dan geldi. Ben kendimde miyim? 
Aklım kaldı mı ki? 

Dana gene hararları, bağları 
sırtladı. Alttaki sahtryan hurcu 
yakalar yakalamaz havalayıp ye
re çarptı. Hurcun kapağı koptu; 
içindekiler maltaların üstüne bo
şaldı. Çekmece takır tukur yuvar
landı. 

Anahtarı nerede? .. Hacı, ceke
tinin, yeleğinin, pantalonnnun bü 
tün ceplerini arıyor, astarlanm 
tersin.e çeviriyordu. Anahtar yok1 

da yok. 
&ki redingotun veya pike ye

leğin cebinde olmasın? 
Gene bir kör döğüşü: 
:::: Olür müsün, öldürür mÜ 

sün? .. Ben hadnnım diyorum, o • 
ğuldan kızdan nen var diyorlar. 
Kanlar benim yüzüme bakma • 
ym, siz bulun! 

- Anneanne, kırmızı velense
li hararda olacak. Döşeklerin a -
rasma yaydıktı galiba !.. 

- Küçük hammcığrm, bana 
hiç sormayın. Eşya toplanırken 
alt kattan yukarı adımımı atma
d'rm ! 

Nihayet, gene Nazikter sebep 
olarak bağların birinden de re -
dingot, pike yelek, haneli panta
lon çıktı. Hacı, yeleğin sol cebin· 
de anahtarı bulur bulmaz, yere 
vurdu: 

- Kahrol, beni kahrettin! 
Acele acele çekmeceyi açtı. 

.Maaş beratını, cüzdanım, ne olur 
ne olmaz, tatbik mührile mecidi
ye kağıdını da aldı. Köhne bir 
lokomotif gibi puflıya puflrya gi
derken, Sultanahmet camii mina· 

- Şuranın, Ahmet ağa mı, 
Mehmet ağa mı, pos bıyıklı bir 
odacISI vardi. Nere de ağam? .. 

Biraz evvel burıtdaymış. Ga.. 
liba su dökmeğe çıkmış. Nere dey
se gelirmiş. 

Bekle bekle, pos bıyıklı odacı 
görünmüyor... Dananın iki ayağı 
bir pabuçta; beklemeğe vakti var 

ki? mı ... 
1 

Duramadı. Daha ötedeki Eva• 
mir kaleminin odacısına gitti. O
dacı: 

- Recep ağayı mı soruyorsun 
beyim, dedi. Şimdi Mahlfılat mü
dürü beyle beraber merdivenden 
indi galiba bir yere gittiler. 

E&eyid, diz bağlan gevşemiş, 
gene duvara sırtı verdi: 

Evvela, şu Adliyedeki odacıyı 
görmeli değil miydi? Herifin kim 
olduğunu öğrendikten sonra be • 
ratla cüzdanı almağa gitmek yok 
muydu?.. Aksiliğe bak, yann da 
cuma, devair tatil. 

Kalemde kil er tek tük dağı 1 • 
mağa başlamışlardı. Biraz sonra 
herkes büsbütün ortaya taşacak. 
(Bu adam koridorlarda böyle ni
çin siftiniyor?) demezler mi? 

Hacı, gene o kapkaranlık rlö • 
nemeçte, elinde tesbih, (Ya sa -
bur!) çekerken karşıdan biri gö
ründü. Heyeti keşfiyeden mühen· 
rlis Raşit hey! 

Dana bir yalan daha attı: 

- Sizin Recep ağa tavuk 
besleyip günlük yumurta satlyor
muş diye duydum. Kerimemin ne
hafeti vücudiycsi malum ... 

Gene basma kalıpları sıraya 

dizerken Raşit bey: 

- Mirim, dedi, nafile Recep 
ağayı bekleme. Mahllllat müdürii 
evine götürdü. Galiba başka bir 
eve taşrmyormuş. (Hamallarrr. 
başrnda sen nur!) dediğini <luy • 
dum ama fazla kulak yermedim. 

{Arkala nrl 
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Yeni Eserler 

Paranın üstü La Turquie 
Contemporaine 

Pa"pQam sabn tükendi. Kolla -
rmı !~vaya kaldırarak dedi ki: 

- E, ne yapalım, kızım, eğer 
iilen kocan için töı-enli bir dua yap 
tıramazsan, yalnız takdis ederim 
olur biter. Allah senin iyi niyetini 
dikkate alır. 

Hanaş'm dul kalan karıhl me
yus bir halde başını eğdi. Gözle -
rinden yaşlar dökülüyordu. 

- Ah, muhterem papaz, ayin 
ile takdis ayni şeyler değildir. Za
vallı kocam bütün hayatında bir 
defacık olsun dini ayin dinlemeye 
vakit bulamamıştı. Sizin yüksek 
vicrlanımz onun böyle duastz git
mesine nasıl razı olur? Küçük bir 
ayin, masrafsız bir dua yapın ki 
ahrette rahat bir nefes alsın. 

- Kitapta masrafız küçük a · 
yin yazmıyor. Duaların, ilahisiz 
çalgısız olmasını düşünmek bile 
günahtır. Yine tekrar ederim ki 
bir cenazeyi dini bir şekilde def • 
netmek için tarife yüz kırk frank 
tayin etmiştir. 

- Yüz kırk frank mı? Aman 
yarabbi, neden zavallı kocamla 
birlikte benim canımı da almadrm? 

-Ne yapayım, kıznn. Ben ta· 
rifeyi tatbike mecburum. Onu ya
pan ben değilim a. 

- Oyle amma, para sizin cebi-
nize girecek Ne olur biraz tenzi
lat yapın. 

Bu teklif papaza biraz tesir e· 
der gibi oldu. Tenzilat yapacak ~ 
tı amma. kadının konu komşuya 
gidip övünerek söylemesinden 
korkuyordu. Artık elalem duyduk 
an sonra papazın..,i&tediği parayı 
imse venneye razı olmryacak, pa 

.arlığa girişecekti. Pek ra·Lı değil
miş gibi sordu: 

- Peki, sen ne vermek istiyor-

sun? 
-Altmış frank! 
_Ne söylüyorsun Allah aşkı -

na? Hiç bylc şey mi olw·? 
- Kızmayın, muhterem papaz. 

Daha virmi frank verebilirim. 
- Peki olsun. Alacağım sek • 

sen franga karşı, işte önceden ha
zırladığım yüz kırk franklık mak
buzu veriyorum. 

- Yalnız ufak param yoktur. 
• - Bayan Hanaş boş yere vak
timi kaybettiriyorsunuz. Daha gi
dip yapacak işlerim vardır. 

Dul kadın eğilerek fi5tam al • 
tından eski bir meşin çanta çı • 
kardı. lçinden, sem kat olmuş, 
yağ, şarap, enfiye ile türlü renk -
Iere girmiş bir yüz franklık kağıt 
aldr, papaza verdi. Muhterem pa
paz bunu cebine indirdikten son· 
ra dedi ki: 

- Bende de ufak para yok. Ya· 
rm, ayin bittikten sonra üst tara -
fm\ veririm. 

- Fransızcadan -

yol iistünde derin bir uykuya dal-ı 
dığını gördü. "Ey Narsis !,; diye 
ba~ırdı. Sarhoşun uyanmadığını 
göı ünce arabadan indi. Sarsmak 
için elini uzattı. Fakat hayretle 
olduğu yerde kaldı. Narı,is'in vü
cudü donmuştu. Zabıtaya haber 
verdi. Doktor adamın kalp dur •. 
masından öldüğünü ~öyledi. ı 

Bayan Hanaş koca~mm bütün 
kötülüklerini unuttu. Omründe bir 
defa kiliseye ayak basmamış olan 
sarhoşun dini merasimle gömül -
mesini istedi. Papaz sözünü tut -
muştu. Kilisede pek parlak bir a
J-in yaptı. Fazla olarak çok heye -
canlı bir nutuk söyledi. Nar&is'in 
çok temiz, çok namuslu bir adam 
olduğunu, karısına karşı daima 
yüksek bir muhabbet ve şefkat 

gösterdiğini, az bir gündelikle ça· 
lıştığı halde yine fukaraya yar -
dım etmekten geri kalmadığını, 
ibadet zamanlarını kaçırmadığını 
ballandıra ballandıra anlattı. Ba
yan Hanaş siyah krebinin altında 
hüngür hüngür ağlıyordu. 

Kabri5tandan dönerken dul ka 
dm papazın yanma gelerek dedi 
ki: 

- Muhterem papaz, yirmi 
frank verecektiniz l 

- Yirmi frank mı? Bunu iste
meye nasıl cesaret ediyorsun? 
Vicdanımı büyük bir günahın a -
ğırlığı altında ezdiğimi görme • 
din mi? Bu pis, sarhoş, tenbel, 
dim,iz herifi o kadar methetmek-

Basın direktör Jüğü tara
fından çıkarılan güzel 

b 'r eser 
Iç Bakanlığı Basm direktörlüğü 

tarafından "La Turqiue Contempora
ine,, adında bugünkü Türkiyeden bah
seden Fransızca bir kitap çıkarılmış
tır. Kitabın ilk sayfasında Cumuriye
tin onuncu yıl dönUmU münasebetile 
Atatürk'ün söylediği bir nutuktan a
lınmış bir parça vardır. 

Bundan sonra gelen mukaddime
de eserin, Türkiye hakkındaki bazı 
maksatlarla verilen, hem Türkiyeye, 
hem yabancılara zararlı olan yalan 
düzeltmek ic;in c;ıkarıldığı, ve en doğ
ru bilgileri ihtiva ettiği, anlatılmak -
tadır. 

Kitap on yedi kısma ayrılmış ve 
sonuna bir de ilave konulmuştur. Bi
rinci kısımdan sekizinciye kadar Tür
kiyenin coğrafi vaziyetinden, tarını 

ve siyasi tnhavvüllerinden, yeni Ttir
kiyenin doğuşunaan, sosyal prensip • 
!erinden, eski ve yeni Türkiyedeki e
konomiden, ekonomi kaynaklarmdan, 
ziraat ve endüstriden bahsedilmekte
dir. 

Sekizinci kısımda kömür havzaları 
dokuzuncuda, münakalat şebekesi ve 
TUrkiyenin yol siyaseti yazılıdır. O -
nuncu, on birinci ve on ikinci kısım -
tar, devletin finans siyasetine, milli 
itibar ve sermaye hareketlerine, ha -
rict ticarete tahsis edilmiştir. 

Bundan sonrakiler, sosyal Türki
yeden, kUltUrden, örf ve adetlerin de
ğişmesinden, sıhhat ve içtima! mua
venetten, yeni Ankaradan bahsediyor. 

lllvede memleketin nüfus istatis -
tiği gösterilmiştir. Kitapta bir çok 
güzel resimler, şen.!ale.r, haritalar var
dır. 

le söylediğim yalanın karşısında Basın direktwrlUğünU tebrik ede-
gelmiş de benden yirmi frank is - riz. 
tiyor. Sende utanmak da yokmU§! ____ ................ --:---·--
Ne olacak? Sen bu kadar ahlak - Fransız tıqatr.osp 
SIZ olmasaydın, kocan da o kadar HALK OPERETi 

düşkün olmazdı. Bu akşam saa 

Kim öldürdü? 
1zmirde Bayındır kazasında Fat -

ma adında umumt kadınlardan birisi
ne aşık olan Sadık, Hüseyin ve Etem 
arasında, kavga çıkmış, kıskançlık 
yüzünden Hüseyin ile Etem arkadaş
ları Sadık'ı tabanca ile öldürmti§ler -
di. 

Hüseyin ile Etem zabıtaya. bunun 

20,30 da 
Son haftaları 

Zozo Dalmas 
ve Kofinyotiıle 

ŞtRtN TEYZE 
Yann akıam 

BAYADER 

Gişe gündüz açıktır. L ~ı: 41819 
Fiatlar: SS-50-60-75-100-125 

Loca: 400-300-500. 

bir baskın yilzUnden olduğunu iddia .,. ______ ._. _ _. ____ ""' 
etmişler fakat Sadık'ın ölüm halin
de alınan ifadesi bunun dogru olma _I 
dığını meydana çıkannıştır. 

Sadık',m Hüseyin'le Etem'den han· 
gisi tarafından öldürülmüş olduğu 
tetkikat neticesinde anlaşılacaktır. 
Çünkü HUseyin'le Etem ikisi ~irden 
başka başka tabancalarla kurşun at
mışlardır. Ölümü intaç eden kurşunun 
hangisinin tabancasından çıktığı bu 
tetkik neticesinde meydana çıkacak -
tır. Tahkikat alakadar muhitle de bü
yük bir merak ve alaka doğurmuştur. 

19 Hnbı.!rlcr. 19,l6 orkestra mmUdııl (plAkJ. 

20 mubtf>llf ııololBr (plAk). %0,SO stüdyo or 

kestruları YP. tUrkçc ııözlü l'l'lf'rlt>r. %1,SO !14ln 

haberh•r. Sıınt 22 den 'IOllNl Anadolu ajan 

ııırıın ırazctelP.rl' nıahımıı ha\'lldta ~rvl!ıl ve 

rlll"<lf'l<tlr • 

Parasız 
Doktor! 
KURUN'un 

Okuyucularına yeni 
bir hizmetı 

KURUN okuyucularına yeni biı 

hizmette bulunuyor: Parasız mua · 
yene .• 

Mahallede herkes, bu ölen ~ar
sis Hanaş'ın hiç de iyi bir adam 
olmadığım biliyordu. Heıif ayya
şın biriydi. Zamanının en büyük 
bir kısmını tütüncü Güsten'in ya
nında geçirir, kumar oynardı. E • 

vine keftdinden geçmiş bir halde ------...----ı-----: 
gelir, eğer karısı küçük bir .. şilcl.:- · • Paz"rteııi SALI ' 

Takvım--~ Mart 24 Mart 

KURUN hekimi İstanbul ve Us 
küdar taraflarında haftada birer gün 
KURUN okuyucularını parasız mu . 
ayene etmeye hazırdır. Bundan iı . 
tifade etmek için sadece KURUr 
okuyucusu olmak ve ne§rine başla

dığımız kuponları kesip biriktirmek 
kafidir. Yedi kupon bir defa muaye . 
ne için yetecektir. Kuponlarımızı he
men kesip biriktiriniz. Tafsilat bek
leyiniz. 

yette bulunacak olursa, uzer~~e 
2
q Zilhicc t Muharem 

yürür, elini kaldırır ... Kopan gu - =====9 
rültüyü işiten komşular "yine caz-
1,ant başladı,, diyerek kahkaha -
larl:ı p,ülerlerdi. Ertesi günü ka · 
dmı, !rÖZÜ şişmiş, dudağı patla -
mış olduğu halde görmek bir adet 
olmuştu. Bir defa da kadmm öl -
mesine az bir şey kalmıştı. 

Bir gün bir arabacı, Narsis'in 
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Parasız 

Muaqene kuponu 

-2-
Bu kupondan yedisini birik· 

tiren okuyucumuz KURUN dok 
toruna kendini parasız muaye -

ne ettirebilir. ................................................. 

BehçetKemalle konuşma· 
(Üstyanı ı incide) ve olgun şiirleri içln çok seviyoJ1llll• 

Münekkitlerimiz, sanatkArlan. Fakat başı ucunda, ruhu etrafınclJ 
mıı, edebiyat hocalarımız. e<ıebi kıy. cereyan eden bir eşsiz inklllp hare· 
metlerimiz hakkında bir mUşterek kelinden habersiz kalışı Ye buna •• 
hükme varmaya mecburdurlar diye. bunun bazı şahsiyetlerine yalnrz . tA· 
bilirim. Bu mecburiyet, bir zevk, rizler için dokunmuş olmam ona bÜ
bir meslek değil, adeta bir ahlak ve tün ruhumu açmaktan beni altko· 
vicdan vazifesi halinde kendini gös • yuyor. 
termektedir. Sözüm yabana münek. Yahya Kemalin konuşma1annt ~
kitler btliyoruz ki, edebi fikirleri sıtma iri erinden~ . şii~.lerini ~aka lelerin de;: 
nöbetlerine benziyor. En ~ıcak tarar- makalelerını nuktelennden daha o 
tnr1ıktan en soğuk big:lneliğe geçi. , gun buluyorum. 

veriyorlar. Ahmet Haşim, Yahya EZBERLIYECEK KADAR 
Kemal, Necip Fazıl, NAzım Hikmet OKUDUKLARI 
nöbetlerine ayda bir tutulanlara rast
lamıyor değiliz. Eşref saatine göre 
hükmeden münekkidi el birliğile ede. 
biyat hudutlarının haricine sürme
miz gerek!. 

HAYRANLIK VE MERHAMET 
Divan edebiyatının kalıpları için. 

de, yumurtaya yasin yazar giM ma
rifetler göstererek, mahdut ve mu
ayyen teşbihlerin avcılığını yaparak 
dehftlannı saksıda yeti~en çınarlar 

gibi sıkıştırmış n dumura uğratmış 
beş on büyük şairimize hayranlığım 

bazı kerre merhametle karışıyor. Fa
kat onların bazılarının sanat ve de. 
hildan nasiplerini aklıma getirdikçe: 
.. Bizlere kim acısın, diye düşünsem 
ya,, diyorum. Fuzuli'nln. Nef'i
nin, Ruhi'nin, Şeyh Galib'in ve Ne
dim'in şiirlerini, divan bahçelt!rlnin 
muhteşem katmer gülleri gibi kokla. 
maktan daima zevk duyuyorum; fa
kat onları ruhuma sindirmek mera -
kını hiç duymuyorum. Ara sıra Na
ili de ve Şeyhislam Yahya da bugün
lerin rendliğile "bir gümüş fiskiye.~i,. 
gibi yosunların ve boruların ortasın
dan frşkıran herdem taze beyitlerle 
içimin yıkandığını fark ettiğimi ha. 
tırlarım. Sanata heve., ettiğim gün
denberi erkek se.~ Aşık olduğum için 
Baki'nin mersiyesini ve Devletgirayın 
gazelini, divanın ıtt'rh, tüt"ülü hava
~ından bunaldıktan sonra ziyaya gö. 
ğüs açar gibi dinlemişimdir. 

Yunus'un, Seyrani'ntn, köylerde 
daha küçi.ik yaşlarımda dolaşırken 

köylülerin aılzından işittiğim bir çok 
halk şairlerinin ba1.1 beyitlerinin beni 
ta içimden sardığını ve sarstıtJnı, 
maneviyetlmi ve zevkimi yaratmakta 
çok esaslı te~irler yaptığını gün geç
tikçe daha fazla anlıyorum-
H .Ht/T, FiKRET, NAMIK KE.JIAL 

Ben Hamit'de kendi keşf ettiğim 
bir çok içli ve Haşim'i, Yahya Ke. 
mal"i bütün olgunluklarile hatırlatan, 
şark ve garbin büyük üstadlannı ha-
tırhıtmıyan emsalsiz ve sayılı pek çok 
beyitleri için severim. Bence Hamidi 
H\nse etmekte gö~terdiği coşkun mü. 
haUiğa ve fazla şırkh zevkle Süley
man Nazif onun asıl değerini, zama
nının ze\•kini aşarak bize gelen, bizi 
bulan ,.e kavrıyan taraflarını daha 

' yıllarca gözden uzak tutmaya ~ebep 
olacaktır. Hamit bir hazinedir, ilk 
kazmada ele gelen bir avuç toprağı, 

- Bunlardan sonraları? 
- Onlardan sonraki ustalarda• 

,.e değerlerden, bundan evvelki ce
vaplnrımda dolayı.sile bahsettint• 
Nesirde Falih Rifki'yi, Yakup Kad· 
ri'yi, Hiiseyin Cahid'! zevklerin eıt 

derini ile okuyorum. Romanda Pe • 
yami Safa'yı, Halide Edib'i ban e.. 
serlerini ezberliyecek kadar çok okd" 
dum ve onlardan birer bilgi ve kilt.. 
tür eseri gibi ruhuma bir şeyler &'İli" 
di. Halid Ziya'nın ve Reşad Nurl
nin romanlarında muhayyeleyi sürü~ 
liyen akıcı üslubu, bir okuyucu srfa .. 
tile çok !ote\·mişimdir. her romanla11" 
na daha ilk sayTfalarında ısınmı un .. 
dır; fakat benim düşman olduğunt 
gazete tefrikalarıdır. Onlara itimat-
sızlığım esastır Onları kaç öz değe.. 
rin lsraf edildiği, parça parça döJdl .. 
lüp eridiği tulftat sahne1erfne benze.. 
tiyorum. Bir arslan kükreyi~inf" 
muhteşem ve sade güzelJiğini andrra• 
nArelerle meydana atılan Ni1.amed" 
din Naziri - kendi yeni eserler ver .. 
mek için ~usmuş olsa da - onlar hal" 
~iz bıraktı sanarak hıncımı haklı bu .. 
luyor ve artmış görüyorum ... 

SANAT HAYATII\'DA NE 
YAPACAK~ 

- Sanat hayatınızda ne yapmak 
istiyor~unuz? 

- Ben sanati rac;t gele ~~medh"• 
Elimde bir ha~ka mesleğim var. Pıt .. 
ra getirehilen • ve yer yapabilen bil' 
meslek. Ren şairliği şuurla se tint 
ve o yolda şuurla yürüyorum. Yalntt 
.;;evmckle değil, sevdiğime inanmak
la şiir yazahiliyorum. Benim sana" 
timın grado ·u, sinirlerimin raşelertn .. 
den kuru kuruya kalp ve kadın seTgi" 
)erinden ilham alan şiirlerimde, u1 .. 
küm ve inanım için yazdığım şiirler• 
dekinden daha az. Diğerlerine naTJ'" 

ran ne kadar aşaiı olsa bile ho ~ 
nim güvendiğim meziyetimdir. Sa .. 
mimtyim, inanıyorum, kendimi Ol• 
küye vakfetmiş biriyim: 
Bllmlyorıım tılsrmı, kudreti, sihri 

nedif, 
Hen de üstadlar gibi durgunken kt1~ 

ıencdlf 

'l<'t·klne kansın diye, alıın diye hızı"' 
Bu ıan'at denen ince bdli llham k,.. 

zırd 
Şu ga11e adlı. göğsü kıllı delikanlıll! 
Peşkeş çektim cariye farzedip (lôrıul , 

bu yO• 
hir iki iri ve ham külçeyi öne ~UrUp INAı\'ll'ORUlfl, ARIYORUJJ. 
ete onu küçültmek \'eya göklere çıkar- if 
mak birihirinden fahiş hatalardır. - En c;ok beğendiğiniz ~irlerht 
Hamit hakkında hüküm verilmemiş. hangisidir? 
tir. Oz münekkidin ilk vazifelerin- - Beğendiğim ve muvaffak oJdd" 
den biri bu olacaktrr. Bir accm ha. ğumu zannettiğim şiirlerimi ben se<• 
yali ,.e bir FraMız esprısi1e dUşün- Fıem yalnız bu bakımdan, şiir olduk• 

lan ahenkleri mükemmel olduğu i<119 meye ve yazmıya koyulmu~ olan Ce. • 
nap, bana pek bir ey söylemedi. değil, gnyemi haykırabildikleri. i11•" 

Te,·fik Fikrctin sanatinde ve ahlfı- nımı belirtebildikleri nisbette M''°~ 
kında herkesin bulduğu harikulade_ rek ve bcnimsiyerek .. eçeceğim kt b·! 

cıor1runuzun e.o;;asına uymı)·acak tıı !iğin .sırrını, belki o zaman ve muhi- ,., 
intihap olur sanırım. Ben yıllarda" tin içinde olmadığım i~in hulama. 

dım, fakat bazı sehli mümtenilerl- heri heyecanla ba~landığım Ankıır•" 
}, ve Anadoluyu bu defa bir dt ~ıınin hayranıyım. 

Namık Kemal, islftmcı ve Osman. urumla gördükten, sezdikten, h1l 
,,.ır, sezmek degwil, irime sindirdlktttl lıdır. Fakat devrinde vatanperverliğin J '.\ 

~ia rı öv le değil miydi?. Ah keşke sonra yazabileceğim şeylerle saıt•" 
kızıl s~ltnnın maaşfle ölmemi§ olsay- timi göstereliileceğimİ umu)'ord~ 
dı. ·e olursa olsun, ediplerimizin Ren bir başlangıcım, fakat devanı 0 

en erkeği odur. lnandığını haykıran ma.cıını bileceğim; çUnkU duyma1'
1
' 

odur. o da bir yaralı .. şirf jiyan .. dı. kalmıyorum. inanıyorum, anyor:U 
Fakat devrinin "ha bı gafleti .. onu da aradıd'ım ne bir clft göz. ne bir lf1 )1, 

hir aı. snrmı tı. Şiire, hatta gazele r.arl feJ efe, fakat hUtOn bir rdd• 
,·e kasideye erkek ateşini 0 getirdi.. biitUn bfr öz. Bana bu aranmant 

"Mehmet Emin,. şiirlerinin ah~n- yol gÖRterecek ustalara mfnnet1eıı-
k k en rlerinlnf duyacağım.,, ~inde aksa Irk '-ar mı, yo mu ~ 

-------------------------d füı Un m eden "Türküm!,, kelimesini p-·m:ı··••ı• .... - ............. ,,........-.'!~..,.ı 
) ....... . ................................. .. 

ilk şiire sokan olduğu ve bunu tam O M b l Ali 
l>lr şuur ve heyecanla • aezdflf fçfn 1 r. e m e 
1 al<df~ edfyoro~. . n· RefllilJe müteha8Sl$1 ~ 

Ben HAqfm 1 bazı menfı yftratrhşlı •. . :. .. ,.;ıh.,•n. Fmınönfl hıtn 1't"I: 21fı1: 
ruh hm tatmin eden k1'fiir htrfvlt"ri 11.:: .... ===···•···--···············-
Te acaip nükteleri için değil, bazı öz .... • ................... - ........ .. 
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Almanlar bugün cevap verecek Tavlo misabak mız 
(Vstyanı 1 incıde) 

takada a.rı;ıulusal bir zabıta ihdası ve 
Lihey divanına müracaat fikirlerinin 
ortadan kalkması icap ettiğini bilme. 
lidir. Almanya muhtırayı ceffelka
lem reddedip yoluna devam edebilir, 
fa.kat m1lkabi1 teklirterde de boluna
hilfr. Köttl uzlaşma çareleri, bugün
kü buhranı balle kati gelmez.,, 

ALMANYANIN CEVABI 
NE OLACAK? 

Moskova, 22 (A.A.) - Yan resmi 
hir şahsiyet, Lokarno anlaşmaları 
hakkında müteaddit mütalla yürüt . 
tiiftl 11ırada "Lokamo kararları hak
kın ve aklı selimin zaferini ifade e. 
der_ ~miştir. 

Almanvanın kati bir red ce,·abı 

\'ermiyeceği zannolunmakta ve böy
le bir cevabın her gün daha çapra ık 
hale gelen ekonomik ve mnH güçlUk. 
ler ka11wnnda cihan vicdanı aleyhine 
bir isyan demek olacağı söylenmekte
dir. Atman hükOmetinin tam bir ln
firad tehlikesini göze almıyacağı iln 
ve edilmektedir. 

Umuntf kanaat, Lokarno paktı ka. 
tarlarına hakim olan ruhun. ezcüm 
le "mRnevt kuvvetlerin hR re kete ~e . 
tiriJmest suretile,. sulha doğru veni 
te mühim bir adım te~kil ettiği mer. 
keıfndedir. 
"JIERSAY TEKRAR nınnrn,nl.' .. , 

Londra. 22 ( A.A.) - Ohservf'r ga. 
tetemnde Garoin yaıdığı hir makRlt· 
de diyor ki: 

.. Yersay tekrar diriltilmistir. Lo. 
brno de\'letlerinin teklifi hic de iyi 
defilidr. Bilakis ~ok fenadır. Bu 
nteyanda aralarında lnı:tifü ve ltnL 
Yan \(un·etıerinin de huluncluı'i'u muh
telit bir ecnebt ku\'vet A iman toı>rl\k. 
lannda ikame ertitmek i~tenivor. Her 
hangi bi rmillet bövle hh- teklifi ha
karet telaki edecektir Şa vet bize, 
intparatorluğunuzun bir kısmında 
cebren ecnebi kun-etleri ikamt>si isft>. 
nir e ne deriz?,, 

MiLLETLER CEMiYETi KAN Dö-
KOLMESINE MANl OLDU! 

~ .. 
'"' l'far~va, 22 (A.A.) - Hükumet or
r•hı ofan Kurjer Poranny ve Express 
l>oranny gueteleri, Lokarno devletleri 
İtitlfını şiddetle muaheze ediyorlar. Ay
nf cueteler, Milletler Cemiyeti hak -
kında, mutat hilifında bir taraftarlık 
IÖStermektedirler. Kurjer Poranny di
Yor ki: 

••Milletler Cemiyetinin mevcudiyeti, 
lllll§Jnazhklardan bir kere daha kan dö 
tiilmeden çıkmamızı temin ediyor. Fran 
•a ve Belçika tarafından kullanılan Mil
letler Cemiyeti kalkanı olmazsa 7 mart 
hldiseleri kim bilir ne neticeler verirdi. 
bemek oluyor ki, bize bu kalkan lizım• 
dır.,, 

LONDRANIN SiY ASETI TENKiT 
OLUNUYOR 

Bertin, 22 (A.A .) - Matbuatın ti . 
tanı Lokarno muhtırasına Alman hü -
lnlnıetinin vereceği cevabı tahmin et -
lftefe müsait değildir. Yalnız Deutche 
AUıemeine Zeitung gazetesi gayri as • 
••r:t bir mıntaka hakkındaki talebin ka
bulüne imkan olmadığını söylemekte -
dir. 

Kreuz Zeitung diyor ki: Lokarno 
!'lıuhtırası devletlerin ittifakını haiz de
lildir. Çünkü İtalya hükumeti bunu 
lıenUz imzalamamıştır ve Romadan ge
len haberler İtalyan hükumetinin ala -
~lı naiyeti atiye talik ettiğini bil • 
dirmektedir. 

Lokal Anzeiger de şöyle demektedir: 
•ı..ondn kararlarının akibetini henüz 
bilmiyoruz, fakat devletler kani olma -
lrdır ki, Alman şerefi ni ve Almanyamn 
hayati zaruretlerin i kale almıyan bir ka 
tar mevzuu bahiı bile olamaz . ., 

Yan resmi Berliner Boersen Zei • 
tunı bilhassa tngiltereye hücum etmek· 
te ve fngiliz diplomasisini, bu işe iste· 
)'erek sürüklenmiş olmasından dolayı, 

tenkit etmektedir. 

ALMANYANlN TEKLiFLERi 
KABUL ETMESi LAZIM 

Londra, 22 (A.A.) - Sunday Times 
diyor ki: "Fran11z - İngiliz ihtilafları 

halloldu. Garp devletleri şimdi mlitte • 
hit bir cephe gösteriyorlar. Bu. Fran • 
lll ile Belçika tarafından Eden'in tavıi· 

l'csf Oıerine ittfhaz olunan ~11brrlı hat 
tr hareket uyeslnde mümkün olmu, -
tur. Şimdi yapılacak en iyi şev Alman
)'anın kendisine yapılan teklifleri halt-
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L~~ ~~!. ~~!,;?. h~~ !r~y~~~ ~•vlctler 1 
kabul etmemektedirler. Lokamo muahedesini imzalayanlardan ve bu son 
müzakerelere girenlerden biri olan ı tal ya da henüz karar suretini tasdik 
etmiş değildir. İtalyanın bunu, Romada kendi hükümeti ile Macaristan ve 
Avusturya arasında yaptığı aon müzakerelerin.. neticesini almak için ge -
ciktiği söylenmektedir. 

Diğer taraftan, Lokarnoculann anlatma projeıini Almanyanm da ka • ı 
bul etmiyeceği kuvvetle zannedilmektedir. Almanlar bu tekliflerle yapıla • 
cak bir muahedeyi aynen V eruilleı muahedesine benzetmekte ve yırt • 
tıklan muahedenin aynını tekrar imz& etmiyeceklerini ileri sürmektedir • 
ler. 

:: jİ Bu suretle, Almanya red cevabı verine yeni bir anlaşma üzerinde dü-
:: şünülecektir. Bu arada, Polonya Dl} İşleri Bakanı Bay Beck'in Polonya, 
Si Fransa, Belçika, Çekoslovakya, İsviçre, HolJanda, Macaristan, Lit~anya 
:: ve zamin devlet olarak da İngiJtCt'e İle İtalyanın iştirak edeceği bir kon • 
~ ferans teklif edeceği ve bu teklifini bugün veyahut da yarın yapacağını H 
g bildirmektedir. 

1 •• Romada yapılan görüşmelerde Bay Mussolini, Macaristan Dıı ftleri 
H Bakanı Bay Gömböş ve Avusturya Ba• ve Dı• işleri Bakanlan B. Schusch-ii ll' y 

:: nigg ve Waldenegg arasında olmaktadır. Bu müzakerelerde ftalyanın Or - iİ 

g ta A vrupadaki Franaa nüfuzu yerine kendi nüfuzunu koymak gayesi le bir :: 
~ netice elde etmeğe çalışacağı zannolunmaktadır. H 
...._ ..... ,., ... ı:···:ı-·"··ı: .......... ......._. .. ._ ........ _ ................ -==-.. ·-· ... :r.··:-1 ~ ··-· . ... .... ..... . ..... .....-. ..... -............................................ . .... _ .. -

sane kabul etmesidir. Bu, beynelmilel 
vaziyeti fevkaHide aydınlatacak ve Fran 
sa ile Belçikanın milıterek dilnya ıulhu 
menafiine karşı gösterdikleri mUtan
attan daha ağır bir şey olmıyacalrtır. İn
giltere ve ftalyanm Belçikaya cönde • 
rip metni Beya Kitapta çıkan mektup 
lan teşriki mesaiden imtina zamanı ol
madığım Berline açıkça göstermekte -
dit. 

Londra müzakerelı:.rinin başlıca 

neticesi ilk dl-fa olmak üzere müteka
bil mahiyette lngiliz-Fransız - Bel
çika taahhütleridir. Ancak bunun bir 
sui tefehhüme yol açmaması lazımdır. 
Biz, Sovyet Rusyanın veya Küçük 
Antantm teşebbUsiyle vuku bulacak 
bir harbe silrüklenmemeliyiz. Bu nok-

Makineleşen 
.idare 

bir 

(Uıt yam 1 inclde) 

Sayım ameliyeainın tafıilii

tına ait kat'i istatistik rakamları henüz 
hazulanmaktadır. Bu mesainin hangi 
safhada bulunduğunu öğrenmek için 1 
bir kaç gün evvel istatistik idaresine 
gitmiştim. Bu münasebetle buiünkü 
faaliyet mekanizmasını da gördüm. Ve 
gördüğüm manzara karşısında bakika• 
ten memnun oldum. Bilhassa bir ecne
bi uzmanının Türk kabileyti üstünde 
gördüğü bu makineleşme teıebbüsünün 
bir Türk idare amiri eli ile tahakkuk et
mit olmasından büyük bir iftihar duy
dum. 

Vakıa bir tek toplama makinesine 

tada Fransa ile anlaşmamız icabeder . 
Diğer taraftan cihanşümul taahhüt -
tere de girişmemeliyiz.,, 

AMERİKA ALM.ANYADAN 
TARAFA ... 

Vaşington, 22 (A.A. - Amerika 
htikumeti, matbuat ve efkari umumi
ye, Lokarno paktı meselesinde Fran
sanın Almanyaya karşı açmış olıiuğu 
mücadeleyi büyük bir alaka ile takibe 
devam ediyor. 

Von Ribbcntrop'un, Eden'in nutuk 
lan ve Beyaz Kitabı tamamiyle neşre
den gazeteler, Almanyanm nihayet 
tam hakimiyet ve iptidai maddeler 
menbalan hakkındaki talepleri ma • 
kul bir şekilde kabul ettireceği ümi -
dinde bulunmaktadır. 

Avusturya - Maca 
ristan - )tal ya 

(Uıt11am I uırıdcl 

men kedisine kar§ı göaterilen dostluk 
tarın hakiki kıymetini takdir edecek • 
tir.,. 

MACARiSTAN SiLAHLANMAK 
lSTtYOR 

Roma, 22 (A.A.) - Mussolini, 
Schuschnigg ve Gömböş arasındaki ko
nuşmalara bugün de devam olunacak • 
tır. Müzakereler hakkında şimdiye ka. 
dar elde edilen malilmat kat'i değilse 

de üç devletin menafi ve tcgriki mesai 
hususunda azim birliğini teyit eden ve 
Roma anlaşmalarını geni§leten bir ve • 
aika imzalanacaktır. Roma anlaşmaları 
diğer Tuna devletlerine de açık bulun -
durulacaktır. Avusturya baıbakanının, 
yakında Belgrada giderek Viyana ve 
Prağ arasında tesis olunan son milna • 
sebata benT.er münasebetler kurmaya 
çalışacağı hakkında dün rivayetler do • 
laşmıı ise de böyle bir projenin yakın

da tahakkuk edemiyeceği anlaşılmak -
tadır. 

Bu akşam 
Tavla. müsabakamrza girmek 

için Edirnekapı civarmdan kendi
lerini yazdıranlar bu akşam saat 
sekizde Bay Niko'nun kıraathane
sinde bulunmalıdırlar. 

Bu civardan müsabakaya gir
mek isteyip de henüz kendilerini 
· daremize kaydettirmemio olanlar 
bugiln saat altıya kadar idareha· 
nemizin yanındaki V AKIT kütUp· 
hainesine gelip kayrtlannı yaptıra· 

bilirler. Eğer Edirnekapı civarın
dan mtisabakarmza girmek isteyip 
de bu akşam saat altıya kadar ge
lip isimlerini bize kaydettirmiyen
ler olursa bunlar ancak martın yir
mi altıncı perşembe günü akşamı 
Fatihte Yıldız kıraathanesinde ya
pılacak ikinci mUsabakaya girebl· 
lecek )erdir. 

Semtlerde yapılacak bütl\n ha
zırlama müsabakasında hakem· 
liği !stanbultın en maruf tavla us
talarmdan Bay Muhlis Çayırlı ya
pacak ve milsabakay1 idare ede

<'cktir. 
Üçüncü müsabakamız da ma.r· 

tın otuzuncu pazartesi akBamı Vez
necilerdeki (Altın yuva) kıraat ha· 
nesinde yapılacaktır. 

Başka müsabak1ttarın yer ve 
-?ilnlerinl bugünlerde sıra.sile bil
dirileceğiz. 

A~ık konufŞm~lar 
• Bay lstamatyadis'e: 
Beyoğlımda mil!abaka 11a.nı1rı

r.ak trerlerimiz karar1a.qfırı1uıt~ fa· 
kat henflz giin ve 8fl<ltlerf tesbit 
edilmemiştir. 

• Osktldardıı Bay F. T. ye: 
U.,kfldardaki müsnhaT:n.1rrr Us

kiidnr Ailo bnhr:esin<1e ıınpıfo.r.tı1 ·
tır. Günıcnü ayrıca b11dirrr,. iiiz. 

-.ıtUsaball3mtzın pro 1ramı 
1 - Müsabakalar iki beş olacaktır. 

KarJılap.caklar e;:;er berabere kala • 
cak olurlarsa OçUncU bir beı daha 
:ıynanacaktır. 

2 - BUtUn mUsabakalarda ?'artar 
oyuncular tarafından değil. bitaraf 
hirisi tarafından atılacak ve müsaba
kActlar takım takım oynıyacaklar
dır. 

3 - SefT"tlerre vaprlac"k ilk hazır· 
lama mtısabnkalarında her semtten 
müsabakaya girel'llerin mikdanna gö 

baş: ıyor! 
re onda iki kM ilk semt şampiyonu 
olarak ayrılacaktır. 

4 - Her semtten ayrılacak olan 
bu ilk semt pmpiyonlarının hepsi 
sonra bir yerde ve ismini il!n edece· 
fimiz bllyük bir salonda karıılap . 
caklar ve gene ayni suretle mUsaba 
ka yapacaklardır. 

Bunlardan yenilenler çekilecekler 
yenenler tekrar karşılaşarak galip . 
ler on kiti kalıncaya kadar müaaba· 
kaya dt'vam edeceklerdir. 

S - Çıkacak son on şampiyondan 
birinciye yirmi beş, ikinciye yirmi 
üçüncüye on be~. dördüncüye on v 
be~inciden onun: uya kadar beıcr ti. 
ra verilecek ve bunların isim ve re . 
ıimleri gazetemizle aynca neşredile · 

cektir. 
6 - İlk hazrrlrk müsabakalarında 

da kimlerin kazanıp kaybettiği erte• 
ıi gün neşredilecektir. 

7 - Müsabakalarda herkes iste • 
diği kimse ile karşrlaşamaz, bunu ha
kem kur'a ile tayin edecektir. 

8 - Muhtelif yerlerde yapılacak 

iJk hazırlama ve ikinci ayırma müsa
bakalarında hakemliği İstanbulun 
maruf tavla ustalarından Bay Muh . 
!is Çayırh yapacaktır. Yalnız son İs
tanbul şampiyonluğu müsabakasmdcı 
fahri iki hakem daha bulunacaktır . 

9 - Semtlerdeki mü .. abakalara gi 
re::ek olanlar gazetemiz tara(ından 

hakem tavin eıiilmiş olan Bay Mub 
lis Çaytrlı 'yı1 ell erindeki (müsabaka
ya girme) vesikalarrnr gösterecekler 
ve isimlerini kaydettirip oyunlara 
başhyacaklardır. 

10 - Seyircilerden hiç kimse o • 
vunlara karışamaz. hatt! oyuncula · 
rın nasrl oynadıklarına dair orada O · 

yunlar oynanırken fikir beyan ede · 
mezler. 

1 t - Oyuncular tarafından atılan 

zara göre bir defa yerinden kaldırı. 
lan pul mutlaka oynanacaktır. 

12 - Müsabakalara martın yirmi 
üçüncü pazartesi günü akşamından 
itibaren başlanacaktır. 

Yar1nkl sayımızda 

Bu ngeceki müsaba.kamızm na
sıl geçtiğini bütün tafsillltile ve 
resimlerilc birlikte yarınki sayı
mızda göreceksiniz! 

An~ara belediye reisliğinden: 
A - Satın alınacak ~ey Otohüs Direktöılüğü için 50- 70 ton ben

-ıin olup tahmin bedeli 25375 liradır. 
B - Şartnamesi 127 kuruş mukabilinde Direktörlük levazımın· 

dan ahnabil:r. 

C - ihalesi kap!llı zarf usulile 3 - 4 - 936 cuma günü ıaat 15 
de Direktörlük binaaında yapılacaktır. 

D - Muvakkat teminat miktarı 1904 liradır. 
E - isteklilerin, kanunun emr ettiği bütün şeraiti haiz olmalan 

icap eder. 

F - Kapalı zarflar 3 - 4 - '?36 giinü 

dar Komisyona tevd1 edilmiş olmalıdır. 

ı.aat on dört buçuğa ka-
(589) (1411) 

Jstanbul milli e~ ak müdürlüğünden: 

yirmi iki bin lira verilmi~tir. Fakat bu 
bir tek makine ile bir memur saatte aı. 
tı bin ıatır, beher satırda yedi ıiltun, 

her sütunda on rakama kadar hesap a· 
meliyesi yapabilmektedir. Otuz kişinin 

iki ayda ancak bitirebileceği bir i~i bir 
makine dört saatte başa ç1karmakta -
d1r. Yine tarh, zarp, taksim ameliyele -
ri yapan makineye bin küsur lira veril· 
miştir. Fakat bu makine ile bir memur 
dakikada kırk taksim ameliyesi yapa • 
bilmektedir ki bu ameliyelerden her bi • 
rini bir memıır çok defa hatalı olarak. 

Macaristanıt gelince. bunun da mua

hedelerin tadili ve tekrar silahlanmak 
hakkını elde etmeye uğraştığı fakat t • Kağıdhanede Dere Boyundaki Seyir mahalli kahve ocaklarının 
talya ile Avusturyanrn bugünkü şart • parası peşin verilmek şartile Mayısın birinci gününden Teşriniev
lar içinde bu yoldıt Macari~tanr tt'!kibe velin ıon ıününe kadar bit mevıi m için yi..\z elli lira kira üzerinden 

mütemayil olmadıkları zannedilmekte _ açık arttrnna usulile kiraya verilecektir. isteklilerin ve ıeraiti-

ancak yarım saatte yap.-bilir. Ayni ma

kine üstünde cıadece bir düğme çeviP 

mek suretiJe muhtelif hesap ameliyele· 

ri olabilir. 

Eğer bu türlü makin eler olmasaydr 

bu defaki nüfus sayımının neticesini 

belki beş sene sonra büyük müşkülat i· 

le alabilirdik. Şimdi iıe nihayet bir yıl 

sonra sayımın bütün neticelerini yirmi 

cilt içinde alabileceğiz. Hattl ilk Anka
ra cildini basılmıt olarak SnUmüzdeki 
av içinde görebileceğiz. 

Bütiin bu izahat ile sunu demek is• 
tiyoruz ki memleketimizde artık bir is
ta istik dairesi teşekkül ttmiştir. Yük
sek idare ve ilim adamları hu idarenin 
metodik cahşmalan saveıı;nde tetkikle
rini vanarken ve k~rarlanrı• v,..rirken bu 
tfaİrf'nfn "'"7'! ,.,,...t . ıe. '·n•-ıft•ı· h ft lveler • 

den istifade edebilir. 

A~IM US 

ni anlamak istiyenlerin 30 - 3 - 936 pazartesi günü saat on dörtte dit. 

AVUSTURYANIN fSTtKLAU lÇtN 
yü:ı:de 7,S pey akçelerile müracaatları. (M.) (1303) 

Ro!~d:~::~er:~.:;:;: ·~ç-:;.~::·:~:':ıl"nmınıa ~~I~ il rı~ım ~, H~I-~ 
aında daha sıkı bir te~riki mesai esu. ~ Sel anık Bank ası ~ 
tarı temin e~eceğini ehemmiyetle kay. :~ T es 1 s t 8 r i h 1 : t R R ~ ~i 
devlemektedır. I~ 1 

· .. P ester Lloyd" diyor ki: . idare merkezi: JS1 4N BUL (GaataJ°i 
''Macaristan. diğer Tuna devletleriv- - 1 tf rklyedekt ~ ubelerl: 

le teşr i ki mesaiyi düsünmezden evvel e- , • 
<1aslr acıaari ekonomik ihtiyaclarımn te· _ lstanbut, ( Ga'ata-Yen ı Camı) 
min;.,İ, hıık•1k mii ot~vatının tarırnrııasınr ~ 1zm1 r Mersi n 
ve ~K ,.,.,. ,. ;ı k<111ivct1ere muhtariyet veril ~ V i l d' ki ~ b t I 
m<!!l iııi icıter . ., ~ 0080 S an 8 ~U e ,er : 

"Magyar Or~za1t" P."azetesi de. Avua 
turv;:ı ıı rn ;ottiT Hllirıi mii...,kürt ve A 1man-

ya ile hi~ rrmk,.,,.r ... ,. t ""~''' '" (!'~t: ,.ebn~ 

cek bir "'"ahedenin akdini derpiş ey • ı 
!emektedir.,. -

Selônik ı\tlna Pi rt.-
Her nevı Banka muamelatı. 

~1~~111 

> , 
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ABON:!_ARTLARI: - .......... ~ 
Memlelretlmbde 700 6.30 ~ Ut 
Yabancı yerlere lMO 72(1 400 ™ 

ı Posta oıruguıe \ i ~rmtyen yerle~) UIOO l>CIO :\Ot 18( 

1 1'11rk1yen!D !ler posta merllez:tnde IUlBUNa abone yazı1u 

YAZI VI:.. YONl:..I iM Yl:-RI: 

btanbUI AJıkara ı:addeaıa. l t AJ01 vurdUJ 

Teleton \ lı1.tre : ~4ll70 
\Yazı lflerh 21413 

Telgraı adrest l\f l fUTN t.._ıt.u.I 

t>oııta ırutwru No 4f! 
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Sıhhi Ağızlıklar 
Si2aranın nikotinini kamilen çeken Alman Doktor Apostel'in en son icadı 

Satıı yeri: Sultan.hamam, Kebapçı kar§mnda Sahibinin Sesi mağazası 

~ğı.zbklar üzerinde Doktor Apostel'in imzasına dikkat. 
Anadoludan arzu edenler İstanbul posta kutusu 180 adresine yazdıklarıda sipa 

rlf, posta ile tediyeli olarak derhal gönderilir. 

Eskişehir: Şifa eczahanesi 
Adana: Reisoğlu Bürhaneddin Saatçi 
Samsun: Avni Peker Saatçi 

r····················································, 
Çok mühim ! 
VAKiT 1 
Propaganda ; 
bürosundan 

:Ankara Taşhan tütüncü Ali Tümen 
:tzmir: Balcılarda Necip Sadık. No. 156 

Zonguldak: Saatçi Osman Gürdal. 
Bursa: Saatçi Nurettin Neş'et Uzunçarşı 
l\ydın: Gramofoncu Ispartalı Mehmet 
Kars: Elektrikçi Hasan Basri 

Trabzon: Saatçi Hakkı Kunduracılar 
Mersin: (Konya pazarı) Hüseyin Hüsnü 
Adapazan: İsmail Batur Uzunçarşı 14 • 

1 - Propaganda servisimizin İs• 
tanbulda ve Türkiyenin her yönün. 
de oldu~u gibi Avrupanın belli baş
lı merkezlerinde de iyi tutulmuş 
gündelik, haftalık, on beş günlük, 
aylık neşir vasıtalarile bağlanışı var
dır. lstiyenlere reklam şeklini büro
muz hazırlar ve bunların uygun 
şartlarla neşrini temin eder. 

2 - İstanbul belediyesi sının i . 
çinde her türlü afiş, tabela ve her 
türlü elektrikli ve elektriksiz ı ek
lam vasıtaları büromuzun elindedir; 

!~Diş 
1 RomCıl' ve 

!~ 
Ankara Jandarma genel komu

t~tıhğı satınalma komisyonundan: 
650 ;..-u ~·q t:ıhr.ıin bedeli on kütüklü 2590 palaska takımı ile 45 

kuruş b=l~":.i;ı be:bli 5000 tane tüf ek kayışı 25 - 3 -- 936 çarşamba 
günü s:ıat on be,te kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 

İstekli!er şartnamesini parasız Komisyondan alabilirler. Eksilt
ıneye gireceklerin 143 lira 38 ku ruştan ibaret teminat mektubu ve
ya makbuzu içinde olacak teklif mektuplarını eksiltme vaktinden 
bir sa~t evveline kadar komisyona vermiş olmaları. (516) (1230) 

Ankarada Jandarma genel komu
tanlığı satınalma komisyonundan: 

l - Yenişehir Jand~rma ve Polis mektebi civarında yapılacak 

müstakil tabura ait 2 ve üç numaralı iki pavyonun yapılması 25 -
3 - 936 ç:ır~a.mba günü saat ond:ı yapılacaktır. 

2 - Bu pavyonlardan üç numaralının keıif bedeli 25,520 lira 33 
kuruş iki numaralının keşifteki su tesisatı üç numaradan almak su
retile tadi) edild ' ğinden 24,020 lira 33 kuruştur. Her iki pavyon 
toplan ve 3yrı ayrı en az Hat tek lif edenlere verilebilecektir. 

3 - istekliler aşağıda yazılı teferruatile şartname 1~8 kuruş 

karşıhğında Komisyondan alabilirler. Keşifname, fenni şartname 
mukavele projesi plan. 

4- Eksiltmeye girmek istiyenlerin 3 numara için 1915 iki numara 
için 1902 !iralık teminat makbuz veya banka mektubu ve Bayındırlık 
r .. kanlığı yapı işleri müdürlüğünden alacakları vesika veya diplo
J • • alı mimar veya müh~ndis ve bu gibi bina İnşa ettiğine dair vesı-
kayı teklif mektubuna bağlaması şarttır. (515) (1228) 

Ankara Jandarma genel komutan
lığı satınalma komisyonundan : 
Ankarada Jandarma ve Polis mektebi çamaşirhane ve matbahın· 

da yaptırılması 46458 lira 60 kur Uf keşif bedelli tesisat kapalı zarf 
usulile 30 - 3 - 936 pazartesi günü saat 15 de eksiltmeye konu 
lacaktır. 

Şartnamesi 233 kuruş karşılığın da 
teminat 3484 lira 40 kuruştur. 

komisyondan alınabilir. m~ 1 

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 kutulan vasıtasile cevaplı 
iltinlar kabıll eder. 

4 - Propaganda servisimiz Av· 
rupanın 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. 

S - Propaganda servisimiz her tUr-
lü klişe, afiş, tabela resimlerini ter
tip ve tanzim ettirmeği en elverişli 
fiatlarla üzerine alır. 
6 - Propaganda servisimizin elin

deki nesir vasıtalarında açtığı kü
çük ilan"' sütunlarından istifade edi
niz. Bu ilanlar yok bahasına yapı• 
lacak ve işçi arayanlarla işçi ilanlan 
meccanen neşredilecektir. 

Ev, apartıman, mağaza, dükkan 
alım ve satımlan veya bunların ki
ralanması gibi ihtiyaçlara ait, fakat 
ticari mahiyette olmiyan ilinl.ula 

• 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, dükkanının ü
zerine muayyen mü:idetlerle iük
kanlarmın vitrnlerine, gazinotann, 
berber dükkanlannın iç veya dış 
duvarlarına afiş ve ilan kabul et
mek istiyenlcr veya böyle yerlerde 
ilan yapmak istivenlere propaganda 
servisimiz delalette bulunur. 

8 - Propaganda servisimiz dün
yanın her dilinde, her mesleğe ait 
her türlü yerli ve Avrupa kitapla
rım !':İ2'1ere temin eder ve gönderir. 

V AKIT Propaganda servisinin 
yapmak istediği bu hizmetlerden is· 
tifade ediniz. Bir telefon, bir kart, 
bir mektup, bir haber, bir ziyare
tinizle bu işlerinizde muvaffak ol
mak sizleri bekliyor. 

M ektuplara 6 kuruşluk cevap pu. 
lu konulmalıdır. 
Adres: İsta::ıbul Ankara caddesi 

• VAKiT Yurdu Propaganda servisi 
: Telefon: 24370 
~ Telgraf: VA KIT f c:tanbul. 

···························································· 
Doktor 

Hüseyin Usman 
Sabık Haseki hastanesi dahiliye 

mütehassısı 

Laleli LQtüf apartımanr saat 4 - 7 e 
kadar telefon: 22459 

f Kira 'ık Köşk 
Erenköy Suadiye Hatboyunda ne • 

zaret, güneş, elektrik, terkos ve bahçe- • 
1i "26" numaralı köşk kısmen kiralrk • 
tır. Tramvaya üç dakikadır. "24" nu • 
maraya müracaat. 

1 
Göz Hekimı 

Dr. Sükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No !10 

1 
(Cağa loğlu Eczanesı yanında) 

Sa:ı günleri meccanendır .. 

Telefon. 22566 .. &±#& 

r eulei r rınınnJIHrt UP. llW~DIRrı ~letmp, 1 mum l~Hres ı ırnoıarı 

Maden cevheri nakliye 
ücretMerinde tenz·ıat 

Yalnız muayyen iıkelelere yapılan nakliyata tatbik edilm~lcte 
olan maden cevheri tarifesi, bu kere şebekenin her istikametinde tam 
vagonla taşınacak cevherlere şamil olmak üzere genişletilmit ve nakil 
ücretleri de mesafeye göre % 5 ila 23 nisbetinde ucuzlatılmış olup 
680 kilometreden fazla mesafelerden taşınacak cevherlerden ton ve 
kilometre başına alınacak ücret bir kuruştan ibarettir. 

15/ 4/ 936 tarihinden itibaren tatbikine başlanacak olan bu yeni 
tarife hakkındaki fazla tafsilat için istasyonlara müracat edilmelidir. 

. . (609) (1482) 

Muhammen bedeli 18500 lira olan muhtelif alat ve edevat 5.5.93& 
salı günü ıaat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasın· 
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1387, 50 liralık muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları, tek liflerini ayni gün saat 14,30 a ka· 
dar komi,yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Buna ait şartnameler parasız ol arak Ankarada Malzeme dairesin· 
de ve Haydarpaşada .Tesellüm ve sevk müdürlüğünden alınabilir. 

(1447) 
t ' 

Muhammen bedeli 18846 lira olan vagon tenviratı için akkümla• 
tör plakları ve komple bataryalar 6 • S • 936 çartamba günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Anka rada idare binasında satın alına· 
caktır. Bu işe girmek istiyenler\n 1413,45 liralık ır•1Vakat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler Ha1dar· 
paşada tesellüm ve sevk müdürlü ğünde ve Ankarada malzeme daire 
sinde paraaız olarak dağıtılmakta dır. 

(1446) 

Muhammen bedeli 22630 lira olan kağıd ve kartonlar 8/4 l936 
çarşamba günü saat 15.30 da kap alı zarf usu1ile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1697 ,25 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14130 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler Anka
ra Malzeme Dairesinden, Haydar paşada Tesellüm ve Sevk Müdiir 
lüğünden parasız olarak dağıblma ktadır. ( 1531) 

lstanbul Vaklftar Dlr• ktörllliU lllnları 

lstanbul Tapu BCJ§ memurluğundan: 

Topkapıda vaki Beyazit ağa camii arsası müstağni anh olarak 
lstanbul Evkaf Baş Müdiriyetinde n talep olunmakla tapuda kaydi 
olmadığından senetsiz tasarruf muamelesi yapılarak bu mahallin 
vakfı namına tescili Evkaf Müdürlüğünden talep edilmesine binaen 
şayet bu yer hakkında tasarruf iddiasında bulunan var ise vesa· 
iki tasarrtifiyesile tarihi Handan on beş gün zarfında lstanbul TapU 
Bac; memurluğuna müracaatları ilan olunur. (1440) 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etm~ştir. 

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

Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık 
ikramiye ler!e (50.000) liralık iki mükafat vardır .. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin kanun ve ıartnamede yazılı belge· 
ler j~inde bulunduracakları teklif mektuplarını en geç eksiltme vak 
tinden bir saat evvel Komutanlık kuralındaki komisyona vermiş 

olmaları. (535) (1278). 
Sahibi: ASIM Us - Vakıt Matbaası ru 

Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevcngil ın ı~ı• 


