
Yarın o 
t9-2ncl 

12 
Yıl 

Sayı 

65t8 
458 

ayısı Her Yerde 100 Para o 
SALI 

3 

MART 

t936 

T A VLA 
Müsabak·amızın 

tafsilatı 
SAYIFA o ...., O 4 üncü sayıfamizda 

Doğu Afrikadaki kanlı dram 
ltaıyan tebliği Babeş ordalarıaın ~-~.P..~.~-~-~-~-~-~ ..... ~.~-~!.~ ..... P..~.~.!.!! 

dağıldığını bildiriyor Maskeler atılacak 
Sağ kalarak kaçan Habeş askerlerini yüzlerce'sovyet Ruslarla Japonlar.büyük 
...__ tayyare takip ediyormuş bir harbe tutu~acaklarmış 

Suriyenin 
isti k i i li 

Londra telgrafları ise Habeş ordu
larının muntazaman çekildiğini 

bildirmektedir 

isyan eden zabitlerin şefi yüzbaşı da 
intihar etti 

. Uzunca bir zaman Suriye hadisele
l'i hakkında sessiz kalan Fransız ga -
~leleri yavll§ yavaş efkari umumiye\ 

J aponyanm ecnebi memleketlerde 
bulunan elçileri resmi tebliğlerile son 
J apon isyanının sadece dahili bir m~ 
sele olduğıınu, bu işin harici politika 
ile nHikası bulunmadığını iddia ctmelt
tcdirler. Fakat Avrupa siyasi maha -
fili bu fikirde değildir. Nitekim is -
yan eden askeri parti ile hükümct a • 
rasında vuku bulan anlaşma da buna 
delil gösterilmektedir. 

atşısında vaziyeti aydmlatmağa lü -
lutn gördüler. Şimdi bu gazetelerin 
lleşriyatmdan anlıyoruz ki Suriye ha
diseleri ilk tahmin edildiğinden çok 
tı:ı.Uhim olmuştur. Yalnız Berutta bir 
~y mütemadiyen dükkfmlarm ve ma-
taıaıarın kapalı kalması bu ehemmi - Acaba bu anlaşmanın esası nPdir? 
~~ti göstermeğe kafi gelir. Bunun için (Le Jour) gazetesi siyasi mnk:ılesinde 

ır kl mandater devlet olnn Fransa . bunu şu suretle hUlasa etmektedir: 
llın Suriye karşısındaki durumunda "Şimdiki halde bir kaç ay daha bu an-
~hi bir değişiklik başlamıştır. Bir laşmanın biı• eseri görülmiyeccktir. 
~er~ Suriye ali komiseri Kont Martel Sadece Japonlar Mançuriye, Mogolis-
Urıye Cumur reisine özel bir mektup tana, Şimali Çine mümkün olduğu ka-

tlindermfştir. Bu mektupta Fransanın dar fazla asker gönderecektir. Bu as-
\r F)Uriycye Irakta olduğu gibi bir istiklal kerler mutlaka Sibiryadaki Sovyet 
erdikten sonra Milletler cemiyetine aza kuvvetlerine faik olacaktır. Geniş mik 
01

arak girmesine delalet edeceği açık- yasta askeri hareketler yapmak için 
Ça gösterilmiştir. Sonra gerek Fran - Japon bütçesinden f azla tahsisat ay -

JaponyaJaki ai.,_t ml#ıaatlcrl 
hazırlıyan "Kara ejder,, 

~gazeteleri ve gerek Fransa devlet=~~~~~==..--.......... ~--;"""'.':""'"~~~---~---;----- rılacaktır. (Sonu: Sa. 2 Sü. 5) '9tr Q • .Uild.ıı~ 1 .Ut; ,;,4 ~u1. ..o:>Wl~ ---..;.....--.;.._ ______ .....__ _______ _._ ____ _ 

lten:~~:id~:~~~i~de!~b::~~=~ Tebllkell m' .. · ıel . bir Şı.şhane Facı·ası 
tqekkülünün rei&i 

~e Yiikselebilınesi için Fransız man -
~ına verilmiştir. Suriyenin idaresi 

tızirn edilirken bu noktayı unutma-

~~/:,mt~~İÜ ::~üv:ı.:::::~: yana bırakıb•or Görülen lüzum üzer;ne dün gece 
~ayet Fransanm suriyede hakikat ne J yen·ı bı·r keş·ıf yapıldı llrşılaşmak ihtiyacını duyduğunun 

"e bu memleketin idaresinde bir gür Petrol ombarnosu kararını şimdilik 
~aslı bir değişiklik yapmak mecbu . 5 

l'iYetinde kalacağının delilidir. gene tehir ediyor /ar. Bunun yerine: 
Nasyonalist Türkiyenin Suriyede 

~sl.cdi~i herhangi bir emel yoktur. Jt J • ı • j• ) k k 
U.rıyelıleri memnun edecek herhangi a yan gemı erıne ıman arı apama 

hı,. idare şekil bizce mu;:;:· ~cak meselesi tetkik olunuyor 

l KRUP Kazaya uğrayan 
4 I .1 1 . .1 .

1
A Fabrikasının bize 

rne e aı e erme verı mesı azım açtığı k edi 
tazminat ne şekillere giriyor? r 

1 

Bay Nurullah Esad 
.Zonguldakta tetkikler yapan heqet 

şehrimize geldi, lzmire gidecek 
fabrika mümessil/e

rile görüşecek 

ZongulJa~ta kömür yükleme 

10 milyonluk kredi iJe 
demir fa brik a ran 
malzemes ı a lınacak 
Ankara, 2 (Telefonla ) - Sümer 

Bank direktörü Bay Nurullah Esat bu 
seferki Avrupa seyahatinde Berlindeki 
Krupp fabrikası mümess'.llerile de gö -
rüşecek, bu fabrikanın açtığı on mil · 
yonluk k: edi ile alına::ak demir fabri • 
kaları malzemesini görecektir. 

Kurulacak demir fab ikalan etrafın -
da, ecnebi mütehassısların da iştirakile, 
bankaca yaptırılmakta olan tetkikler 
bitmek üzcerdir. 

Berlinden Londraya giderek iktısat 
müsteşan Faik Kurtoğlu ile birle§ecek 
olan Nuru'lah Esadm b ı seyahati yirmi 

• • • gUn sUrecelr. Sümer Bank dirc1:törü 
teıısatınJan bırı. dönütte t zmit klğıt fabr"kaıının açılı§ 

{)'.azısı "1 nei SayıfadaJ • ve itlcmc meraıiml yapılacaktır, 

• 

lstanbul Müddeiumumisi Ba9 Hikmet Onat, 
AnkaralJa gitti 

La.teli 
Faciasında arabayı 
kullanan vatman 

Bize yazıyor 
" Söqlediğim tedbirler 
alınmazsa bu faciaların 

sonu gelmez!,, 
Şiıhane yokuıunda olan f ec 

tramvay kazası hakkında mühen 
disler tarafından yapılan ketifleı 
sonunda, fenni tahkikata göre 
vaziyetin raporla tesbitine giritil
miıti. (Sonu: Sa. 6 Sü. 4) 

lıtanbul Müddeiumumisi bay 

Hikmet Onat 

Beıbalat hıtrı of8r lmuıilin cencueri dün kallırJJı. 



il!!!!!'!!!!! ~ - KURUN 3 MART 1936 

SON HABERLER 
'J 

Italyaya Romada 
teminat mı verildi? 

Japonyaın 
Gizli planı 

• .. ".J• .•• 

(Oııyanı ı innJ,1 

Cenevre konuşmalarında 
Tehlikeli mesele bırakılıyor 

Fransız elçısini çok 
memnun gösteren 
bir mülakat 
(Jour) gazetesinin Roma muhabiri 

bildiriyor: ''Mussolini Fransız elçisi 
Chambrun'ü Venedik sarayında kabul 
etmiştir. Bu mülikat bir saatten fazla 
sürmüştür. Chambrun mülakattan çık· 

tığı zaman gazetecilere bir tek kelime 
söylememtşir. 

Nihayet bir gün Japonıat 
Dış Mogolistanın merkezi olan (()Ul'" 

ga) şehri üzerine yürüyerek buras: 
i§gal edeceklerdir. Şimdi ){aDÇ • 

maskesi altına gizlenen Japonya il• 
Mogolistan maskesi altına gizlenel 
Sovyet Rusya yüzlerinden örtüleri & • 

tarak açığa çıkmağa mecbur olacak • 
lardır. Çünkil (Ourga) şehrini alaJI 
Japonya (Baykal) gölü ile Sibirya il· 
zerine hakim vaziyete geçecektir.,, 
JAPON ASiLERi JIAKSATLAIUNA 

Ceneıvre, 2 (A.A.J - Havas 
ajnsı muhabiri, İtalyanların Ha
beşistandaki son askeri muvaff a
kiyetlerinin 18 ler komitesinin 
toplantı arifesinde diplomatik va
ziyeti baştan başa değiştirmiş ol
duğunu haber vermektedir. 

İtalyan delegeleri, Jtalyan hü
kumetinin bir uzlaşma fikri gös
termeğe ve kati bir sulh teşebbü
sü yapmağa amade olduğunu söy
lemektedirdirler. 

Bu delegeler, Roma hükume
tinin, İtalyan kıtalarının za
f erile gözleri kati yen dumanlan
mıı olmadığını ve vaziyetten ka
bil olduğu kadar geniı surette is
tifade arzusu beslemekle beraber 
hakikati gayet iyi kavradığını ila
ve etmektedirler. 

ltalyan basın ve propaganda 
bakanlığının ıöz söylemeğe sala
hiyetli resmi rüknü, gazetecilere 
demiıtir ki: 

"- Biz Cenevreye merak sai
kasile geliyoruz. 18 lerin ne ka
rar vereceklerini anlamak istiyo
ruz. Bu içtimaın seyrini çok dik
katle takip edeceğiz.,, 

Cenevre, 2 (A.A.) - B. FJan
denle B. Pol Bonkur bu sabah sa
at 11 de, B. Edeni F ranıız dele
gasyonu merkezinde kabul etmit
lerdir. Müzakere saat 12,10 a 
kadar sürmÜ§tÜr. Saat 13 de mü
zakereye devam edilecektir. 

B. A ven ol, B. Flanden ve B. 
Bonkur ıe ... reflerine bir öğle ziya
feti vemıittir. Yugoslavya dele· 
gesi B. Puriç, B. Flandenle gÖrÜ§
mÜ!tÜT. 

Fransız - lngiliz görütmeleri
nin Cenevrenin bu toplantısında 

dirmesi için vakit bırakmaya ka
rar vermiştir. 
ZECRi TEDBJRLER ŞIDDET

LENDIRILECEK 
Cenevre, 2 (A.A.) - Havas 

ajansı muhabrinin öğrendiğine 

göre, B. den, ltalyanların Habe 
§İstanda kazandıkları zaferlere 
rağmen, ltalyaya karşı zecri ted
birlerin şiddetlendirilmesine ve 
milletler cemiyeti prensipine sa
dakat gösterilmesine taraftardır. 

Haber alındığına göre, Cenev
redeki bir çok murahhas heyetler, 
bilhassa İngiliz murahhasları, İ
talyanların 18 ler komitesinin iç
timaı arifesinde mühim askeri ha
reketlerde bulunmak hususundaki 
kararını ve İtalyan ordularının 
kazandıkları zaferleri gürültülü 
bir tarzda neşir ve ilan etmesini 
esefle kartılamaktadırhr. 

HITLERIN TEKLiFi DE 
GôROŞOLECEK 

Londra, 2 (A.A.) - Deyli 
Ekspres gazetesinin Paristen bil
dirdiğine göre, B. Flanden B. 
Eden ile yapacağı mülakatta B. 
Hitlerin sulh teklifine dair olan 
beyanatını da mevzuu bahsede
cektir. 

iT ALYA TEHDID EDiYOR 
Londra, 2 (A.A.) - Deyli 

Mail gazetesinde Vard Price, sö
züne inanılır bir Fransız memba
ından aldığı haberler üzerine di
yor ki: 

"İtalya büyük elçisi, 8. Flan
den ile yaptığı mülakatta, Cenev
redeki irtibat komitesi, yeni zecri 
tedbirlere karar verirse ltalyanın 
milletler cemiyetini terkedeceğini 
bildirmiştir. 

kati tesir icra edecek bir i.mil o- -------~-----
lacağı anlaşılmaktadır. Bu gö-
rüşmelerin Habeş harbi hususun
da çok ehemmiyetli aki$ler yap
ması ihtimali vardıt. 

ZECRi TEDBiRLER KURCA
LANMIY ACAK. 

Cenevre, 2 (A.A.) - 8. Eden, 
l'"landen ve Pol Bonkurun bu sa
bahki görüıme esnasında Habeı 
harbinin halli hususundaki müza
keratı kolaylaıtırmak maksadile 
zecri tedbirleri şiddetlendirme 

meselesini kurcalamamak üzere 
mutabık kaldıkları haber veril
mektedir. 

Fransız ve İngiliz ricali, 18 ler 
komitesinin bugünkü ilk celsesin· 
de ruznamenin yalnız iknici kıı 
mını, yani eksperlerin elyevm 
meri bulnan zecri tedbirlere dair 
raporunu tetkik etmesi hususunu 
8. Vasconcallos'la anlatmışlardır. 

ROMAYA DOŞONMEK iÇiN 
V AKIT BIRAKILACA-K 

Cenevre, 2 (A.A.) - Milletler 
cemiyeti mahfelleri, İtalyan za
ferlerinin ehemmiyetini kaydet
mekte ve Roma hükUınetinin an 
laımazlığın hallini temin edebile
cek çek mühim diplomatik bir 
teıebbüı yapacağını tahmin et
mektedirler. 

B. Vuconcellos, 8. Flandenle 
B. Edenin talebi üzerine bu ıabah 
zecri tedbirlerin tiddetlcndirilme 
si huauıundaki müzakeratı tehire 
ve muhtelif delegasyonlara vazi
yetlerini teıbit için Roma hükli
metine de sarih tasavvurlarını 'il-

YunanistClnda 
Ordu ask eri bir 
diktatörlük istiyor! 

Atina., 2 (KURUN) - Harbiye Ba· 
kanı general Papagos zabitanın ken
disine yaptığı bildirilen teşebbüsü te
yid ctmi§ ve ordunun bir askeri dik -
tatörlilk kurmak, diktatörlüğe de si
yasetle iştigal etmiyen bir zatı getir
mek istediğini bildirmiştir. 

KRAL MECLiSTE BiR NUTUK 
VERDi 

Atina, 2 (!{URUN) - Kral bugün 
açılan mecliste verdiği nutkunda mem 
leketin kuvvetli bir hükumete ihtiyacı 
olduğunu söyliyerek demiştir ki: 

"Başlıca VR2ifclerimizden biri d~. 
memleket mildafaasının tarsin ve ıs· 
lahına mahsus vasrtaıar olacaktır.,. 

Kral nutkunun harici siyasete dair 
olan kısmında da Yunanistanın Bal -
kan antantına daima bağlı olduğunu 
söylemiştir. 

SOFULISLE ÇALDARIS UYUŞA -
MIYOR 

Atina, 2 (KURUN) - Liberal par
ti lideri Sofulis kralla bugün uzun u
zadıya görüşerek Çaldarisle beraber 
yaptıklan mllllkat hakkında izahat 
vermiş ve netice olaraka, birbirlerile 
anlaşmanın kabil olmadığını bildir -
miştir. 

KAPOTAJ VAPURLAR/ iŞLEMiYOR 
Atına, 2 (KURUN) - HUkflmet -

ten malt muavenet istiyen kapotaj 
vapurları, bu taleplerinin reddi U7.eri
ne, seyrUsefer~erini tatil etmişlerdir. 

Güneysu kurtarıldı 
Tekirdağ, 2 (A.A.) - Puar akıamı 

tahliyeden sonra iıkele yanında kuma 
oturan Güneysu su aabah gelen tah -
Jislye ile aaat 12 de kurtanlmr!tır. Gil • 
neysu istanbula yollanrtıı§tır. 

TEHLiKELi MESELE BiR YANA 
BIRAKILACAK 

Cenevre, 2 (.AA.) - Havas 
ajansı bildiriyor: Bu sabah en 
mühim hadise, BB. Flanden ve 
Edenin, BB. Pol Bonkur, Mauegli 
ile Fransanın ve lngilterenin Pa
risteki ve Londradaki milletler 
cemiyeti itleri direktörleri hazır 

olduğu halde yaptıkları görüşme 
olmuştur. 

Bu iki mülakatta başlıyan bu 
geniş Fr~nsız - İngiliz görüşme
si öğleden sonra devam etmit ve 
yarın da devam edecektir. 

Görü§me, hemen münhasıran 
İtalyan anlatması ve 18 ler komi
tesi toplantısının amacı üzerine 
cereıan etmittir. İngiliz ve Fran
sız Da.kanları görütmelerin heyeti 
murahhasalar arasında müsait bir 
surette inkitaf ına imkan vermek 
için , teması en ziyade tehlikeli 
olan, yani zecri tedbirler sistemi
nin daha ziyade şiddetlendirilme

Bununla beraber halinden fevkalade 
memnun olduğu ve içinde gayet mü -
him bir sır saklıyan bir adam vaziyetin· 
de bulunduğd anla§ılmıştır. Son gün -
lerdc Almanya ile İtalya arasında ya -
kınlık olduğuna dair çıkan şayiaların 

bir kıymeti yoktur. Hatta denilebilir ki 
bugün Mussolini ile Chambrun arasın• 
da cereyan eden mülakatı karaterize e
den samimiyetten sonra bu ihtimal asla 
varit değildir. italyaya {2) martta top 
lanan On Sekizler komitesinin zecri ted 
birleri arttırmayacağrna dair teminat 
verilmiş olduğu zannedilmiktedir. Bu 
takdirde İtalya Cenevrede bazı sulh te· 
şebbüslerine girişecek midir? Kimse bu· 
na ciddi olarak ihtimal vermemekte • 
dir. Şimdiki halde vaziyet bundan iba -
rettir. Hakikatte İtalya Fransaya kar 
şı dostluğunu muhafaza ediyor. Fakat 
İtalyan - Habe§ meselesinde eski va -
ziyetinden de ayrılmıyor. Zecri tedbir
ler devam ettikçe İtalyanın Fransa ile 
ve diğer devletlerle teşriki mesai etme• 
sine imkAn görülmUyor.,, 

ERiŞTiLER 
Avrupa postasının getirdiği ma1UJJ11 

ta göre (Tokyo) da asi askerlerin bil· 
kflmete itaati kayıtsız ve şartsız oııns· 
mıştır. Bilakis hükumet asileri itaat• 
getirmek için bir takım şartlar kabul 
etmiştir. Öyle görünüyor ki asiler ita• 
ate mecbur olmakla beraber maksat· 
!arını da elde etmişlerdir. Yeni teşel<
kül edecek hükumet azası isyan ha • 
reketini yapan genç zabitlerin arzu • 
!arını tatmin edecektir. 

ARAK/ BILKUVVE DIKTATôB 
Tokyodan (Entransijan) gazetesi

ne bildiriliyor: HükUınet eski barblY' 
nazırı ceneral Araki ile sıkı surette 
temasta ve müzakerelerde bulunuyor· 
Ceneral Araki filen değilse de billcU~ 
ve diktatör vaziyetine geçmiş teıikki 
ediliyor. 
YENi BAŞBAKAN KiM OLACAKI 

Tokyo, 2 (A.A.) Röyter ajansı bil· 
diriyor: 

sine taalluk eden meseleleri mu- r-·-· . ~ 
vakkaten bir yana bırakmak mu- "- Ankara Haberlerı _) 

Prens Sainoji Tokyoya gelmiş. "' 
hususi konseyle kabine 8.zasınm top • 
lanmış bulunduğu saraya gitmiştit'· 

Usul mucibince, prens Sainoji B8f" 
bakanı tayin edecektir, fakat vaziyetill 
çapra.şıkhğl dolayısile bu tayinin bit 
kaç günden evvel yapılacağı bekleD -
memektedir. 

vafık olacağına karar vennil!ler· Y • h f ) • 
dir. enı ava se er erı 

13 LER KOMiTESi 
TOPLANACAK 

Cenevre, 2 (A.A.) - B. Flan· 
den, 18 ler komitesinin müzake
resi esnasında yeni bir uzlaşma 
formülü bulmağa teşebbüs sure
tile savata nihayet v_p:ilme6ini e 
bunun için ~3 ler komitesinin top-
lanmaya çağırılmasmı teklif et
miştir. B Eden buna muvafakat 
etmit ve 13 ler komit~sinin yarın 
toplanmasına karar verilmiştir. 

Bu komitede, zecri tedbirler 
meselesi bir kerre daha tetkik edi
lecektir. 8. Eden, bu uzlaşma 
gayretleri boşa çıktığı takdirde 
~.1gilterenin petrol ambargosuna 
muvafakat edeceğini teyit etmiş· 
tir. 

GiZLi CELSEDE NELER 
KONUŞULDU? 

Cenevre, 2 (A.A.) - 18 ler 
komitesi saat 16 da tekrar top· 
lanmııtır. BB. Eden ve Flanden
in de iştirak ettiği celse aleni de
ğildi. Komite, evvel emirde mev
cut zecri tedbirlerin tatbiki mese
lesile meşgul o im uf tur. Ekesper
ler komitesin:n başkanı olan Is. 
veç delegesi Vestman bu hususta 
bir rapor okumuıtur. Celse de
vam etmektedir. 

Londra, 2 (A.A.) İtalya 
büyük elçisi Grandı, bu~ün dıt 
bakanlığını ziyaret etmi~tir. 

ITALYA iLE ALMANYA 
UYUŞAMADI 

Londra, 2 { A.A.) - Röyter
den: Hakkında yeni zecri ted
birlere karar verildiği takdirde 
ltalyanın milletler cemiyetinden 
çekileceği hakkındaki haberler, 
Londrada sükunetle karşılanmak
tadır. 

iyi malumat alan mahafilde, 
B. Musolini ile Almanyanın Ro
ma büyük elçisi arasındaki son 
görüşmeleri muayyen bir neticeye 
varmadığı ve iki tarafın sadece, 
ltalya hadiselerin zoru ile Alman
ya ile daha sıkı münasebetlere 
dofnı sürüklendiği takdirde saha
yı hazırlamaya çalııtıkları zanne
dilmektedir. 

Fransız şirketi ile 
müzakereler sona erdi 

Ankara, 2 (Telefonla) - Na
fia Vekaleti ile Air F rance (Er 

Japon matbuatına nazaran ordu -
nun noktai nazarı, "Son hadisenin sor 
yal sistemde hüküm süren bozukluk -
tan ve bir çok senelerdenberi dcvaOI 
eden siyasi infisahtan ileri geldiği" 
ıner kezin dedir. 

Frans~ sirkeli arasında b:r müd- Deniz partisi, kabinenin, sağl~ 
"' ft ·~ d d mutaKere •.ıı:~1•-.-.. .... , ..... --~ • .. ue ~n erı evam e en - bikine muktedir ve milli müdafaa pıe-
ler bitm iştir. Fransız hava şirke- sclelerinde mükemmel bilgilere sabit' 
ti tayyarelerinin lıtanbula ıefer kimselerden müteşekkil olması gerel<" 
yapmı:ılarını kabul etmemize mu- Jiğini söylemektedir. 
kabil fran::ızlar da tayyareleri- iSYAN EDEN GENÇ ZABiTLER/ii 
mizin Halep ve Şam seferleri yap- ŞEFi DE iNTiHAR ETTi 

l Tokyo, 2 ( A.A.) - İsyan eden geııt 
malarını kabul etmişlerdir. y 0 cu 1..abitlerin şefi yil7.başı Monaka intihal' 
teatisi ve alınacak ü:retler hak- etmiştir. Asilere karşı gönderilen iPl • 
kında ayrıca anlaşma yapılacak- paratorun muhafız alayına. mensuP 
tır. mülazım Aa.jiına ise, intiharından ev· 

Hükumetimiz taraf ıncian satın vel bir mektup yazarak Japon asker• 
alındığı yazılan Aero ltalyan ha- lcrinin birbirlerine karşı muharebe et• 

l ınclcrine dayanamadığını bildirmiştif· 
va şirketinin tesisat ve ma zeme- Genç zabitlerin bu hareketleri burad• 
sini teslim almak üzere hava yol- büyük bir heyecan uyandırmıştır. 
ları heyet gönderecektir. Bu he- Prens Sayonci ancak salı günü 'folC 
yet hafta içinde 1stanbula gide- yoya geleceğinden bu tarihten evVel 
cektir. kabinenin teşkili hakkında hiç bir l<~-

y eni başlıyacak tayyare sefer- rar alınmıyacaktır. Hükumet yaptıi' 
leri hakkında hava yolları umum bir tebliğde bütün mühim mevkiler' 

mu .. du'"ru·· Bay Şevket demi•tir ki: yeni zcvnt getirebileceğini bildirmiş· 
'$ tir. Yeni hUkfımet, kuvvetli bir hilkıl-

"- Seferler ilk olarak Anka- met olacak ve yalnız orduya dayall -
ra - İstanbul arasında başlıya- mıyacnktır. 
caktır. Londrada daha bir ay ka- İmparator, isyan neticesinde öl~ 
dar staj görecek olan pilot ve ma- bakanlara bunları tebcil için yeni tlJt' 
kinistle:-imiz, İngiliz fabrikaların- vanlar ve nişanlar tevcih etmiştir. 

d d .. .. ı t - .......................... , ... ,"'"._ ... _" _ _.,....ffflllllll"'*' a yaptır ıgımız uç yo cu ayya-
resini tesellüm ederek yurdumuza Bay Beck Be!çikada 
döneceklerdir. Brüksel, 2 (A.A.) - Bay Beclc b&I 

Seferlere ne zaman ba,Iana- sabah Bay Van Zeeland'a bir nezaket 
cağı kati olarak tesbit edilmi! ol- ziyaretinde bulunmu§tur. 

Leh - Beldka görü•meleri, buıııs' mamakla beraber, nisan ayında 11 :ır ti 
ticaret muahedesinin imzasından soıı 

hava .yollarımızın emin ıurette it- aaat 15,30 da ba§lıyacaktır. , 
lemeye başlıyabilmesi için hiç bir Bak Van Zeeland, Bay Beck'e aı 1 
mani kalmıyacaktır.,, leden sonra iadei ziyaret etmi§tir· 

Bay Şevk et, l ıtan bu Ha Ankara l '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!l,.,,.:
arasında her gün sefer yapılıp fü tarafından 250 bin liraya .ır 
yapılmıyacağını ıorduğum zaman nan yeni tayyare meydanını ~ 
şunları ıöylemittir: zim için PoJonyadan bir müteb' 

"- Önümüzdeki ıene daha ııı ıetirilmeie karar verilmittİf• 
büyük yolculuklar için uzun ıe- Yeni tayyare meydanı İl~ 
ferlere müsait tayyareler alacaiız. yonla muhafız alayının o~ 
Yeni bütçeye bunun için tahaiıat diifen ıahadadır. Tahmine 1 .l 
koyduk. Ankara - İstanbul a- teaiaat yanm milyon liraJ• f1ll"" 
raıında her gün bir aef er yapma- olacaktır. 
mıza da hiç bir mani yoktur.,, • sa ' 

• Taıhanda yapılacak yenı b'f 
YENi YAPILACAK TAYYARE mer Baıı;k'm intaıına niaancl• , 

MEYDANI )anacak ve 1937 ıeneıi ortalar.od 
Hava yolları umum müdürlü- bitirilecektir. 



Hiç unutmam. Bir ahşam bir 
Amerikalı, bir cemiyet içeriıind<! 
kızını bir tanıdığa takdim ediyor· 
du. 

Fakat önce hızını ar.latayım: 
Üzerinde açık bir tuva'et vardı. 
Elinde uz.un bir ağız1rğa tahılı 
bir sigara ile geliyordu. Dudalı'a· 
rıncla bir §arkı mırıldanıyordu. 

Gençlerle konuıuyor, latife edi
yor, ikide bir ayaklarını yere vu· 
rarak danı eder gibi bir hal alı
yordu. 

Baba11ı ise, beyaz saçlarına 

rağmen adeta toylukta ve hoppa· 
lıkta kızı ile yarı§ ediyor gibi icli. 

Kızını tanıdığına §Öyle takdim 
etti: 

- itte kızım... Ama pek çıl
gındır!. 

Kız, baba11ını mahcup çıkar
mamak için afacan bir nazla gül
dü, lrlurdadı. Sonra arkadaıla
rınclan birinin geçtiğini görerek 
hemaı onun koluna girip: 

- Gud Bay! Dedi... Gene gö-.• 
TÜfürüz •• 

I ki ki§i konuıuyor: ' 
- Analar kızlarını geçtiği gi

bi. babalara Ja bir hal oldu. 
- Ne gibi?~~~~~~-~~~~ 

- ÇocuklCJ§tı adeta... Ve ço-
cukları gibi YCl§amaktan zevk al
dıklarım sanıyorum .. 

- Eh, gençlik bu... Kimi 
kendine çekmez? Kim daha genç 
gibi kalmak istemez ... 

- Fakat çocuk ela büyüdükçe, 
önünde kendini benzetecek kimse 
bulamaz. değil mi •onra •.• 

- Daha iyi ya... Hiç ihtiyar· 
lamıyacalılar demek... Keıke ha· 
yatın kanunları ela böyle olıayclı .. 
Biri görünüfte ihtiyarlamayı red· 
dettiği, ihtiyarlamamıı gibi hare· 
ket ettiği vakit, gerçekten haya
tın maddi zeıJalini de durdurabi
lip daima genç kalsaydı ... 

,,. ,,. ,,. 
Dikkat edilirse, yeni devirler, 

bilhcı11a eıkileri harekete getir· 
mi§tir. Dünyanın her yerinde 
gençliğin gördüğü mazhariyet, 
bütün nesilleri coıturclu. Bazı ta· 
bakalarda eski nesil, yani anne 
ve babalar çocuklarına tQf çıkar· 
tacak derecede neıeli, kaygısız 

ve •Özlerini geçirmek bahsinde 
eakisinden çok daha a:z inatçı, 

halta müsamahakardırlar. Fakat 
ruhan tekamül eden, eıki ezici 
taa.nıp zihniyetini bırakan anne 
ve babalar, •aacletlerini bir ha· 
lillik derecesine vardırıp, elbette 
ki çocuklarından daha çocuk ol· 
rnamalıclırlar. 

Hikmet M Unlr 

Bay Şükrü Kaya 
Sıhhi ~bepten dolayı A vrupada 

bulunan lç i§leri Bakanı Şükrü Kaya 
Viyanadadır. Evvelki gün kendisinden 
bazı dostlarına iyi haberler gelmiştir 
Bir kaç gUn içinde Şükrü Kayanın 
Pariae gideceği ve oradan deniz yoh 
ile döneceği ve Londraya gitmiyeceği l 
anlqılmaktadır. 

S - KURUN 3 MART 1936 

Ağır Cezada yeni bir cinal}ef davası"'· 
1 oen sustaladım, diyor! Arabacıyı 

___:_~~~~~--------~----~-------

1 oplanh aevresı 15 gün 
uzatıldı 

kanlığında toplanmıştır. 

Celse açılınca bay Etem Akif ayağa 
kalkmış, meclisin verdiği karar üzerine 
bayan Safiye Emin ve Bay ihsan A
rifle birlikte hastanelere giderek yara · 
lıların hatırlarım sorduklarını söyle -
miştir. 

Büyükderedeki fidanlık ve enstitü • 
nün idame masrafı olarak 935 bütçe -
sinde 9600 Jiranın münakalesine dair 
hesap işleri tezkeresi bütçe encümeni • 
ne, arazi vergisi tahsil müddetlerinin 
tayini için Beyoğlu tahsil müdürlüğün 
den gelme tezkere mülkiye encümenine 
gönderilmiştir. 

SAN'ATLAR MEKTEBiNiN GENiŞ
LETiLMESi iÇiN iSTiMLAK 

YAPILACAK 

İstanbul San'atlar mektebinin ge • 
nişletilmesine karar verilmiş ve bir tah 
min heyeti mektebin civarındaki bina • 
lan gezerek hepsine kıymet koymuştu. 
Bina sahiplerinden bir kısmı bu kıymet 
tere itiraz ettiklerinden mülkiye encü • 
meni azaları yeniden tetkikat yapını§ -
!ar, tahmin heyeti tarafından konan 
kıymetlerin yerinde ve tam olduğunu 
görmüılcrdir. Dün mülkiye encümeni • 
nin bu husustaki mazbatası okunmuş, 
hvuu. ..... ı ... ;. ........ ,ı" .. u ..... : ... cl. 'hina lC\nn i~ -
timlak edilmesine karar verilmiştir. 

Teslim edemediği gaz bedelinden 
mefsuh milli kantariye şirketinin Bele-
diyeye 6350 lira borcu vardı. Belediye 
mefsuh şirket memurları aleyhine bir 
dava açmış, şirketin hükmi şahsiyeti 
kalmadığından dava mahkemece redde-

= 

FABRIKALARIN VAZiYETi 
dilmişti. Fabrikaların Teşviki Sanayi kanu-

Bu davanın temyizinden hiç bir ne • nundaki himaye faaliyetlerinden isti
tice alınamıyacağı belediye reisi tara - f ade edebilmeleri için bir iş cetveli 
fından şehir meclisine bildirilmiş, da • çıkarmaları mecburi tutulmuştu. Fa • 
vanın temyiz edilmemesi hakkında bir kat bu cetvellerin tanzimi alakalı mü· 

· · t" Bu ı·stek k esseselerde yanlıcı anJaaılmış ve bazı karar verilmesi ıstenmış ı. a· :1 ""'Y 

.. d ·ı "ştir noksanlara sebebiyet vermiştir. Veka-vanin encümenine gon en mı · 
Dünkü celsede kavanin encümeninin lct bu i§in süratlc önüne geçmek için 

mazbatası okundu. Encümen mazbata • iş cetvellerini talimatnameye uygun 
sında. davanın temyiz edilip edilmeme- bir şekilde hazırlamıya başlamı§tır. 
ai hakkında karar ittihazının doğrudan Bu cetveller f abrik:ı.lara dağıtılmak 
doğruya belediye reisliğine ait bir va- üzere Sanayi Birliği ile İktisat cemi
zife olduğunu söyliyerek şehir mec~i • yetine gönderilecektir. Fabrika sahip· 

lerl cetvellere 935 senesi mali ve ticaıinin bu hususta bir karar vermesıne 

lüzum olmadığı bildiriliyordu. ri vaziyetlerini iş ve tasarruf miktar
lannı, motör kuvvetlerini kaydcderc1'. 

Encümen a7.asından bay Hasan F el·· K 
Vekalete göndercC'cklerdir. endilc -

mi buna muhalif kalmıştı. Mazbata oku- rinc nisan sonuna kadar mühlet veril 
nunca neden muhalif kaldığını izah et-

i d miştir. 
mistir. Bay Hasan Fehmi ezelim e c • --------------
miştir ki: 

- "Bu itin tehir meclisinde müza • 
keresi lurmdrr. Makam davadan fera
gat edemez. Bu hususta meclisin kara • 
n Alınmalıdır. Temyize müracaat etme· 
ı~ek tehlikelidir.,, 

Azadan Bay Avni de itiraz ederek 
demiştir ki: 

- "Makama düşen vaziEe davayı ın
"llna kadar tıJciptir. icra makamının bir 
rfovayı a~ıırken İyi ıral:ıeree toplar" •' 
lnzr.ndır. M "l.demki böyl" bir dan l':Cil

mıştır. Makam sonuna kadar gitme•·e 

Yaz1sız Hikdqe: 

mecburdur.,, 
Diğer bazı azalar da söz söyledik • 

ten sonra mazbata kabul edildi. Yalnız 
davaların sureti takibi hakkında yeni 
bir talimatname hazırlanmasına da ka
rar verildi. 

Son olarak belediye reisinin bir tez• 
keresi okundu. Bunda şehir meclisinin 
dört martan itibaren on beş gün uza • 
tıldrğı bildiriliyordu. 

Araya bayram girdiği için meclis ge 
lecck pazartesi toplanmak üezre dağıl· 
dr. 

Bay Cevat dün şehimize 
geldi 

Yüksek tedrisat teftiş kurulu başka
nı bay Cevat dün Ankaradan şehrimi· 
zc gelmiştir. Bay Cevat şehrimizde bir 
kaç gün kalacak ve Ankarada kurula -
cak olan devlet tiyatrosu işi etrafından 
incelemeler yapacaktır. Dün Park Otee 
linde Şehir tiyatrosu rejisörü Bay Er • 
tuğrul Muhsin ve diğer bazı san'atkfir -
larla bir toplantı yapılarak tiyatro ku -
rumu işi etrafında görüşülmüştür. Bir 
kaç güne kadar Alman musiki adam • 
tarından Bay Hindemit de şehrimize ge 
lerek tiyatronun opera kısmı için tet • 
kikler yapacaktır. 

Bay Cevat dün öğleden sonra üni -
veniteye giderek bazı tetkiklerde bu • 

Polis haberl•rl: 

•• •• Memur su su 
Halit isminde bir adam kendisine 

zabıta memuru süsü vererek Taksim
de Şinur Beyin evine gitmiş, Şükran 
isminde bir kızı sormuştur. Kadını da 
tehdit ettiği §ikayet edilmesi üzerine 
Halit yakalanmıştır. 

/Ki KiŞi BiR OLARAK - Topha
nede oturan koltukçu Hayrettin, Ne
cati Bey caddesinde Eftalipos gazino
suna gitmiş, Abdurrahim ve Asım is
mtnae iki kl§f ne ka\'ga etmiştir. İki 

kişi bir olarak Hayrettini sokağa at -
mışlardır. Bu arada eli cama gelen 
Hayrettin yaralanmış, kendisini soka
ğa atanları polise yakalatbrmıştır. 

PERA-ŞIŞLI MAÇINDA - Pera 
Şişli maçında teneke çalarak ve yaşa 
Pcra diye bağırarak seyircileri rahat
sız eden Nobarla bunu taşa tutan Tat
yos, Virjin, Dimitri, Cilayti yakalan -
mışlardı. Kefalete bağlanan bu dört 
kişi dün bırakılmıştır. Haklarındaki 

evrak adliyeye verilmiştir. 

EVLENEOEÖINI ·VADETMiŞ -
Şehremininde oturan Nadide zabıtaya 
baş vurmuş, Salim isminde bir adamın 
kendisile evleneceğini ve alım satım 

işlerini tnkip edeceğini söyliyerek sek
sen lirasını dolandırdığını iddia etmiş 
tir. Salim yakalanmıştır. 

HASTAHANEYE GiDERKEN -
Bcyoğlunda Nevruz sokağında oturan 
Süleymanın karısı hamile Havva san
cılanmış, hastahaneye gitmek üzere 
bir otomobile binmi§tir. Havva yolda 
giderken otomobilin içinde doğurmuş
tur. 

VEREMDEN BiR KiŞi OI,DV -
Fcriköyünde Civelek sokağında otu -
ran Mehmet isminde kimsesiz bir a • 
dam ağzından kan boşanmak suretile 
ölmüştür. Mehmedin senelerden beri 
verem hastalığı çektiği ve bu yüzden 
öldüğü anlaşılmış, gömülmesine izin 
verilmiştir. 

KANALiZASYONDAN ÇALINAN 
ÇUVALLAR - Tophanede Kanalizas
yon inşaatından 40 çuval çalan mc -
kansızlardan Mehmet yakalanmı~tır. 

Gezintiler 1 

Şiir ve fikir 
BQ§ta Halit Ziya olmak ü=ere, 

yurdun tanınmış sanat adamları, 
§İir ve fikir meselesi üzerinde ko
nuşuyorlar. Şiirde fikrin, bilgi· 
nin payını araştırmak, bugün bir 
yokluktan §ikaycttir. Fakat bu 
şikayetlerle varlığa giden yola da 
girilmif oluyor, hi sevinmeğe 

değer. 

Sanattan sız.lanı§, yalnız bize 
mahsus bir derd değildir. ltalya
cla, Fransada, bütiin AıJrupada 
da güz.el sanatların özlen il en bü
yüklükte ustalar yetiştirmediğine 
kızanlar var. 

1934 Je ltalya hükumetinin 
davetile dünyanın belli başlı bü· 
yükleri "V enedik,, e gitmi§ler ve 

bir enstitü kurmuılarclı. Orada 
sanatin her bölümü ayrı ayrı ko
nuıuldu, sert çekiımelcr oldu. 
Sanat mekteplerinin deği§tirilme
si, tutulan usulün yanlışlığı öne 
sürüldü. Ve sonunda bir çocu• 
ğun "zanaat,, tezgahlarında nı
hunun üstünlüğünü göstermeden 
sanat kapılarından geçirilmemesi 
kararla§ tırıl el ı. 

Bu süzge~in ne kadar layclası 
olacak bilmem. Zaten bizim bu
günkü davamız ela bu değil. On
lar yeni derinlikler arıyorlar. Biz, 
Türk edebiyatının sığlığına üz.ülü· 
yoruz.. Bazı arkadQ§ların dediği 
gibi, edebiyatımızın bu kısırlığı, 
acaba harcında duygudan ba§ka 

d ' G·· §eyin bulunmamaı mı ır.. ~ 

nül bakımından batılı çağdQflarla 
bir miyiz.?. Doğrum bu noktada 
ben onlardan ayrılıyorum. Biz, 
''lirizm,, ele de çok geriyiz. lg 
dünyamıza dalga gibi çarpan, al· 
yon gibi dağılan sert ıJe keskin 
duygular da sezilmiyor. En ol· 
gun görünenlere dikatle bakınız, 
bir damla yakuta k,•JuJmak için 
bir alay sırça ayıklamak zorunda 
kalırsınız. Gönül ıiiri bu değildir. 
Bu türlü eserler laıJ gibi, güne§ 
gibi yekpare olarak doğarlar. Ger
çek ıiir, ateıini ruhun kaynağın
dan alıa ela, kültür potasında te
mizlenerek tortulardan süzülür. 
Som, duru, öz ıJe sağlam olur. 

Divan ıairleri hakkında söyle
nenlerin çoğu da gelifi güzel UJ• 
lardır. Dikkat ettim, pek önemli 
bir noktaya kimse dokunmak iste
medi. Bizim divan ıairlerimiz, 
sade ıJezin, kafiye ıJe bir kaç hü
nere dayanarak sanatkar geçin
miyorlardı. Onlar, kendi çağla
rının ilmini çok iyi bilirler, eser
lerini onlarla derinle§tirirlerdi. 
Bugün eğer bize tatsız, yavan gö
rünüyorlarsa, bu suç onların de • 
ğil, değiıen ruhlann ve baıl,. 
rındır. 

Şimdi eski bir kcuideyi bütün 
inceliklerini •ezip anlıyarak oku· 
yacak pek az adam kaldı. O ıJak
tin ilim sayılan ıeyleri, bugün 
değersiz kırıntılardır. Fakat eğer 
sanatkarlarımız, eskiler gibi çağ
larının limlerini kuşatarak bugiie 
ne kadar gelselerdi, biz böyle 
ıız.lanmıyacaktık. lfin gerçek o
lan yanı iıte bu. 

Bir yemİJ, nasıl bütün yazın 
güneşini emerek ballanırsa, ~iir 
de yakıcı olabilmek için, o!aun , . 
bir clüıünce pertavsızından geç-
meğe muhtaçtır. 

S.G .. zgin 

! \AÇARKEN Y AKALANDILATt
Göztepede Hat boyunda mütekait 
Muammerin bo!'l evine kapıdaki kilidi 
kırmak suretile Ali, Mehmet, Kimil,!b
rahim, Hüseyin, MusWa isminde altı 
amele girmiş, kurııun boruları kesmiş
lerdir. Hırsızlar kaçarlarken zabıta 

m"murları tarafından yaknlnnnu~lar· 
dır. 



1 - IHJIMIN • MAU illa 

DiL VAZILARI 
"Güneş - Dil,, teorisine göre topono 
mik analizler ''Tur - ova= T roie,, ve 

"Tur,, lu has isimler 
Akdenir laywnda iki eaki tehir fa•( bi arazi kısmına verilmit bir iaimdir. 

detin ve vatanleVerlliin iki manevi A· Çotu mitoloji ile kanfık deataıilar • 
bldeli obnuttur. Biri Kartaca, öteki dan ahnmıt eıki Yunan tarihine ıöre 
Turovadır. Yunaniıtanın (Mora) (Peleponea) Ja. 

Turova bir Türk titeai idi. "Gar • taamın fimalinde ve Tesalya ovaamm 
.. aldea TUrklerden bir kıımı yerlq • cenubu prkiainde Olimpoa dağlannda o ı 
mek için elverifli semini Ege hanum- turan Yunan ilihlanrun bafkaru (Jü -
da balduJar. Tarih C. I. S. 31,. kelime • biter) in oğlu (Dapdanoa), Yunaniata • 
Din Çetit çetit fmlAaı vardır: Turova, nm Mora kıtaaırun ortasında (Arkad • 
Trole, Troja, Troh. Troy. ya) denilen dağlık bir yerden Çanak -

BtltOn haritalarm bu ald titeyi, de- kale boğazının batı cenubunda buJunan 
ae. hemen aalıil denecek kadar yalan. Semenderek adaama gelmiı. oradan Kü
~e bir tepe yamacında ve denize çilk Aıyaya geçerek boğum cenup ta

aoJen bir nehir kıymnda ıa.terir. rafında bir ıehir tesiı etmif ve kendi 
-Boaillet,, ıu ma16matı veriyor: "'Trioe, iamile iıimlendirmittir. 
(Troade) m ve bGtan Troft kralhlı. Bir saman 10nra bqfum daha ap
am merkeddlr. Kayik auywıun prk b lmnda bafka bir tehir tetia edilmit· ve 
Jmnda denlsden on Jdlometrellk bir o- orada (Dardanoa) un oğlu (Erikton) 
Ya De aynlır. JCraDarmdan biri olan illa ve ( AıtWıi) den doğan toruna (Troa) 
(1ltlnce IUuaı) an adına ibafetl~ tıa. hGkUmdarlık ettiğinden bu tehire ve o
de derlerdi. Hilarma Parıama denirdi na tabi biltUn memlekete (Trou), 
Jd ba adı pirler tehire de tqmi1 eder - (Trta), (Tril) denilmiıtir. Bundan bat 
ler. Trole lld, Pella aabDdandır. Mtı - ka ıehire, (Trh) un (Kalllrrti) den do-
111'ılne TrOl JÜat Dardanla diyorlaıw lan (tloa) ilmindeki oğluna niı~ 
da.- Beki Turota'mn nuı1 bir yerde Jru. (tıb) adı dahi verilmittir. 

[ KISA HABl!RLl!R 1 
• Buid&Y koruma vergislniıı mun

tazam bir suntte WJıtlfnl temin için 
kurulan komisyonlar vazifelerini ma
liye 111belerine terketmişler ve dağıl
DlJl}ardır. 

• TuriDg klUp Avrupadan Toroe 
ekspreelle gelen yolcularm Haydarpa
şada utradJklan mUşldllitı bertaraf 
etmefe çalrpnaktadır. Bu arada, 
otele inmlyecek seyyahlarm bagaj • 
larmm bırakacaklan emin bir yer temi 
Dl çareleri de aranmaktadır. 

• ölçtı ve ayar teşkilltJ olmıyaıı 
yerlerde yapılacak aenelik kontroJJe -
rin llzım geldiği ehemmiyetle takip 
edilmesi için Bakanlık vilayetlere ace
le bir tamim göndermiştir. 

• Hariçten eeker getirmek için 
kendisine bet bin ton kontenjan ve
rilen eelier ıirketl 4.000 ton geker 8&· 

tm aJmııtır. Şekerler lstanbula getl • 
rllmiştlr. 

Dört gUn kadar evvel eelırimize ge
len Asari Atika miltehass111 iki Ame
rikalı tetkikatta bulunmak U2re A -
merikaya gitmielerdir. 

• Bay Etem Akit tarafmdan ev • 
velkl akpm Beeildat Halkevinde in • 
kılAbnnız baklanda bir konferans ve • 
rilmiftlr. Yüzlerce kimeerıin bulundu
ğu bu konferans btlytlk bir allka ile 
dinlenlJmittir. 

• Villyet ve belediye memurlarma 
dtln mart maqlan verilmletlr. Ala -
mıyaıılara bugOn verilecektir. 

ralclulunu 81renmek merakı bir çok a- (Perpm) denilen ıularla çenilailt 
rqtırmaJara •bep oldu. 11&,e şa - olan bu tehire denls layıamdan qağı 
wJyenln fllaincle olanlar tlmcll1d Pmar yukan bir mil u.nkbpda ıenit bir o-
1-••"" b,.ııklan lserindeki dblllkte ft lberindedir. tç kaleli (Akropol), bu· .--------------. 
brtlmut olclupnu umrlar. ctın (Bollu Hiaar) denilen 215 rakım· H. kaA e 

Be1JraJ1 n da ŞDmenm kuıt1arm - h bir tepe tberinde idi. Şimdiki hald~ ) Y 
41uıberi onu Hlaarhk ıse,tlntın tepealD· bu akropol harebelerlnden eaer bile kal 

.. 41t1nerıer... maaqtır. vaınu tepenin etetmde <Pı- Müsabakamız 
Şehrin bir tepe ve byabkJar ise • narbap) denilne bir k3y ftrdır. 

Universite tahsili 
yerine papaslık! 

iki papas gençlerimizi 
kandırmak istemişler 
Dün çıkan ıazetelerin birinde, iki Ma 

car papaz tarafından Peıte ünivenite
ıinde parasız tahıil ettirilmek bahane • 
ıile bazı ıençlerin bndınlarak Peıte.· 
ye gönderilmek iıteııdilderl ve kandını 
lan bir ıencin Univertite yerine papaz 
okuluna yudmldığı anlatılıyor. (N) a
dındaki bir ıencin bapndan ıeçen ma -
ceradan bahaediliyordu. 

Dün yaptıiımız arqtırmaya gare bu 
hldiae bet altı ay evvel ıeçmittir. Bu 
iti yapan V andeli admda bir clsvit pa 
pazıdır. {N) u bir çok vaitlerle kandı • 
rarak Pqteye yollamıt ve kendi • 
ıini odara papu okuluna yazdırmak it· 
temiıtir. Fakat genç buna ran olma -
mıı. bir kolayım bularak tedarik ettiği 
ufak bir para ile kenditini Bükrete at 
mııtır. Bilkrqte durumu elçimiz Bay 
Hamdullah Suphiye anlatmıf onun gö .. 
terdiği yardım aayeıinde Köıtence yo
lile tıtanbula dönmeğe muvaffak ol -
muıtur. (N) tatanbulda bir müddet kal 
diktan aonra Ankaraya gitmittir. 

Pollı bu mesele etrafmdaki tahkikatı 
nı yaparak raporunu eminyet genel di• 
rektörlUfilne vermiıtir. 

Yalcmda almac:ak kararla bu papaz • 
1arm durumu taayyiln edebilecektir. 

Öfrendilimise g8re papazlar yalnız 
bir iki genci değil genit mikyaıta pro
pagandalar yapmak auretile daha bir 
çok ldmıelerl bu tazap dilfltrmek ve 
hirlatlyanlattırmak lftemltlerdir • 

Kaybolanlar 
Matmazel Meri evJeniyOft 

diğerlerine gelince
Bir ıezete üç ıündenberi taanbal • 

da kaybolanların 'ÇOialdzğmı, bunJardt 
bir cinayete kurban ıfttiklerini yUJ10I 
du. 

Bu bybolma hidiıelerl etrafında clllll 
emniyet mildilrlüğünde tahkikat yap • 
tık. 

Gazetenin yudıiz haberler sabıt&CI 
reamen tekzip edilmektedir. Kartala ti' 
bi Papbahçe köyü muallimi Bay Nuret' 
tin cinayete kurban gitmft delildir. Ka· 
naile ima bir aynlk devreli ıeçirell 

muallim ...Ueainden lttifa etmif, ha,. 
talandılt için latanbula celerek bir bal 
tanede tedavi altına almmqtır. Mual • 
lim ıimdi hattanede yatmaktadır. 

Diln Kartal bymakamlıiindan em • 
niyet direktörlilfilne bir tezkere gelmff, 
muallim bay Nurettin ailesini bulund• 
fu yerden haberdar ettiği için sabtta • 
ca takibattan vu ıeçilmeai bil~ 
tir. 

Foto SUreyyanm yanmda çalıpn il• 
rl Koatantin iamlndeki 1m da, ne kar 
bolmuı. ne de bir cinayete kurban cit' 
mittir. Merl'nin Emin iamfnde bir ıeal 
le evlenmek tızere evinden ayrıldığı aıP 
laplmııtır. X,ndiainin yap bilyUk oldu• 
ğundan baklanda kanuni takibat yapıl
mamaktadır. 

Ortaköyde oturan Rqit ismindeki 
ıenç ite aranmaktadır. Akıl haıtalığı • 
na milpteli olan ve yanmda dalına bir 
erkek hizmetçi götüren Refit Galata ... 
ray - Fener maçına yalrus ıftmek içltl 
evinde anneaile kavga etmif, men V 
karak ınaça ıftmlttlr. O nmanclanbed 
ortada yoktur. 

rinde 1nmıldutu, •e kayalarm den1se BtltGn (tllou) "-tatrabona" gare HU.,. miscı6ahnm için S ki ) 
bi!ar ıenlge bir kumlakla eteklendlll de (Lektoa) burnundan Çanakkale bo- uerilen miiM.ı llİbnİflİr. Jüri uriyenin isti i i d 
11P19eüsdlr. Çtlnkfl Homer'ln tlfrlnde lama kadar uanmakta idi. Homer laeyetbnis 6a /tilbelm ,.,._ o Hay arpaıa 
t8J1e bir hlklye nrdır: "Yumn1ı1ar b lQgatl s. 317 - 637. L. L-ı-...... Gönderilen iti- ( l&yan& 

1 incide) Nam.. une 
Jenln dqmdald tehrl yatma ettDer ft Bu mal O mata g8re Turova admda ıı uup .... .._ ... · Cenup hudutlarmm.dan bize kOIDfU o-

Jür nıhanl8lnln kımu kumandana ,a. ,u manal•n •ny•ca1ız: Wyelerin ~ <300> il •flftİ· ıan bu memleketin idaresinden vuku& Hastanesı·nde 
~....1w Ruhani -' ..ı-a fa x.: i,,.a·n 6a tetlıilıin bir"- sin- gelecek "'AM·iklikler tlzerine btltlbı btl-~""' er. ,.-ftl'lllaya .... ...., • ı. - Dağ, kayalık dağ. tepe. s• ~ _,... --a• 
bt yUs bulamf:ymca meym olarak kum ı. _ Sığırulac:ak tabit, müıtahkem bir Je 6itrnaine imMn 70lıtrır. tün kayıtsız kalamayız. Hele bu de • Yeni açılan Haydarpqa NUm.-
1aktan tehire dandtılld 18yledL,. Bu yer. Ba itiharla miiM6cıh netice- ğİ§lkliklerin Tilrk - Fransız andlqma- hutahanesinin levazmu tamamlan • 
şiirin gene bir yerincle ruhani tekrar 8 d 1 _ __._., kwma1. ainin ancd martın on &.-:-e sile ör.el bir idareye tlbl tutulmam il- madıtmckn butahaneye hentlz u...-., 
Juamandana çı1ı:1yor. Kamaadan bu • - 3• - u, enuı ve -™'• -.u• mn plen Antakya ve İskenderun böl- kabu1be bqlanama....._ Y: 
~~~~~~~: ~W~~~~•~•~•••••~~~l ~~--~-~--~-~~~i~~ı~u;*;ım~@~~~~~~~~~n~y~u:~~~;~.~~~~~b~~~ 

-'"- anlaıDlan bulamaılar. Zaten Marr bu ğını arqtmnağı kendimiz için bir mil· larda hastalar ~ t.eda~ . ı 
"Sakın lenl bir daha donanmaya ~__.. iamin Etrtıüçe ve Turan kelimeUnden 1 U vulfe biliriz. mektedlr. Son 26 gOn içinde polikinlli yer=:.:=: 1d: Taroft sengin Greclillni 18ylemektedir. Ona ıöre Tro- ama,orm. Birıe göre Antakya ve tabn • leı'de 1800 huta muayene edtımtf:Jr, 
Wr onmn lserinde, bUytıkçe bir nehrin ft adı Hint - Avrupa dillerinden de • 11-------...-.--ı_.ı .... _ .. I derunun ör.el blr idareye tAbl tu- Hastahanede 25 ti tıcretll 225 l1lo' 
ıa,.ncla. bir tarafı denin kadar kum - fildir. HatdHomerin eserleri de 6nce ------------- tulmuı demek bu bölgedeki Tllrk retsiz olmak bere 2:50 yatak Vllİdll'• 
..ı olan kayalık bir tepenin dtısllllOn- Eıe ve Turoft'da konqulan batka bir çoldufunun muhafazuı ve hu • Bu miktar muhitin lhtlyaemı teddnl 
dedir. Atalı JUbn denk üteai •,.ta- dDle ,.alnnprr. Bu dil Yaaeft'dir. Marr Bu akşam saat dutlarunızm emniyeti demektir. Bal- Wl görUlmelrtedir. Rontpn cih.,,,. 
bilir. mlnteldbatıı C. L S. 151. 20 de bulri bugüne kadar buralarda yapılan yerJeetirilmesine dtın bqlanmqtlr.ltl ~ 

lwnhlm eski tarihini e.,.,ce IRa1 llarr turan kelimeainl de fU yolda ;. 181 Antakya ve lskendeıımdald Tllrk Halltahanenln bayramertemnden • 
etmlt oJaa (Trua), ee1d Yunancanın salı eder. "Turan" EmUü panteonuna FAUST varblını yabancı kalabalJiı içinde eri· be.ren hasta kabaHlne bq1J18Clllı mu-
Atlka cDHace (Trola) ,.ııut (Tna) ve ınenaup bdm bir mabuttur. Yunınlılar terek azlık dereceeine indirmek için hakkak görllltlyor. 
:nonra lekgalnde (Tdl) adt Çanakkale ona .. Afrodit", Romalılar .. Venilı" de · Türkçeye Çeviren: mtıtemadiyen ermeni, çerkes ve ld1rt -------

l»olumm cenup tarafında bulunmat o- . diler. Seniha Bedri muhacirleri getirip yerleftirmek ol - TiCARET OOASI - dTIPll 
1111 flldre .,. PrlJI 1atumm 0 plıire ta- H. Refit Tankut Go''knil muttur. Bu 8Ul'et1e Omup hudutlan • 

Veremle savaş 
Bayramın ikinci günü 

rozet dağıblacak 
Bayramm ildncl gOntı, diPr bay -

ıam1aıda o1dutu libi bu yıl da verem
le •Vll kurumu tarafmdan roset gU
DI olarak kabul edlJmittir. Şimdiye 
bdar blnleree vatandap tedavi et • 
.. olan kurum, bu yılki basılltmı da 
illeDndUtll bir çok hayırlı itlere ayı -
ncald:8'. Bu arada olmak tızere Eren-

- ~ illve edilen ve 
llaellls aç:damJ1Ul pe.vlJoo tamamlana-
rak açılacak, Eyllpteld cllspanserin 
..... bltlri1ecek ve Osldldarda açmı-
7& karar verdill dJler dl8puıalerin 
linpwn• bqlJyaeaktır. DlPr taraftan 
karam, bqramm Udncl glintlnde elde 
edecell lau11ltla, bugUüil di8pan1Jer· 
1erde tedavi edilmekte olan hutaıanrı 
da tedavlaine devam edecektir. 

Hm IWIEYlllE 
Bmln&ıUn Halkevinln ttırlil ko • 

mltelerine Uye eeçimi 9 martta yapi • 
Jaca.kbr. Bu mtlnuebetle program ha 
mlanmJetır. 

9 Martta dil, tarih, cotrafya. 10 
martta Go.l Sıuı'atler, 11 martta gös 
terlk kolu, 12 martta spor kolu, 13 
martta halk denlıane1erl kun1an, H 
nmtta 80llyal ,ardım. lT martta ktı· 
tllphane ve neşriyat kolu, 18 martta 
ınlbeler ve sergiler komiteleri aeçlle • 
cektlr • .ııer komitede bet kiti buluna-_., . 

Güzel Sanatlar 
Akademisi 
55 yaıında 

BugUn Gbel Sa.n'atler Akademisi 
55 yqma girmektedir. Bu mtlnasebet
le okulda gece talebe veWerine ve da 
vetlilere bir çay verilerek okulun yıl 
dönUmll kutlulanacakbr. 

HALK OPBRBTI 
Bu atpmaaat 

20,30 da 
Zoso Dalmaı 

ve Kofinyotitlt 

Bilytlk Şark Ope 

BALIJIB 

mızda kaçakçıyık memleketimiz için Ticaret odam umumi kltlp vekilU
flnanMl bir tehlike dereceaine geldik· jine tayin edilen C'A5vat Nlamı Dl • 
ten bqka burul, bU.yQk önder Ata • am)inln b'1 vulf919 ua1etm taJIDl 
ttırldhı yWaıek plıalyetlertnde Tllrk kararlqmJlbr. Tayin emrinin bG,aa 
mlleltlnln varlıfma liasteden hainler Tlcan!t odum& blldirDmeml belden • 
için de bir yurd ballnl almıebr. Son mektedlr. 
'JUibat davumda Cumurtyet mtıdde------------
ium•ımletntn bu bahae temas eden söz. 
Jerl hl1l kuJaldamnrsdacbr. 

Suriyenln ldarelllnde esaslı dellllk
likler mevzuu bahaolduğu bit" mada 

Omıtp hudut.1anmman ean evlmbe iP 
llyen bu JU'UllD &CJ1armı hatırlat ~ 
mat istem. 

ASIN U9 

Hazırlıklar yapılmış, l!lllon talebe 
nin yaptığı kıymetli eserlerle silslen
mfttir. 

Yarm16matlnedeBBY00LUÇIÇBOl,_._ .... _. ..... ._ .. _____ .__ .... __________ 9" 
Yarm akpm BALIJIB 
Gtte ıtındtız açıktır. Telefon: 41819 

Akademiyi ilk kura.tı Hamdi Be;) t-----------
merhumdur. M aene eve1 ask1 Şark KeseceX.:niz kurbanı Hava 
ınftıMlnln karfmndald medreeede JS• 
tek batma kendi ateıyeebıde aeım on Kurumuna veriniz 
talebe ile tedrilata bafJamlfbr. Okp • 
lun bugllnldl modern tekle gelebilme- Kav•• Jenen ",...,, 4en lııırtal
sine çahpnJar çoktur. Bilbwa mer • mak igin; "6anf,. ilenen "ltayır,, • 
hum muallim lfamdi, merhum Hqim, hvafmak ~; 6iitiin Jaaltır oe 
~rhum rnıam mtidllr Namık lama- · aJalılar onla7t1 v• tayyareye ya-
ıl bu aradadır. pdmalıJar. Gölılerimize ••tirdifi 

Bugtin Akademinin mimari, resµn, emniyet, rBniillerimüe retirJifi 
heykeltrq, tezyinat, afif 111belerinc'! f eralallfa karıı ona, 6a ba,rcun
kız erkek ull ve mlsa...•.r olarak taıel- Ja hrhamnızı diri Jiri verinis. 
aayıal dört ytıztı geçmektedir. Okulda 

son usullerle tedriaat yapılabilmeel ı------------
için bu sene Avrupadan iç profeeörl!'m-----------r-. 
getlrtilecektlr. Tavla müsabakası 

Tavla mlıalJallaıaız 
Kahvecilere · ve kıraathane 

sahiplerine 
................. t.tip ettiiimis tavla ...... 'vwM , .......... 

7acaia- Ml_..blum • ıaretle ,............, 01ma ..._ mis .. ıialue 
pzdanlana adlanm" ~ -.ntmlk .....,._Çocuk,..._ w tllle-
W.. ...... , ... ,.. ...... pnllıileceli ... miiıslı 1 

........ . 

lam pua mibfab 100 liradır. ıc-aan Qlll ....,,..,... la...-.ı ....... .-.,;.. 
, •• ilan ..... tir. 

Bu ml ........ 'ın kendi blaYe, paiDO w .._,,,_.. lwkı 711Plll'lmk 
.. .....a.n. anlqtıiumz ... ıi1H , .................. ?. ..... ...... h. 
mm kü..ı.iMe 791tbrmak iıti,..nler .._ lw awe.ahe 111ıarrp -
dilerİllİ ,...mmalıchrlar. . 

IClllldı, Kmtalaı. E7iP. ~ Osldiıllr, Ke~, 811' ... ~ 
.. tlrö,a, Bebek, Bü,ülalen, Sltlüce, K-11 .. p, Alaera7, BlrNr ..... ... 

TIMIOFIS Dl..... Mliıabakalara iştirak seWsehna nerede ,..,.ı.ce1ı .... teaWt • 11
•

1 'ıtir. 
Wlf"MI DIKKA T - Müaah6blara ainnek içia lmpcmlarm mra 

'l'llrkoftll 1-fkanı Bay Meccllnln lıolckını 11e1en ...... n. biriktlrilmeai pr1 delildir. AJDJ mımara,.. da tqua 
bu8b l8hrimbe plm•l be':lenmelrte kupon: 8 on kupon ıa.termek klfdir. 
dlr. Bay Jılecdl flhrlmlD bul tetkik-·-------------= ._ _________ ... ___ .. _________ llllJ 
.. )lalımacüdır. 
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D·· en zengin ço-Vagon ve küllükler .. (( ;'°\.zanı Teneşir Pa~A~~.!:, un yanın Vago~un komparl•manında bir((. Yazan: Sermet Muhtar Alus 
"'-' :::::: :: : :: ::: : :: ::: ::: : ::::: :: : :: : :: ......... -·· ••• ••• :::::::: ::::::::: ::::::: ::::ı:: ::: : ::::: :::::::::::: ::= L d d d ""' d ' bay, bır bayanla konuşuyorclu: ·-··································::::::::::::::::::: 63 :::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::11: C fa a og U - Tütün külünü atmak için ....................................................... . ugu on • yapılan bu küllükler ne kadar iyi· - Amanın ne yaptım? Affe' r vah meleğim!..) diye söylenen 

Londrada dünyanın en zengin ~ fında Üsküdarda olacak, öbür ucu da 
tuğu doğmuştur. Bu çocuk, eski Mdi· lstanbulda Ayasofyada bulunacaktır. 
"ani prensesi Kontes Haugvitz - Re • Uzunluğu (2,650) metre olacaktır. Bun 
\lentıonun çocuğudur. Şimdi çok zen - dan iki bin yr evvel İran hükümdarı Da
gizı olan bu Bayan da doğduğu vakit ra da sünniler üzerine harbe giderken 
birkaç milyon isterlin lirasının ve bir • Boğaz üzerinde bir köprü yaptırmış -
Çok nıağazalarm mirasçısı ol.muştu. tı. Fakat bu köprü sadece gemilerden 

Talih anadan çocuğa geçiyor de • . ibaret bir köprü idi. Yeni yapılacak 
tnektir. Yeni doğan çocuğa daha şim- köprü daha devamlı bir eser olacaktır 
diden doktorlar, hastabakıcılar ve si- ve dünyanın en büyük köprüsü Şark 
"il polisler tayin edilmiştir. Fakat bu ile Garbi birleştirecelitir.,, 
doğum arsıulusal hukukta garip va -
tiyet hasıl edioyr. Çocuk, babası Bel
çikalı olduğu için bu memleket ka • 
ll.unlarma göre Belçika tebaasından 
0lınalıdır. Fakat doğduğu yer Britan
:Ya adasıdır. Bu itibarla İngiliz kanu
nu, onu İngiliz tebaasından tanır. lş 
bu kadarla da kalıyor sanmayınız, 
çiinkü çocuğun büyük babaları tara
f tndan da Amerikalı olması icap et -
lnektedir ! 

lngiliz kralının 
denizcilik merakı 
İngiltere kralı sekizinci Edvard 

babası gibi deniz işlerine pek merak • 
lıdır. Bunun için ilk resmi seyahatini 
lnartm beşinde GJaskova yapacak o -
l'a.da Kilen Mari gemisini ziyaret ede
CE!ktir. Deniz devi olan bu gemi mar · 
tın yirmi dördünde denize indirilecek
tir. Çünkü ancak ozaman büyük med 
Olacak ve geminin indirileceği Klid rr
lnağınm sulan yükselerek bu büyük 
devin yüzmesine imkan verecektir. 

Burada bir mesele daha çıkıyor: 
l3u ırmak Okyanosa kavuşuncaya ka
dar bir taknn dönemeçler yapmakta · 
dır. Kilen Marinin büyüklüğü bu dö
tıenıeçleri geçebilecek midir? Yapı -
lan hesaplar yalnız bir köşeden geç · 
lhenin güçlUğünU meydana çıkarmak
ta.dJr. unun için şimdiden tedbir a -
lınrm~. icap eden yerler kazılmıştır. 

Boğaz üzerinden 
asma köprü. 

faponyanın hususigetle
rinden bir isi: ihtiyarlar 

Japonyanm hususiyetlerinden biri 
de bu memleketin idaresinin tamamen 
ihtiyarların elinde olmasıdır. Onun 
için son isyan esnasında öldürülen 
devlet adamlarının hemen hepsi sek
senlik ihtiyarlardır. Öldürülen amiral 
Saito 78, Baron Takahaşi 82 yaşında 
idi. Fakat Japon devlet adamlarmm 
en yaşlısı ve en nüfuzlusu bugün gene 
hayattadır. İsyan eden askerler ken · 
disini öldürmeğe muvaffak olamamış
lardır. Bu adam Saiongidir ki şimdiki 
imparatorun babası ve modern Japon
ya devletinin kurucusu olan impara -
tor Hito Mutsunun arkadaşıdır. Bu 
itibarla bugünkü imparatorun sağ 
kolu mesabesindedir. İmparator yeni 
kabine teşkili mevzuu bahsolunca hü
kfunet reisinin intihabında daima bu 
zatın reyini alır. Saiongi Japonyada 
daima itidal vazüesi gören bir iı:nil -
olmuştur. Bunun için Japonyanın si -
yasi ummacısı olan (Kara ejder) bu 
adamın da idamına karar vermiştir. 

Fakat İndkai, Nağata, Saito, Okada, 
Takahaşi ve Vatanabe gibi büyük Ja
pon ricalini katleden (Kara ejder) o · 
nun idamına muvaffak olamamıştır. 

Bu vaziyet ihtiyar Saionginin Japon 
imparator ailesi arasında mevcu olan 
prestijini bir kat daha artırmıştır. 

LİMAN HANI DAVASI 
Geçenlerde müzayedesi yapılarak 

Eskişehir tacirlerinden Mehmet Ali -
nin 90,000 lira ile üzerinde kalan li · 
man hanının ikinci defa olarak satışa 
çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu 
seferki satışında binanın 100,000 lira 
getireceği ümit edilmektedir. Yeni 
müzayedenin talipleri arasında Tica
ret odası da bulunmaktadır. Tüccar 
Mehmet Alinin ise 90,000 liraya aldı
ğı han üzerindeki hukukunu müdafaa 
etmek için mahkemeye baş vuracağı 
söylenmektedir. 

(Z'Entransijan) gazetesi yazıyor 
"Hatırlardadır ki Alman imparato

l'u ikinci Vilhelın Abdülhamit ile dos+ 
Olduğu zamanlarda İstanbulda Boğa · 
Ztn bir tarafı ile öbür taraf mı bağlıya
Cak bir köprü yapmağı düşünmüştü. 
Araya büyük harbin girmesi bu pla -
lltn tahakkukuna mani olmuştu. Fa -
lı:at §!imdi Türkiye Cumuriyet hükit -
tneti bu tarzda bir teşebbüse girmek 
~redir. Böyle bir köprü yapmak için 
1Cap eden planın hazırlanması işi bir 
tlıiihendise havale edilmiştir. Bu as -

lna köprünün bir ucu Anadoıu tara. ,- Bilir misiniz? -, 

"iiltiir işlerj 

Tahkikat bitti 
Fatih taraflarında bir okulda tah

ltikat yapıldığını dünkü sayımızda 
l'azınıştık. Tahkikat bitmiş evrak in -
~hat kuruluna verilmiştir. 

ln"kılap der si 
lı Üniversitede inkılap dersi dün C. 

· P. Genel sekreteri B. Recep Peker 
tarafından verilmiştir. 

YAZI KONFERANSLARI - !ık 
~kuı öğretmenlerine yazı tedrisatı 
akkında ispekter 13ay Feyzi üniversi

~ede bir konferans vermişti. İkinci 
Onf erans Bayan Hüviyet Bekir tara

;1ndan 18 martta gene üniversite kon
erans saloqunda verilecektir. 

OKULLAR - Bütün okullar bay -
~aın ınünascbetile bu akşamdan iti -
ı:~en pazartesi günü sabahına kadar 

tıı edilecektir. 
'"'1Dlunnn11•mnnııcnı"mı11ruııınnııa11tt1111ınnııwıınıuıınuııam-..-umm 

Dünkü Sayımızda sorduklarımız ve 
cevaplan: 

1 - "kontenjan" ne demektir? 
- Gümrükten parti parti çıkan

Jan ma1. 
2 - Hangi hayvan başaşağı uyur? 
- Yarasa. 

3 - Stendhal'in asıl ismi nedir? 
- Henri Beyle ( Anri Bey]). 
4 - "Hiç için bir alay gürültü,. 

kimin eseridir? 
- Shakespeare ( Şekspir) in. 
5 - Haçlılar (Ehli salip) muhare

beleri ne zaman oldu ve ne kadar sür-
d 

.. , u. 

- xı - xıı nci asırlarda. 

YENi SORGULARIMIZ 

1 - Bir Amerika gazetesi her sayı
da ilandan en aşağı kaç para kaza
nır? 

2 - Ağaca çıkan bahk var mıdır 
ve-nerede bulunur? 

3 - "Küçük parçalara ayırmasını 
biJirseniz hiç bir şey güç değildir.,, 
sözünü kim söylemiştir? 

lalam tarihinde ilk 4 - İş yaparken şarkı söyliyen a-

i lıtil af ve ihtilaller damın daha çok iş gördüğünü, daha 
iyi yaptığını ve daha çok yaşadığını 

':eni çıktı. Yazan: İslam Akademisi kim söylemiştir? 
Öıner Rıza. Neşreden: Asari 1lmiyc 5 _ Traş bıçaklarına niçin "Jilet" 

~t:hanesi. Fiyatı: 2 lira. l ._i.sm-t •v~er'.ıc:i~lir~?--.ı--------• 

dir. Şöyle çırpıverince içindeki- cancağızım, affedin madamacı~ · Hacı Dana, bir den saldırdı: 
ler dökülebilir! larım, müvacehemdeki meleğın - Uzat elini, Allah aşkına çe-

- Evet, bu tarzda yapılmamış tatlı sözlerine daldım; hep bera · kinme, ver şunu. Bak ne diyece -
olsaydı, külleri çıkarmak için va- ber tokalaşacakken, saygısız ve ğim? 

gonu ba§ aşağı çevirmek lazım terbiyesizcesine, rakıyı yuvarlıyr · Angelikinin elini avucunun içi• 
gelecekti. verdim. Tamiri kolay. Haydi şe - ne aldı. Oy le bir sıkıyordu ki: 

O halde, ne diye? 
Komiser §İkayetçiye soruyor • 

du: 
- Demek ki bu bay size aptal, 

hayvan, dedi. 
- Evet Bay komiser, hakikat 

budur. 
- Hakikat böyle olunca ne 

diye §ikayet ediyorsunuz? 

.Kolumu buldum! 
Dileniyordu: 
- Amayım, alilim, bir sada-

refinize !. - Arnavut hesabı, besa. Yani 
Kadehleri tokuşturdular ve anlarsma, söz bir Allah bir; öl • 

hep birlihie çektiler. Angeliki: mek var, dönmek yok .. Ne vakit 
- Bazi erkek düziko ile su sev- başınız sıkılu'Sa, dıara gelirseniz .. 

miyor. Siz de o gibiler galiba! Dünya hali bu, para maraya ihti
derken Dana gene gözünü kırpıp yacmız olursa bana çrtlatıver sel"' 
sözünü kesti: tacım. Olurmusu molW'musu yok, 

- Bir içim su sen varsın ya vallahi bu böyle; bildir bana. E • 
mehcemalim !.. Sen karşımda i · limden geleni yapmazsam şu iki 
ken, gözlerim, gönlüm seni içer - gözüm sönsün de dünyaya lför ba.. 
ken suyu ney leyim?. kayını!... 

Artık yerinde otU!'amryor, kal- Angeliki elini çekmiyor, bıra-
kıp kalkıp masaya gidiyor, rakıyor, gözlerini berertiyordu: 

- Sen ne söylersin de mahzı - Ah ben tsok fena bir kiz. 
ka... hakikat, ayni keramet değildir. Bize mİsiıfir geldiniz, hepimiz 

- Ayol, dün "çolağım,, di- Huda alim rakmın böylesini içme- memnun ettiniz. Benim mama, 
yordun? dim, bu kadar enfes ve elezzinc teyze bu pasaya ikram lazim de· 

- Evet, dü.n bir kolumu kay- rastlamadım! Diyerek boyuna yu· di; biraz düziko getirdik. Tam 
betmiştim. Onun için öyle diyor- varlryor, avurtlarmda meze ile keyif kurmak basladiniz, ben si • 
dum. Ama sonra kolumu buldum, dönüyordu. !ştalu da bir açılmı~tı ze tatsizlik yaptim. Bak yuzunuz 
gözlermi kaybettim!. ' ki önüne bir tabla yemek ~)YJ sari sari oldo. 

Aradığı şey.. haklayıversin. Dana, gene gözlerinin karalan: 

Bir evin kilidine anahtar uy
durmaya çalışırken polise yaka· 
landı: 

- Orada ne yapıyorsun? 
- Al/edersiniz. Bir lenalık 

iç~n değil, anahtarıma uyan bir 
kilit arıyorum da ... 

Madam Anastasya ortadan çe- kaybolarak, isparmoza tutulmuş 
kildi. Çok geçmeden kızkardeşi gibi çeneleri vurarak, avucunu~ 
de oradan çıktı. Aşıkla maşuka, içindeki mini minicik ve sıcacılt 
lianapede yanyana, yapayalnız eli sıktı sıktı. Bırakmadan, o elin 
kalmışlardı. Aşık, maşukenin ağ. sahibini masaya dıoğru sürükler • 
zma girecek kadar yakınına so • cesine çekti: 
kulınuş, dinliyordu. Nutku tutul · -Artık duramıyacağım, gös
muş da laf söyliyemiyormuş gibi fer kadehini. .. Hangisi ise çabuli 

Pele şükür, Fakat.. mütemadiyen alt çenesi titriyor • söyle. Onunla içeceğim, hokka 
~~ 1 

du. Manyatizıne olmuştan fark· ağzmm değdiği taraftan! ... 
Bir apartımanın be§inci katına 

çıkan bir alaca/ılı, borçlu.ya çıkı· 
§[yor: 

- Bu çekilmez. Her gün pa
ramı istemek için bu kadar mer· 
diveni. çıkacak mıyım?. Artık 

yeter. 
- Hakkınız var, bugün •on· 

dur. 
- Yani bütün borcunuzu ödi-

yeceksiniz, demek? 
- Hayır, yanndan itibaren ze· 

min katına ta§ınıyorum. Yorul· 
madan istediğiniz kadar gelebilir-

• • I 
sınız .• 

Seçmek için mi? 
Karısı doğuruyordu. Merak 

ve heyecan içinde bir düziye: 
- Oğlan mı, kız mı? 
Diye düşünürken, kendisine 

bayanın kurtulduğu müjdesile be· 
raber kucağına iki yavru hoydu
lar. Bay hayret ve heyecan ile 
sordu: 

- Nedir, seçeyim diye mi? 

sızdı. Çapkın krz aa ne işve, ne cil • 
Ruııı dilberi anlatıyordu; ter- ve. Güya elini kurtarmak bahane~ 

cümei halinden açmıştı. sile silkinirken, ayağr sürçmüş de 

A .1 t .1 beı·abeı· kendini tutamamış gibi Hacının 
nası e ve eyzesı e 

üstüne yuvarlanıyor, kesik nefes
oturuyormuş. Erkekleri yokmuş. le ve titrek sesle: 1 
Babası öleli çok olmuş. Teyzesi _ Amman pasam, 'diyor'dl.ı, 
hiç evlenmemiş. Kendisi iki sene bayilazayim; bilmezsin benim ta. 
evvel kocaya varmışmış. Herif biyat. Tsabuk tsabuk basim do • 
hayırsrzm biri çıkmış. l~iz güç • nuyor, ben ne yapiyorum, bilnıi • 
süz, ahlaksız, sarhoş, kumarbaz. 

Bu zavallıya etmediği eza, 
cefa kalmamış. üstüne başka bir 
kadın sevmiş. Hem öyle bir kadın 
ki anası yaşta. Sonra maymun mu 
maymun; çiçek bozuğu, kara ku· 
ru, kısacık boylu. 

Alçak herif bunun sandığım 
kırıp elmaslarını, kıymetli eşyala

rını, para tutar nesi var nesi yok
sa hepsini aşnmış; o maymun 
karile Yunanistana kaçmış. Bu bi
çare yüzüstü kalmış. 

Başlarında büyükten, akraba. 
dan kimseleri yok ki bunları ko · 
rusun. Ev babasından kalma, ken
dilerinin fakat kuru bir evle iş bi-

yorum. 
Dananrn her trafı bırakmıştı; 

pelteydi: 
- Merhamet; başka hiç bir 

dileğim yok, yalnız merhamet. 
Ocağına düştüm. Sabrım, taka .. 
tim tükendi; ölüyorum yahu!. .. 
Kadehi ver, içtiğin taraftan iç • 
mezsem bilah şimdi gebereceğim ! 

Anegliki, başını arkaya sarkı -
trp göğsünü kaldıra kaldıra, üstü
ne yıkılıyordu: 

-Sana yalvarıyomm, yeter. 
Simdi gelezekler, bizi göre~.ekler. 
Bırak elimi, razı oldum; gostere-
zevim kadıehte nereden itstim. 

Hii 1 1 iiH ter mi? Yazlan bir iki odasını ki-
llf1:1 S P Q R f iP raya verirlerken bu sene muvafık 
li .__ ---------- !:.! bir kiracı çıkmadığı için boş kal .. 

~Tak tak, kapı vurulmağa be:ı
zer bir ses. Angeliki bir daha sıl
kindi ve elini mengeneden lmr • 
tardı: 

Kros Kantri şampiyonası
nın dördüncü müsabakası 

lstanbul Ateletizm heyeti Başkan -
Zığmdaıı: 

İstanbul Kros Kantri şampiyona · 
sının Dördüncü müsabakası 8 mart 
936 pazar günü Heybeli adada yapı -
lacaktır. 

2 - Krosa iştirak edecek klüpler 
Beyoğlu Halkevi Spor direktörlüğü 
vasıtasile İstanbul Atletizm heyetine 
atletlerinin listelerini 6 mart 936 ak
şamı 18 ze kadar gönderil~elidirler. 

3 - Müsabaka 5.000 metre olarak 
yapılacaktır. 

4 - Müsabaka 1i de başlıyacak -
tır. 

5 - Heybeli adaya didccek vapur 
Köprüden sat 9 da hareket etmekte • 
d~. ' . 

mrş ... 
Hiç bir taraftan gelirleıi yok. 

Biçare kızcağız ne yapsın ?Geçin
me dünyasr, namusile modistralık 
ediyormuş. Adada epeyce müşte
rileri varmış. Arada da Beyoğlun· 
daki müşterilerine gider, gelirmiş. 
Hatta iskelede, vapurda gördük -
leri o gün de, elinde moda gaze -
teleri, Beyoğluna provaya gitmiş· 
miş. 

Gözlerjnin karaları kaybolup 
yalnız aklan gözükerek, durma -
dan burnunu çekerek, hafifçe çe -
neleri birbirine vurarak bu sözleri 
dinliyen, arada bir kesik kesik : 
(Hay kMiri bidin herif!.. Hay kı· 
tır kıtır kesilecek, diri diri derisi 
Y.iizülecek alçak!.. Yalı gülüm, 

- Dur vre, biıi gelmis; azaba 
kim? Ah, bu saat misafir istemi • 
yorum. 

Çok telaş ve üzüntüde gözükii-
yordu: 

- Kim ki görüyor, biz ahbap 
olduğuna inanmaz. Sizin benim 
dalavere s.,·mazak.. Ah kaymeni, 
basimdc ne isler geliyor!.. 

Sofada ayak prtırtılurı ; koca o 

karıdan birinin sesi: 
- Piyosini? 
Daha arkadan bir ç1kntı; kapı 

sürgüsünün çekilişi ve fısıl fısıl 

rumca konuşmalar .• 
l\fad:ım Anastasya, Angeliki • 

nin annesi, misafir odasının aralık 
kapısından s~slendi: 

l~ yar)~ 
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KUük Bir Ders 
- Fransızcadan -

Doktor arkadaşım çalıştığım <r · dilenerek aldığını satıyor. Bu ya -
daya girdi. Fakat ne kadar garip, lancıyı polise teslim etmeyi düşün 
her zamanki itiyadr hilafına ola • düm. Yine vaz geçtim. Yalmz ken
rak başından şapkasmr çıkarma - disine bağırdım: 
dan beğendiği bir kanapeye çökü - Çabuk defol git. Bir daha 
verdi. Kocaman elini uzatarak se buraya ayak atarsan belini kıra -
liim verdi: mn. 

lSTANBUL - 18 ·opera (plAk). 19 haber 
ler. 10.30 muhtelit plA.kle.r. 20. Trlyo (stUdyo 
san'atkftrları ta.rafından) hafif parçalar 20. 
30 stüdyo orkestre.le.r. 21,30 son haberler. 
Saat 22 den sonra Anadolu ajan3Tllm gazete 
lere malısWJ havadis servisi verilecektir. 

BORSA 
2. 3 - 936 

G.. d kad n· b k .. d k d t m7..alarmdn yılda işaretli olanlar, 1.1.ze. - un ay m, ar aş. ır aş a gun e ır a o omo- rinde mnıı.mele görenlerdir. Rakamlar 

- Gün ay dm hekim ba§ı ! bille dolaşıyordum. Oğlum da ya- j,_ıııaa_ı_12_de_ka_P_antt ___ aa_n_,_.fl.Y_at_1ar_1ıur_. __ 
1 

Bir iki dakika sükuttan sonra mmda idi. Otomobil duruverdi. PARALAR 
sordum: Direksiyonu bırakıp atladım. Mo- •Londra 620 - *Viyana l:l4.-

•Nevyork 12!- *Madrtd 17 -
•Parla 167.- * BerlJn 62,-
*Mil1no 155.- * Varşova 24-

- Hekimbaşı pek yorulmuşa törü tetkik ederken üstü başı düz-
benziyor. gün bir genç yanıma geldi. Bir 

•Brüksel &!.- *Buda.peşte :w.-
*Atına 24 •• * BUkreş rn.-
* Cene\·re SU>.- *Belgrad M--
* Sofya 2-1.- •Yokohama ıu -

- Hayır, mesele o değil. srr söylüyor gibi yavaşça dedi ki: 
- Ya nedir? - Diindenberi açım. Bana bir 
- Ciddi şeylerden konuşaca - şey verehilir misiniz 

•Amsterdam 88.-· *Altm llf>S-
*Pra~ llf>- * Bıınknot 282-
* Stokholm 1:12 -

ğız. Bu gencin kıy af etinden şüphe-
- Mutlak bir hikaye anlatacak lendim. İşitmemiş gibi işime de -

sın. vam ettim. Fakat oğlum cebin -11---------------1 

- Hayır hikaye değil, bir ders! den çıkardığı iki frangı uzattı. ç E K L E R 
•LOndra 620,rıo *Viyana 42390 
* Nevyork OS0ö:3 *Madrtd 1'>82 
*Parls 120575 *Berlln 1.US2ö 
•MJ11no 10045 * Varoova "2180 
•Brüksel 4.7240 •Budape§te 4.60'ır> 
*Atına ss 7840 *BUkre§ 108.Stf>O 

- Ne dersi bu? Delikanlı teşekkür ederek uzak -
- Öğrendiğim bir ahlak dersi. laştı. 
- Kimden öğrendin? Oğluma kızdım: 
- Hayattan. ı - Çok güzel, dedim. İki fran-

•Cenevre ~43i0 *Belgrad ö!.8821'> 
•Sofya 64,lı96S *Yokohama 2.78 
* Amsterdam 1 1728 • Moskova 1081'>.00 
•Prağ 10,2171'ı •stokholm 81220 

- Anlat bakalım. gın bu miskinin içkisine yanya • 
Adeti olduğu gibi sert sert söy cak. 

lemeye başladı: - Olabilir. Fakat bunun aksi 
- Bizim hepimiz enayiyiz! de miiınkündür. E s H A M 
- Eksik olma, teşekkür ede - Delikanlı uzakta göıiilen bir 11 B4I1k88l u ro Tramvay ıJ,OO 

rim. kulübeye girdi. Oğluma işaret et- , Anadolu 23.20 * çımento 10 oo 
- Estağfunıllah. Hepimiz ena- tim. Çocuk aldırmadı. Biraz sonra Reji 2 12!'> ünyon DeL 0 00 

Şlr. Hayrly 11'ı 000 Şark Del. O 00 
yi, anladın mı? kulübeyi göstererek: Merkez Bank 6411'> Balya o oo 

- Peki amma, niçin? _ Baba, baba, bak! u. Sigorta .oo şark m. ecza o oo 
C k G ı; lt "' 1 Ponomontı 8,00 Telefon O 00 -- Niçin mi? ~ ünkü endimizi Dedi. Baktım. enç !\.O ugu a •·--------·-----• 

tabiatten daha asık göz, daha kur- tına sıkıştırdığı bir ekmekten ko-
naz sanırız da ondan. ca koca parçalar kopararak ağzı -

- Yani? na atıyor, gerçekten aç bir adam 
- Söyliyeceğim; biliyorsun ki gibi yiyor ve bizden uzaklaşıyor -

servetim yolundadır. Fakat şim - du. Bir kaç hızlı adımla de -
diye kadar verdiklerim elimde ol- likanlıya yanaştım: ' 
saydı, çok daha iyi olaca kir. Se - - Afiyet olsun 1 
nin anlıyacağın, kendi isteğimle Dedim. Bana enmiyet&izlikle 
vergile~ kat e'derek boyuna tam • baktı. Lakin cebimden çrkaraı • 
dıklanma, tanımadıklarıma para ğrm bir kaç gümüş parayı uzat -
veririm. Bir türlü kimseyi redde - tnn. Kendisine vererek utancım • 
demem. · dan hemen kaçtım. Ondan af di .. 
- Niçin'! leyecektim. Dilim Yarmadı. 

- Birincisi zafımoan. Doktor sustu. 
- Sonra? _ Peki hekimbaşı. Hikayeyi , . 
- Keyfimden. dinledik. Şimdi bundan ne netıcc 

istikrazı ar Tahvlller 
* 1933 T.Bor. I 24: 30 Elektrik 00 00 

• • • II 21,90 Tramvay 81, 70 
., .. ,. m 22 SO Rıhtnn 14,00 

Istlk.Dahlltl 9!'> 00 *Anadolu J U 2ö 
* Ergeni İstik. 117,7ô *Anadolu ll ,U.25 

1928 A M ıo 00 Anadolu m 140 
* s. Erzurum 00. * Mümı:!'Sil A 4'7 Sa 

~r..--1-
4 Mart 

======! 9 Zilhicce 1 O Zilhicce 
GUn dOğu§U 
GUn batı§l 
Sabah namazı 
Öğle namazı 

Ikindl namazı 
Ak§am namazı 
Yatsı namazı 

imsak 
Yılm geçen gtlnler1 
Yılm kalan gUnlerl 

6 36 6 35 
18,00 ı 8,02 
5,50 5 50 

122? 1227 
15,33 15,34 
18,00 18.02 
19.30 t9,31 
4,56 4,55 

63 64 
302 301 - Kevfinaen mi? çıkarıyorsun? .. . 

-He;kese iyilik etmekten zevk -Netice mi 1 Onu da soyleyım: :------:.---.:---~ 
"duyuyordum. Gerçek bir ihtiyacı reddetmek ~or 

- Peki sonra ? kusuna düşmektense aldandıgım 
- Sonrası şu: Hesapsız para bilerek vermek daha iyidir! 

verdim. Fakat bir gün iki şey ak- ------------
Iımı başıma getirdi: Biri, kendi - N ew y ork' ta 

Asansörler işlemiyor! 
Nev york, 2 (A.A.) - 142 bin 

asansör işçisi dün grev ilan etmiş
lerdir. 9600 binayı asansörsüz 
bırakmışlardır. Grevcilerle greve 
iştirak etmiyenler arasında müte
addid dövüşler çıkmıştır. Dört 
yaralı vardır. Yirmi kişi tevkif. 
edilmi!tir. 

Grev bitmediği takdirde 150 
binden fazla işçi ve 11 binden faz

Türkiye - Danimarka 
uzlaşması 

Ankara, 2 (A.A.) - Türkiye ile 
Danimarka arasında adtedilen uzlaş

ma, adli tesviye ve hakem mukavele
namesi mucibince teşkil edilen daimi 
uzlaşma ve hakem komisyonu reisli -
ğinc Fransa hariciye nezarctile sabık 
hukuk müşavirlerinden M. Henri Fro· 
mageot, fahri azalıklara Lahy divanı 
adaleti azasından M. Hammersk Jöl
de ve Uruguaym sabık Brüksel elçisi 
M. Enrigue ve Buero Danimarkalı a -
zalığa eski saylavlurdan v'e Türk - Yu
nan mübadele komisyonu sabık reisi 
M. Holgar Anderson ve Türk azalığı
na da Erzurum saylavı Bay Fuat Sir
mcn tayin edilmiş ve vazifelerinin 1 
mart tarihinden itibaren başladığı 

leıine iyilik ettiğim kimselere 
karşı enayi göründüm. İkincisi 'de 
yardnn edilmesi icap ctmjyenlere 
muavenette bulunduğumu anla -
dm1. Mesela bir gün bir adam 
geldi. Üstü başı parça parça, a -
yaklannda patlamış kunduralar. 
Benden eski bir kat elbise istedi. 
Elbise dolabımda artık kullana • 
mıyacal:rı:m takımlarım vardı. Bu 
adamın haline bakarak utandım. 
Öyle yn ihtiyaç içinde kıvranan -
lar varken, ben ne diye kullanamı 
yacağım csvaplaıımı saklıyordum . 
Adama en çok beğendiği bir takı
mı ,rerdim. Uzerine bir de par • 
desi.i kattım. Bir çift ayakkabı he
diye ettim. Zavallt adam bin te -
şekkür ederek gitti. Ben de ne ka~ 
dar sevindim. Bir çıplağı giyin -
dirmek az keyifli bir şey mi? 

kendilerine tebliğ edilmiştir. 
la bina bundan müteessir olacak- =============== 
tır.. Sendika, ücretlerin artırıl- lstanbul Asliye Birinci Hukul• 

Mahkemesinden: 

Aradan bir iki gün geçmişti. 
Kapr çalındı. Hizmetçi kadın izin
li olduğu için karım gidip açtı. U
zun bir münakaşa başladı. Me -
raklandım. Ben de gittim. Meğer 
o giydirdiğim herif değil mi imiş. 
Berbat bir kıyafetle karımdan bir 
kat elbise istiyor, yalvarıyor, ya -
kanyordu. t~i anladım. Bu ae}Ik 
göz adam, oradan buradan elbise 

masım, iş saatlerinin azaltılma- Paris Osmanlı Bankası tarafından 
sını istemektedir. Leon Cizmeciyan emrine verilen ve 

"FEVKALADE VAZIYET,, 
iLAN EDiLDi. 

Nev york, 2 (A.A.) -Asansör 
memurlarının grevi üzerine bele
diye reisi, Nev yorkta "fevkalade 
ahval vaziyeti,, ilan etmiştir. 

Doktor 

Hüseyin Usman 
Sabık Haıeki baıtaneti dahiliye 

mütehaaaııı 

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

Galata Osmanlı Bankası tarafından te
diye edilecek olan 14/11/932 tarih ve 
619 No. lu ve elli bin frankı muhtevi 
çekin zayi edildiğinden bilbahis mez
kur çekin iptalı mumaileyh Leon Ciz
meciyan veresesinden Takuhi ve Za
ruhiye izafetle avukat Kirkor Rüs -
temyan tarafından talep edilmesine 
binaen Ticaret kanununun 638 inci 
maddesine tevfikan elli bin frankı 

muhtevi bulunan mezkur çek her ki -
min yedinde ise kırk beş gün zarfın
da mahkemeye ibrazı ve ibraz edilme
diği takdirde müddeti mezkilrenin 
hitamında mezkur çekin iptalma ka -
rar verileceği ilô.n olunur. 

(V. No. 14020) 

Şişhane 
(Vstyanı 1 incide) 

Dün bu raporun yazılması 
tekmilleneceği ve müddeiumumi
liğe verileceği umuluyordu. Fa-! 
kat, kazayı yapan tramvay ara
basının elektrik freninin bozuk 
olduğu kesenkes anlaşılmakla be
raber, ehli vukuf heyeti, rapor
da kati netice tesbit edilmeden 
tekrar bir keşif yapılmasına lü
zum görmüş ve raporun verilmesi 
bu sebeple geciktirilmittir. 

Yeni keşif, dün gece vaka ye
rinde yapılmıştır. Keşif sırasın

da, kaza gecesi devrilen ve par· 
çalanan araba da vaka yerine ge
tirilmiş, raylar üzerinde teker
lekler hareket ettirilerek, kavisde 
bazı tatbikat icra edilmiştir. Bu 
yeni keşif de müddeiumumi mua
vini Hikmet Sonel de hazır bulun
muştur. Raporun bugün adliyeye 
verilmesi muhtemeldir. Ancak 
yetiştirilemezse, kurban bayra
mından sonra verilecektir. 

Kaza tahkikatına esaslı surette 
alaka gösteren ve her safhasını 
ehemmiyetle takip eden lstanbul 
müddeiumumisi Hikmet Onat, ev
velki akıamki trenle Ankaraya 
gitmiştir. İstanbul müddeiumu
misi, Vekaletle bazı hususlar 
hakkında görüş.mek üzere Anka
raya gitmeye hazırlanıyordu. La· 
kin, kaza vukua gelince, vakanın 
ehemmiyetini göz önünde tutarak 
hareketini geciktirmiıti. 

Hikmet Onatın Ankarada ne 
kadar kalacağı belli değildir. Bay
ramı kısmen olsun orada geçire
ceği sanılıyor. 

YARALILARIN V AZIYETI 
Yaraları gazlı kangren olduğu 

için ölen 11 numaralı kontrol ls
mailin cenazesi dün saat on dört 
buçukta Nişanta§rndak1~vtm!en 

kaldırılmış, F eriköy mezarlığına 
götürülerek gömülmüştür. 

Beyoğlu hastanesindeki diğer 
yaralıların sıhhi vaziyetleri düzel
mektedir. Bir ayağı kesilen yel
kenci Mehmedde de gazlı kan
gren başlamı§tI· Gösterilen ihti
mam neticesinde bunun önü alın
ını§, Mehmedin hayatı kurtarıl -
mıştır. D:ğer yaralıların kırıkları 
alçıya konmuştur. 

Alman ve Fransız hastanele
rindeki diğer yaralılarla Sen Jorj 
hastanesindeki be§ yaralının da 
sıhhatleri iyidir. Bunların hayat
larında tehlike yoktur. 

Tramvay şirketi, ölen ispekter 
Niyazi ile kontrol lsmailin ailele
rine sonradan vereceği tazminata 
mahsuben bir miktar para ver
miştir. 

TRAMVAY ŞiRKETi 
NE DiYOR? 

Kaza hakkında tramvay şirke
ti salahiyettar mahafilinden dün 

faciası 
Kamyonda yirmiden fazla ~ 
bulunuyordu. Çarpıtma tiddet 
olmuf, kamyonun son tekerlek• 
leri tram·ıayın altına gitmiş, pat' 
çalanmıştır. 

·ı-e-Kuzular, kamyonun devrııw 
sile yerlere yuvarlanmıtlardıt• 
Kamyonu idare eden toför ınu•· 
vini Vehbi kaçmııtır. 

Bu çarpıtma yüzünden dün ••· 
hah T opkapı tramvayları bir ıaat 
kadar iıliyememiıtir. il 

Dikkate değer bir 
mektup aldık 
Dün, sabık Laleli tramvay va~ııf 

811 thıan imzasını taııyan ııu ıoektu ' 
bu aldık: 

''Bundan (8) sene evvel vukua ge' 
len Laleli tramvay faciası vatmanıfl1111 

Böyle bir facianın bir kurbanı da be: 
nim. Oldukça şirketçe tanınmış ve b1

' 

çok çrrak yetiştirmiş mütehassıs bir "at 
vandım. Bu tüyler ürpertici facialar 11•• 
sıl oluyor? Senelerce bu hatlarda çalı( 
mış olduğumdan bu hususta tecrübelt" 
rim çoktur. Son kazanın yerini ve se; 
be bini alakadarlar izah etsinler. Fak~. 
ben tecrübelerime dayanarak bu faci' 
tarın bu son kaza ile bitmiş olduğıı1111 

maalesef kabul edemiyeceğim. Laııtl' 
• gelen esaslı tedbirler alınmadıkça ka 

zalar yann gene tekerrür edebilir ve.~~ 
ne şöyle mazeretler ileri siirülebıb!• 
Vatman vazifesini yapmamış, Şişhal'I; 
de yağmur yağmış, fren Altınbaka~. , 
bozulmuş da sonra kendi kendine dU 
zelmiş gibi 1. • 

Faciaların önüne geçmek için şu t~dı 
birler alınmalı, şu kararlar verilmelı 
dir: 

1 - Laleli, Şişhane, Sultanahmet yo • 
kuşlarında gayet muntazam kum te~: 
zatı ve kurutma işleri temin editme11 ıt 
dir. Zira frenlerin hepsini birden sa1' 1 
eden, kızaktır. Yoksa frenlerin heP5 

birden bozulmaz. Bu imkan haricidi!· 

h. . d hil· .. d• 2 - Her vatman sala ıyetı a 1•• 

ne oımsa oısutt Dcg nm diğI ır-arı~ 
yı derhal değiştirebilmeli ve bund 
mes'ul olmamalıdır. 

&• 3 - Vatmanlar yoku,ıarın başın ~ 

yaş havalarda hatlar tamamen kuru~, 
mayınca inmemelidirler. Bu yüzden , 
ki olacak gecikmeden mes'ul olmama 

lıdırlar. f• 
4 - Gayet yüksek rütbeli şirket gc , 

terinin bu mıntakalarda vatmanın ya , 
nında bulunmaalrına müsaade edilme 
melidir. 

5 - Şirket mütehassıslan ve seyri se' 
a' fer ehli vukufu tarafından dolmuş ar , 

balar gözden geçirilmeli ve frenlere ba 
kılmalıdır. 

6 - Hatlar bahusus yokutta bulurıatl 
kırmalar belediye fen mütehassısları ti' 

1 dı'' rafından göz altnıda bulundurulma 1 

7 - Vatmanlar rötar ve ayanstl" 
ııt• kumpanyaca mes'ul tutulmamalıdır 
·ıe 

8 - Yorgun vatmanlar para vaa~ı , 
b. . • 1 ~ b edıl 

diğer ır servısı a maga mec ur 
memelidirler. 

bize şunları söylemi"lerdir: ı d :f mama ı ır.,, 

9 - Bir kaza halinde vatman yanıııdl 
bulunan herhangi mütehassıs, vatı:ll•"' 
tamamen vazifesini terketmedikçe ""'t ' 

ıı ' mamn frenlerine yardım etmeğe kal 

"Şimdi alakadarlar tarafından ==--=========~::::~ 
adli, fenni bir tahkikat yapıl
makta olduğu malumdur. Tahki
katı işkal etmemek için §İrket, 
noktai nazarını •Öylemek istemi· 
yor. Bununla beraber, kazaya 
uğrayan arabanın malzemesinin 
çok sağlam olduğu, diğer araba
lar gibi mutad gözden geçirmele
re tabi tutulmuı bulunduğunu em
niyetle söyliyebiliriz.,, 

Şirket müdürleri dün ölen kon
trölörün cenazesine gitmişlerdir. 

BiR KAZA DAHA 
Dün sabah şehremininde gene 

bir kaza olmuştur: 
46 numaralı vatman Hasanın 

idaresindeki tramvay ile 3612 nu
maralı kamyon şehremininde Par
ti binası önünde çarpıfmıılardır. 

Almanyanın 
iktisadını kimler 
mahvetti 

Berlin, 2 (A.A.) - B. Goe~ 
bels, Leipzİg panayırının açı1Jt 
münasebetile söylediği nutu1'l~ 
Versay muahedesini müzakere 
denleri "Almanyanın vaziyeti f~ 
nalaştığı takdirde öteki mille~ 
rin inkişaf etmesi lazım ge!di J 
p,rensipini koymuı olmakla ı~leı' 
etmiş ve: ''V ersayda dikte ed~ d,f 
muahede, Almanyanın ipli ·~ 
madde membalarını ve millet;, 
biriktirdiği sermayeyi elinden ~ ... t .,,,... 
mak suretile Alman ekono1111 

mahvetmi§tir.,, demiıtir. ... 



~ 'I - KURU~ 3 MART 1936 

Istanbul Vilayeti Muhasebeciliğinden: 
Mütekait, dul ve yetimlerin, l\iart, Nisan ve Mayıs 1936 •• aylık maaşlarının tediye günleri uç 
'l'arihi Eminönü mal müdürlüğünden Beyoğlu l\lalmüdürlüğünden Üsküdar malmüdürlüğünden Beşiktaş malmüdürlüğünden 

Merkezde Emirler camiinde Beyoğlu kişesi Kasımpaşa kişesi Merkezde 
mülkiye yetimleri askeri yetimleri askeri yetimleri askeri yetimleri mlilkiye yetimleri askeri yetimleri askeri yetimleri 

11/3/1936 Çarşamba 
12 

" 
,, Pcreşernbe 

13 .. .. Cuma 
14 

" " Cumartesi 

16 .. " Pazartesi 

17 .. " Sah 

ıs 
" .. Çarşamba 

19 
" " Perşembe 

20 ,, 
" Cuma 

21 
" " Cumartes; 

23 
" " Pazartesi 

24 ,, 
" Salı 

Tarihi 

11/3/1936 Çarşamba 

12 
" " Pereşembe 

l!! " " 
Cuma 

14 •• " Cumartesi 

16 
" " Pazartesi 

17 
" " Salı 

18 
" " Çarşamba 

19 
" " Perşembe 

20 
" ,. Cuma 

21 
" y, Cumartesi 

23 
" " Pazartesi 

1 - 2:>0 
2a1 - ;mo 
501 - 750 

751 - 1000 

1001 - na 
mülkiye tekaiitleri 
1601-17.30 

1751 - 2000 
2001 - 22:>0 

22;)1 - Ha 
hidematı vataniye 

Avans 

Eyüp kişesi Eyüp 
tediye mahallinde 
askeri yetimleri 

10201 - 10:>56 
mülkiye yetimleri 
12001 - 1220:> 
askeri tekaütıeri 
11001 - 11340 
mülkiye teka ütleri 
13001 - 13057 

3'001 - 3250 1-150 4•301 - 4150 50:>1 - :llOO 2001 - 22:>0 1 - 230 
32.31 - 3500 151- 300 4151 - 4300 5101 - 5200 2251 - 2500 2;)1 - 500 
3;)01 - 3750 301 - 4:)0 4301 - 4450 5201- 5300 2501 - 2750 501 - 750 
3751 - 4000 451 - 640 4-151 - 4550 5301 - 5400 2751 - 3000 751 - 900 

mülkiye yetimleri mülkiye yetimleri miilkiye yetimleri 
4001 - na 2001 - 2200 6001 - 60SO s.ıo1 - Ha 3001 - 32:)0 3501 - 37:>0 

Askeri tekaütleri 
5001- 5150 2201- 2420 6051- 6100 ilmiye Ye peşin m""'':· :l2:Jl - il:i 37:>1 - :moo 

askeri tekaütleri askeri tekaütleri mülkiye tekaütleri a~keri tekaütleri As. tekaütleri 
5151 - 5400 1001 - ll:iO !lOOl - 5150 4001 - 4100 1 - 150 1600 - 1800 
:'ı401 - 5650 1151 - 1300 5151 - 5300 4101 - 4Wa l:ll - !100 1801 - 2000 
56:51 - 5900 1301 - 1450 5301 - 5450 4201 - 4~00 301 - 450 2001 - 2200 
5901- 6150 1451 -15:>0 5451 - 5560 4301 -4400 4:>1 - &:>O 2201 - ı.100 

mülkiye telmütlcri mülkiye tekaütleri mülkiye tekaütlerl 
6151- 6300 3001 - 3200 6201 - 6250 4401 - Ha 601 - 800 rıooı - s200 

Gao1 - na 3201 - 3400 6251 - 6302 so1 - na 5201 - 5400 

Fatih Malmüdürlüğünden: 
r- · Samatya kişesi Fatih kişesi 

Samatya tedi
diye mahallinde 
askeri yetimleri 
14101 - 14400 

Birinci kişe İkinci kişe 
askeıi yetimleri. mülkiye yetimleri 

14401 - 14741 
mülkiye yetimleri 

18001 - 18303 
askeri tekaütleri 
16001 - 16300 

16301 - 16602 
mülkiye tekaütleri 

1- 400 

401- 800 

801 - 1200 

1201 - ·1517 
mülkiye yetimleri 
6001 - 6300 

~9001 - 19238 6301 - 6690 
askeri tekaütleri 
3001 - 3400 
:3401 - 3800 
3801 - 4057 
ilmiye ve avans. 

8001 - 8400 
8401 - 8726 

Kadıköy mal müdürlüğünden .... 

askeri yetimleri 

3001 - 3250 

3251 - 3500 

3501 - 3750 

3751 - 4000 

4001 - na 
skeri tekaütler 
5001 - 5250 

52:>1 - 5500 
5501 - 5750 
5751 - 6000 
6001 - ua 

mülkiye yetimleri 

1 - 200 

201 - 400 

401 - 600 

so1 - ila 

İlmiye, avans ve hidcmatı vataniye. 

ısoı - 17():> ( mülkiye 

1701 - 1900 
1901 - 2100 
2101 - Ha 

tekaütleri). 

1 - Zat maaşlan sahiplerinin muayyen günlerde kişelere mi.iracaatıa maaşlarını almaları lazımdır. Aksi takdirde istihkakları umum tediyahn hitam mda Yerilecektir. 
2 - Tediyata sabah saat DOKUZDAN - ON lKlYE ve ON ÜÇTEN - ON ALTIYA kadar devam olunacaktır. 

Boğu frilradaki • 
Uf'I 

kanlı dram Fransızlarla miHiyetper
ver l~r arasında anlaş-

ltalyan umumi karargahı, 2 (A.A.) . 
- Mareşal Badoglio, Keyü içinde, ga
zetecilere demiştir ki: 

"Enfes bir şey oldu, Habeşler ezil -
di. Bu ikinci bir ordudur ki mahvedi • 
Yoruz. Ve yakında sıra üçüncüsüne ge
lecektir. Ondan sonra da zaten hiç bir 
§ey kalmıyor.,, 

Havas muhabiri Ras Kassa ile Mu -
lugctta kuvvetlerinin imhasından sonra 
'rembicn muzafferiyetine kat'i nazari • 
le bakılabileceği kanaatindedir .. İtalyan 
larm ilerlemeleri şunu isbat etmiştir ki 
Tembien gibi münhasıran tabii istib -
kamlardan müteşekkil bir arazi üzerin -
de dahi, geniş mikyasta herhangi bir 
hareketin karşısında Habeşler tutun -
trıaktan adzdirJer. 

Diğer taraftan Habeşlerlerin ihtiyat 
kuvvetleri olmadığr da kaydedilmekte -
dir. Söylendiğine göre, bizzat impara
tor, muharebenin son anlarında, muha· 
frz kuvvetlerile birlikte, gerek Ras Mu
lugetta'ya yardım etmek ve gerek Ras 
kassa'ya yandan hücum etmekte bulu 
nan Uçilncli İtalyan kolordusunu arka -
dan vurmak maksadiyle şimal istikame
tinde ilerlemek teşebbüsünde bulunmuş 
tur. 

Vaktinde yetişcmiyen imparator 
Quoram civarında sıkıştırılarak, önem • 
1i zayiat verdikten sonra çekilmeğe mec 
bur olmuştur. 

HABEŞ ORDULARI BOMBARDI • 
MAN EDiLiYOR 

Tigre, cephesi 2 (A.A.) - Havas a 
jansr muhabirinin bildirdiğine göre, İ -

talyan topçusu, Ras Kassa ve Ras Se· 
Yurn ordularını mütemadiyen bombar -
dınıan etmektedir. Ambaalagi harbin • 
deki Habeş zayiatı binlerle sayılmakta, 
İtalyan zayiatı ise bir kaç yüzü bul -
ll'ıaktadır. 

Habeşler bol mikdarda malzeme bı • 
takmışlardır. 

Şimal cephesinin en solunda İalyan' 
lar pek az mukavemetle karşılaşmışlar
dır. Aşyangi gölü istikametinde ileri ha 
teketine devam edilmektedir. Negüs'ün 

maiyetinde artık kendi muhafızlarından ma hasıl oldu 
başka kuvvet kalmadığı söylenmekte _ Şam, 2 (A.A.) - Fevkalade komi-
dir. serle Suriye milliyetperverleri arasın-

LONDRA YA GöRE VAZIYET da anlaşma hasıl olduğu bildiriliyor. 
Londra, 2 (A.A.) _ İtalyan kolor • Bu anlaşmaya gore siyasal suçlular 

dulan, bütün Ras Kassa kuvvetlerinin affedilecek, mektepler tekrar açılacak 
bulunduğunu farzettikleri mahalde bu ve milliyetperver şeflerden mürekkep 
kuvveleri kapana sıkıştırdıklarını san • bir heyet İngiliz - Irak anlaşmasına 
dıkları anda, 28/ 29 şubat gecesi umul benzer bir anlaşma akdi için PariS€ 

maz bir hadise olmuş ve Ras Kassanın =g=id=e=c=ek=t=i=r·============ 
araziyi mükemmel surete bilen siyah hiyeti yoktur, 
ordusu, çok fazla zayiat vermeden, ken Tembien muharebesi, mareşal Badog 
disine bir yol açabilmiş ve İtalyan kıs • lio tarafından hazırlanan taarruzun Ü· 
kacmm ~ki ucu bütün kuvvetlerile bit çüncü safhasını teşkil eylemektedir. Bu 
boşluk üzerine kapanırken, dışarı çıka - taarruzun birinci safhası Amba . Orada 
rılmıştır. Ras Kassa, şimdi Ras Mulu • da Ras Mulugetta ordusunun mağlup e
getta ile irtibatını temin etmeğe muvaf- dilmesi olmuştur. Bu muzafferiyet, 1tal 
fak olmuştur. yanların Ambaalagi'yi almalarını temin 

Ras Seyum'un da bulunduğu yerde etmiştir. Taarruzun ikinci safhasının i 
daha fazla kalamıyarak geri çekileceği se, Ras İmeru ordusunun imhası olaca
ve şimal cephesinin geri1erde yeniden ğı sanılmaktadır. Bunun üzerine Habeş 
tesis olunacağını muhakkak addedil · lerin askeri mağlubiyeti tam olacaktır. 
mektedir. 

ZAFERi BiLDiRiYORLAR 
RAS KASSA iNTiHAR ETMEflt'!.IŞ .. 

Adisababa, 2 (A.A.) _Habeş hüku- Roma, 2 (A.A.) - !kıncı Tembien 
meti, Ras Kassanın intihar ettiği haberi muharebesinin İtalyanların Ras Kassa ve 
ni kat'i surette yalanlamaktadır. Ras Se~um. ordularına. k~~~ı kazandı~ -
tKINCt SAFHA RAS lMERU KITA· la.n. kahır b~r zaferle bıttıgı resmen bıl-

LARININ iMHASI OLACAKMIŞ! dırılmektedır. . 
A 2 (AA) T b. Roma, 2 (A.A.) - Mareşal Badoglıo smara, . . - em ıen mu • 

h b · h kk d w d k. f .1A kttalan Ras Kassa ve Ras Seyum kuv • are esı a rn a aşagı a ı ta sı at a -
vetlerini tamamiylc dağıtmışlardır. Ha

lmmıştır: 
beşler, efrat, silah, beygir. harp malze 

"Habeş ordusu, Adisababa'nın şi · 
mcsi ve erzak bakımından çok ağır za

malindc kain Vork - Ambayı yeniden 
yiat vermişlerdir. ilk defa olarak, Ha· 

almak için yaptığı muvaffakiyetsiz bir 
beş müfrezeleri toplu bir halde silah tes 

teşebbüsten sonra, Abbiaddi üzerine 
lim etmişlerdir. Sağ kalanlar dağınık bir 

doğru geri çekilmiş ve orada cenuptan 
halde kaçışmakta ve yüzlerce tayyare 

gelen üçüncü ttalyan yerli kolordusu 
tarafından takip edilmektedir. Zayiatı • 

da şimalden gelmekte olduğundan, Ras 
mız cüz'idir. K:tssa ordusu çember içine alınmıştır. 
Düşman tamamiyle münhezim olmuş

Fakat Ras Kassa çemberi kırarak Ta -
k 

tur. 
kaza nehri isti ametinde çekilmeğe mu 
vaffak olmuştur. NEVMtDANE GAYRETLER 

Bombardıman tayyareleri, Ras Kassa SARFEDECEKMtŞ 
yı takip l"tmektedir. Bugün şimal cep -
besinde en uzak sol cenap hariç, Habeş 
ordusundan eser kalmamıştır. Bu sol 
cenah da o kadar ileride bulunmakta • 
dır ki, vaziyetinin tutunacak bir ma -

Adisababa, 2 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinin öğrendiğine göre, Habeş 
ordusu, İtalyanlan tardetmek için nev 
midane gayretler sarfetmek niyetinde -
dir. 

Kaz<cı ya uğra yan amele 
Amele işleri üzerinde tetkikatı 

yapan heyet dün sabah Zongul
daktan ,ehrimize dönmüştür. He

yet, Zonguldakta, en ziyade ka

za itler! üzerinde tetkikat yap

mıştır. Geçen bir senede ne ka
dar kaza olmuştur?. Kazaların 
sebepleri nelerdir? Şimdiye ka

dar kazada ölen amelelerin aile

lerine ve knzada malul olan ame

leye ne kadar yardım edilmiştir? 

Heyet bu meseleler hakkında kö

mür şirketleri ne:!dinde tahkikat 

yaptığı gibi, bizzat amele ile de 
temas etmiştir. 

Heyet azası ocaklara g'rerek, 

kazalara sebebiyet ve!'en vaziyet

ler üzerinde de ayrıca tetkikat 
yapmıştır. Bu tetkiknt esnasında 
maden dairesinin mühendisleri 

de bulunmuşlardır. 

Öğrendiğimize göre heyet. ay

şirket avukatları delaletile hus'lfı
si anlaşmalar yapmıya mecbur 

kalmaktadır. Bu vaziyet, 400 li
ralık t~zminatın çok defa elli lira• 
ya kadar inmesini bile intaç edi• 

yor. Fakat, kazaya uğrayan ame

le aHesi. hali vakti yerinde ise, 

bir avukat tutmak suretile 400 li· 
rayı almak hususunda ısrar etmek .. 

te ve muhakeme neticesini bekle. 
mektedir. Fakat ekseriyet itiha· 

ril, amele ailelerinin avukat tut

masına imkan yoktur. 
Bu acı misallerden tecrübe al

mak ve yeni çıkacak iı kanunun
da, bu gibi vaziyetlere sebebiyet 

vermemek için tedbirler almak 

lazımdır. 

Öğrendiğimize göre, heyet la
tanbul fabrikalarında da tetkikat 
yaptıktan sonra İzmire ve Bursa

ya gidecektir. 
nı zamanda Zonguldak amelesi ---------------

için 337 senesinde çıkan kanunun 1 n g i 1 i z 1 e r 
tatb;ki etrafında da araştırmalar- Mısrnn istiklalini kazan
da bulunmuştur. Bu kanun mu-
cibince, iş l•aşında ölen amelenin masını bekJiyorlarmış 
ailesine bir kömür şirketinin 400 Kahire, 2 (A.A.) - Nahaa 

lira vermesi mecburidir. Şimdi- paşa, Mısır - İngiliz müzakere-

ye kadar kaç kişiye tazminat ve· lerinin açılış nutkunda Mısırın 
ri?miştir?. Bunun hakkında kati istiklali prensıpıne dayanan ve 

bir rakam ve malumat mevcut de- lngiliz menfaatlerini koruyan bir 
ğildir. anlaşmaya varılacağı ümidini gös· 

tleri sürüldüğüne göre, kanun- termiş, Sir Lampson da mazinin 

dald "ihmali fenni vukuunda taz- sui tefehhümlerini teessüfle ana
minatm verileceği,, kaydi yüzün- rak Mısırın istiklalini kazanaca· 

den, kazada ölen amelenin ailesi ğı ve Mısırla lngilterenin dünya 

ile, şirket arasında sık sık ihtilaf- önünde müttefik olarak biribirİ• 
lar çıkmaktadır. Bazı şirketler nin ellerini sıkacağı dakikayi se

kazada ölen amelenin fenni bir vinçle beklediğini bildirmiştir. 
ihmal yüzünden ölmediğini iddia Londra, 2 (A.A.) - Buraya 

etmekte, İş mahkemeye düşmek- gelen m:ılOmata göre, bugün res· 

te, amelenin ailesi, çok defa mu- men başlıyan Mısır - İngiliz mÜ· 
hakeme net~cesini Zonguldakta zakereleri kurban bayramı do!a. 

beklemiye imkan bulamadığı için yısHe 9 marta. talik edilmiştir. 
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QANKAYA 
YAT.IRILAN DARA ~Yi 

~KiLMi~ TOWUM GiQi VtQiMliDiR. 

U OlANTS [ DAN f ONi N. 
v. 

k'ARAKeY· PALAS ALAL~MCi l-IAN 

Filarmonik Cumurbaşkanlığı 

Orkestrası Şefliğinden: 
Orkestra kadrosunda a;ık olan yerlere atanmak üzere piya".?o, keman 
viyola, viyolonsel, kontrabaş, flüt, obuva, klarnet, fago, korno, trom 
pet, trombon, tuba alto saksafon tenor saksafon, akoedyım. caz ba 
lerisi rnzları, çalanların 7 / 31936 cumartesi günü saat 10 dan 17 ye 
kadar İstanbul Gala tasar ay lisesinde sınavları yapılacağından bu saz 
ları çok iyi bir surette çıslabilen artistlerin kendi enatürümanlarivle 
birlikte sınav komisyonuna birer -:H tekçe ile batvurmaları (142) (361) 

istatistik genel direktörlüğü 

eksiltme komisyonundan: 
1 - 23 forma tahmin olunan 934 - 935 senesi Maarif yıllığının 

1500 adet baskısı pazarlıkla eksilt meye çıkarılmıştır. 
2 - Tahmin olunan bedel 920 liradır. Eksiltmeye iştirak ede· 

cekler % 7,5 muvakat teminat vereceklerdir. 
3 - Eksiltme 13 mart 936 günü Genel Direktörlükte toplanacak 

olan komisyonda saat 14 de açılacaktır. Buna aid ıartname Kom\s. 
yon katipliğinden istenilebilir. ( 434) (1010) 

Usküdar Tahsil Müdürlüğünden: 
Kadıköy Zühtüpaşa mahallesin in Çifte havuzlar mevkiinde eski 

1/ 1 yeni 2 / 2 numaralı bina ve faz la bahçe mutasarrıfı F atmanın ver 
gi borcundan dolayı fazla bahçesi bulunan mahalli mezkurda 14 dö
nüm iki evlek 250 ziraiden ibaret arsası 5800 lira üzerinden müza
yedeye vazedilmittir. Talip olanların o/o 1,5 pey akçalari!e birlikte 
ihalei evveliyesi olan 10/ 3 / 936 gününden evvel Kadıköy kazası ida
re heyetine müracaatları. ( 1048) 

Istanbul iskan dire~törlüğünden: 
Sa.ray burnunda kain olup göç men konağı ittihaz olunan harap 

ıevkiyatı a:skeriye binasının keşif ve şartnamesi mucibince tamırı 
Sirkeck:le Mithat pafa hanının birinci katında İskan Müdürlüğünde 
Satın alma Komisyonu tarafından 2849 numaralı kanunun 4 üncü 
ve Heyeti Vekileden musaddak talimatnamen"n birinci maddesine 
tevfikan martın on ikinci perşembe günü pazarlıkla iha~c oluna
cakbr. Ke~if bedeli 16444 lira 95 kuruştur. r.~uvakkat teminatı 
1234 liPadır. 

Pazarlığa iştirak edebilmek içn en az on bin lirdık buna ben-
2er yapı iti yaptığına dair İtknbul Nafia Müdürlüğünt!cn tasdikli 
vesika ibraz edilmesi ve t icaret o dasına muka yyet bulunması şarttır. 

Yabancı tebaado.n bu:um:.n isteklilerin ~artnamede yazılı evsafı ha'. z 
olmaları lazımdır. 

istekliler proje ve keşif i~e ek si ltıne ve fenni şartnameleri gör
mek üzere her :;~· n saat onda n on ikiye kadar ismi geçen satmalma 
komisyonuna m~iraca:ıt etmeleri il ô.n olunur. (1197) 

Akay işletmesi direktörlüğünden: 
Kurban bayr~mına niiiaadif 4, 5, 6, 1, mart 936 çarşamba. per

gembe, cuma, cumartesi günleri Akay hatlarında pazar tarifesi 
tatbik olunacaktır. (1180). 

TiFOBiL 
Or. iHSAN SAMi 

l°İIO Vt: paratı lo hasıal ı kfarına l Utu l 

mam:ik ıçin ağmfan a tıııa ı. ı ifo hap 
ıan tlır l lıç rahatsı zlık vı:-rmez. l lt>r 

kt:s alahılır Kuıu<;ı ı ~ r; l\r 

Türk elbise deposu 
Bahçekapı Şekerci Hacı Bekir karşı · 

smda 86 numarada aradrğır.ız yerli ve 
ecnebi hazır ve ısmarlama elbiseler, 
palto, pardesular, çocuk elbiseleri eh -
ven fiyatla bulabilirsiniz. 

Yeni çeşhler gelmişir. Fırsattan isti· 
fadc ediniz. (V. No. 13227) 

Peşin ve veresiye muamele 
yapıhr. 

l stanbul Beşinci icra Memurluğun

dan: 
Dairemizin 361440 sayılı dosyasın-

i euıe ~ ı rnıınolları u~ ıı ınonıorı ·ı sıeıme ı mum ı~uresı ııanıarı 
Muhammen bedeli 17853 lira olan muhtelif ölçüde 9734 tane 

meşe travers 18 mart 1936 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulile Ankara<la idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek İS"' 
tiyenlerin 1339 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Re-
isliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada 
Malzeme Dairesin den ve Haydarp aşada Tesellüm ve Sevk Müdürlü .. 
ğünden dağıtılmaktadır. (1191) 

Beyoö lu Vakıflar Direktörlü~U lllnları 

Hayrat hademesinin şubat 936 aylıkları ile mütekaidin, eyta~ 

ve aramilin mart, mayıs 936 aylıkları 3 - 3 - 936 tarihinde verile-

ceği il.in olunur. (1204) 

~\&nbu ı Heledlyesi rlanıarı ] 
12 takım beher takımı 15 lira teminatı 13 lira 50 1'. da lstepan Mikaelyan leyhine lstan- Kasketi bera

bulda Fincancılarda 23 No. lı Hanın raber elbise. 
101101931 tarihinden itibaren Beş se-
nelik kiralara müdahale edilmemesi Çizme 12 çift ,, çifti 10 ,, ,, 9 ,, 
hakkında İstanbul Birinci Hukuk Mutamba 11 tane ,, ta nesi 13 ,, ,, 11 ,, 
mahkemesinin 34133 sayılı ve 10-4-34 Lastik çizme 3 çift 

11 
çi fti 8 ,, ,, 1 ,, 50 JC. 

tarihli karan üzerine Kumkapıda A - . g. 
rayıcı sokağında 24 No. lı evde Hayık Tulum elb1se keten 4 tane ,, ta nesi 4 ,, ,, 1 ,, 50 
kızı Ağavni ve ayni yerde Osannanm Mecari tubesi amelesi ıçın lazım olan elbise, çizme, mu,amJ>a, 
mezkur a~este b~lun~amaları ve.ya- lastik çizme ve tulum elbise ayrı ayrı pazarlığa konulmuttur. Şart-
pılan tahkıkat netıcesınde nerede ıka- . l ··d·· ı· · -·· d ·· ··ı· · p 1 - • k · t • J•t 

kt b 1 d ki 1 1 
namesı evazım mu ur ugun e go ru ur. azarııga gırme ıs ıyen,.. 

met etme e u un u arı an aşı a - . .. . . 'le 
mamış olduğundan İcra emrinin ila _ hızalarında gosterılen muvakkat temmat makbuz veya mektubı. 
nen tebliğine karar verilmiştir. beraber 9 mart 936 pazartesi günü saat 16 da levazım müdürlil-

tşbu ilan tarihinden itibaren on ğünde bulunmalıdır. (B.) (1203) 
beş gün içinde tetkik merciinden veya ' 
temyiz ve yahut iadei muhakeme yolu Senelik muhammen kirası 36 lira olan Aksarayda Yusuf pa,ad• 
ile ait olduğu mahkemeden İcranın Yusuf paşa mektebi 937 - 938 senesi mayısı sonuna kadar kiray• 
geri bırakılmasına dair bir karar ge - . .. k 1 ş · ı 
t 
.. 

1 
d"k b . . ıI - b'l verılmek uzere açık arttırmaya onu muştur. artnamesı evazılll 

ırı me ı çe ce rı ıcra yap acagı ı - . . . k 
dirilir. müdürlüğünde görülür. Arttırmaya gırmek ıstıyenler 270 kuru,lu 

(V. No. 14109) muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 18 - 3 - 936 
@rıamba sr:ünü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır-

M illiJ3ira ve Mep:u---..b~a-t-- (1) ( 1196) 

Türk Anonim Şirketinden: Ketif bedeli 301 lira 2 kurut olan Üsküdar belediyesi tamiri 
Şirketimizin hissedaran heyeti u - l - a konulmuctur. Kecif evrakı levazım müdürlüg-ünde görii-

. · t ' d' d 3 N. 936 pazar ıg :r :r 
mumıyesı sure ı a ıye e ısan I P l - . k · t' 1 b 1 d' f · 1 · "'d"' I" v .. d 11 
ta ·h· ·· d"f C ·· .. t 15 ür. azar ıga gırme ıs ıyen er e e ıye en ış erı mu ur ugun e 

rı ıne musa ı uma gunu saa 
de lstanbulda Birinci Vakıf hanında alacakları ehliyet vesikasile bera her 22 lira 50 kuruşluk muvakkat 
32 - 33 numaralı dairede akti içtima teminat makbuz veya mektubile beraber 9 - 3 - 936 pazartesi 
eyleyeceği hissedaranın nazarı ittila- günü saat 16 da levazım müdürlüğünde bulunmalıdır. (8) (1193) 
ına arzolunur. lşbu heyeti umumiyeye 
iştirak edecek hissedaranın malik ol- Bir metre murabbama 150 kuru~ değer biçilen Fatih yangın ye-
dukları hisse senetlerinin nizamnamei 6 

· . hk. t vf"k t "h ' rinde Sofular mahallesinde Aile sokağında 158 inci adada 3835 
esasımız a amma e ı an arı ı • 
içtimadan on gün evvel lstanbulda harita numaralı arsa arkasında yüzsüz 24 metre murabbaı arsa ala .. 
Birinci Vakıf hanında 32 - 33 numa - kadarları arasında satılmak üzere açık arttırmaya konulmuttur. 
radaki daireye tevdi ederek mukabi - Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek isti .. 
linde bir makbuz almaları muktezi - yenler 270 kurutluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile be
dir. raber 18 - 3 - 936 ç_artamba günü saat 15 de daimi encümende 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Meclisi idare ve murakıp ra - bulunmalıdır. (B) (1195) 

porlarmın okunması. 
2 - 935 senesine ait blanço ve kar ltf aiye makineleri için lazım o lan beheri 3 metre boyunda ve 1 

ve zarar hesabatının okunması ve tas- santim eninde olmak üzere 4 tane ala hortum pazarlığa konulmut· 

dik
3
i. M 

1 
. . "d ve k'b" tur. Hortumların evsafı levazım müdürlüğünde, nümunesi itfaiye 

. - cc ısı ı are mura ı ın 

ibrası. müdürlüğünde görülür. Hortumun beherine 49 lira bedel tahmin 

4 - 936 senesi için mürakip tayini olunmuttur. Pazarlığa girmek ist iyenler 22 liralık muvakkat temi· 
ve tahsisatının tcsbiti. nat makbuz veya mektubile bera her 9 - 3 - 936 pazartesi günU 

ZAYi saat 16 da levazım müdürlüğünde bulunmalıdır. (B) (1194) 

2237 numaralı otomobil plakam1 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es - il 
kisinin hükümü yoktur. ~ulup getire- ~ 
ne baqşiş verilir. 

(V. No. 14042) 

UH?:apanı Camialtı lrmılı Sadık 
efendi kahvesinde şoför Tahir 

1932 - 1933 ders senesinde İstan
bul lisesinden aldığım şnhadetnameyi 
kaybettim. Yenisi alacağımdan eski -
sinin hükmü yoktur. 

1116 Seyfi 

(V. No. 14043) 

Şark Demiryollarından: 

ıl~I il~~~ 1~~11 llr~~~ll~llll~l~~l~l'lll~!l~I-
Türk Hava Kurumu 

Piyangosu Büyük 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm~ştir. 
5. nci keşide 77 Mart 936 dadır. 

Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
I LAN 

Kurban Bayramı münasebetile 46 
ve 53 No. lı trenler 4 Mart 1936 dan 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 
rerfe ( 20.000 ) liralık 

10.000 liralık ikramiye 
bir mükafat vardır .. 

Bayramın son. gününe kadar (dahil) ıırııı~~rl 
scyredcceklerdır. llll !Jll I 

İstanbul, 2 Mart 19:16 
DiREKTÖRLÜK Sahibi: ASIM Uı - Vakıt Matbaası Neıriyat Dh"cktöril: Refik A. Sevenaf;t 


