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hidise Milletler Cemiyetine gidiyor! 
.. Yakınla••• yolanda beklediği• cevap ba madar7 
Bitter Fransız blylk elçisine cevap verdi ı - Evet ı . 

'Almanlann iıial ettikleri Ren nehri lıavztUtnJa Koble,.., Kemagen,GoJaberg, Köln ıehirleri ve civan · ) 

Harp ile sulhun birleştiği IY ırtılan paktın sahipleri 

yol üzerindeyiz 1 
~"T--..""""'nK"~~ 

toplanıp konuşacaklar! 

lngiltereden bir ses: Hitlerin teklifini 
minnetle kabul etmeli. Bunların 
reddi beşeriyete karşı cinayettir! 

Berlin, 8 (A.A.) - Dün Berlinde --~----------~ 
heyec:&lllı teaahürat yapJlmıetır. &,.. 
vekllet binası önünde muazam bir 
kalabalık toplanmış "wacht am rhein., 
marşım söylemişlerdir. 

ALMAN ASKERLERi KARLSRU -

Bir habere göre 

ltaı1a 
HEDE C "'• 

Berfin, s cA.A.> _ Kartsruheden enevreye verecegı 
haber verildiğine göre, l~ ÇÜ piyade cevabı değiştirmiş/ 
alaymm 6 cı taburu, All::iay Knoerze-
rin kumandası altında dlf.n saat 15,30 
da Kar1sruheye gelmiş ve halkın al -
kışları arasında şehrin sokaklarından 
geçmiştir. ,, 

(Sonu. Sa. 15 Sil. 3) 

Roma, 8 (A.A.) - Havas ajansı bil-
diriyor: 

1 

İtalyanın vaziyeti henüz tesbit edil • 
memiıtir. Bazı siyasi mahfeller, Habe • 
ıistanla yapılacak olan sulh müzakere • 
lerine atfen, İtalyanın On t.tçler komi • 
teaine milsbet bir cevap gönderdiğinl 

J\lman tukerleri •on geçül ruimlerinJen birinıi• - Vekillerimiz Anka- aöylemiılerdir. Hana ajan11 muhabiri. 
~lnıanyanm (Ren) bölgesini ifgal et- kaldınlnuttr. Fakat Fransızlar bu mu • lln ettL ~ynl zamanC1a mecfurt aslterlik d .. .. I • nln 8ğrendiğine göre, ttalya sulh mil • 

~i Avrupa tarihini harp ile sulhun ahcdenin askeri maddelerine dokunul· usulünü derhal tatbike bathyarü kuv- raya ODUyOr ar zakeratma girmeğe, dün gece da• 
ittt1ii bir dönüm yerine getirmiı bu- mamıa aıli müsaade etmiyeceklerini vetli bir ordu tqkilitr ricude getirdL Haber aldığımıza göre şehrimizde. ha u ta-raftar bulunuyordu. Loit 

'Yor. Dünya milletlerinin mukadde- her fırsatta tekrar ediyorlardı. Bununla Almanyanm bu tarzı hareketi brıı • bulunan Başvekille Hariciye, Dahili _ kamo muahedesinin feshi haberi t• 
~~~rp yoluna mı gidecek, yoksa sulh beraber (Hitler) iktidar mevkiine geç- amda Fransa zannedildiği gibi elini ıi - ye, Nafia, İktisat, Maliye ve Adliye talyaya gelince, cevap projesi birdenbim 
~mı danecek, bunu ıu bir iki gün tikten sonra ilk i§ olarak Almanyaya llha uzatmadı. (Streza) da Fransa, İn- Vekilleri yarın Ankaraya hareket e- re değittirilmiıtir. ttalyan cevabı pazar 

de öğreneceğiz. Hadiseler o kadar eski askeri kuvvetini vermek çarelerine giltere, İtalya batbakanlan toplandı. deceklerdir. teai günil Bay Avenol'e verilecektir. 
'"•tle, o kadar pprtıcı bir ıekilde bi- tevessül etti. Nihayet geçen yıl bugün- Verilen ka-rar 'Almanyaıım hareketini ---------------------------
tlbırıni takip ediyor ki bugünden yarını lerde Versay muahedesinin mecburi a• takbih etmekle beraber emrivakii de ka-
t~k, en yakın bir istikbali muhake- kerlik usulünün memnuiyetine dair o· bul ediyor, fakat bundan sonra Alman
"' kuvveti ile keıf etmek imkansız olu- lan maddelerini resmen tarumadığınr i- yanm gayri askeri bölgeyi iıgal etmesi-
· >ar. ne g8.z yumulamıyacafı da açıkça bildi-

AlmanP.nm (Ren) bölgesini iıgal Fransızlar neye riliyordu. 
'tıiıeainin ıetietii, manaıı,, ehemmiyeti tıte bugün Almanyanın yaptığı ıey 
!lcdir? Bunu anlamak için bUyük harp - karar Verdiler? bir yıl önce üç büyük devlet Baıbakan-
~ IOn~ mağllıp Almanya ile galip larınm Streza'da toplanarak Almanya. 
e.ıctler arasında aktedilmiş olan (Ver- ya yaptıkları ihtarın da artık hükmU ol-

:}') muahedesini, bu muahedenin tat- Başvekil Bay A. Sarraut madığıru ilin etmektedir. Bu suretle bu
.. .'tat bakımından şimdiye kadar geçir- d · • • h tt" gün Alman ordulan Fransa ile mü<lte • "ı~· nuti( un a va:ııyetı ıza e 1 :r 'lı 1 aafhalan, nihayet (Lokarno) mu- rek olan hudut hatlan üzerinde karıı 
tc~·dcıi ile bunun akibetini göz önüne karııya gelmi§tir. 

ıtnıek lazımdır. (Veraay) muahedesi aktedilirken 
Jı 1'.ıütareke devrinde Türkiye için ya- (Ren) nehri boyunca genit biT gayri a• 
iç~n (Sevr) muahedesi ne ise Almanya keri bölge tesis edilmi§ olmasının scbe-
(~ (Versay) muahedesi o olmuştur. bi fU idi: Almanya tarafından Franiaya 
,L craay) muahedesi Almanyaya gayet karıı herhangi bir hücum hareketini zor 
ı. gır tazminat •artlan yükledikten bac:· 
ııı:a b :r :r laştırmak. Çünkü bu gayri askeri bölge 
~ . u memlekette mecburi askerlik ü - o şekilde yapılmıttı ki Alman askerleri 
d etine lrurulmuı olan ordu sistemini kal Fransaya tecavüz edebilmek için bu böl 
li~l'ıll·ı', onun yerine yalnız yüz bin kişi - geyi geçmezden evvel Fransız askerleri 
t le Ücrette tutulmuş askerlerden mü - (Ren) nehrine yetitecek ve Almanlar • 
~ l<cp bir ordu yapılmasına müsaade dan daha evvel bu nehrin ıol sahilini it-

ölüm sükôneti ! : 

'- iştir. Daha sonra Almanya ile Fran• 
"- hud.utlan arasındaki (Ren) bölgesin- gal edecekti. Bu aure~le Alman ordu • Adi•"'tlbabtitJa>imparator •arayanın görünÜfÜ. imparatorun ~al.,. 
"" cıı ,_, sunun taarruzu daha Alman huduttan- ma odan kiıleJlin 7UkaruınJa bulunmaktaJu. a,.._ ı ınlometre derinliğinde bir gayri ti d Pra k rl fmda · 
~trl botluk bırakılmıttır. na ye pne en nau 81 e tara n Habeı 'hUkOıiıet merkezi Adisababa, d On bir Jıava bllcumu tehlikesi kal'flllJ1da 
~tray muahedesinin mali ve ekono- durdurulmuı olacak&. lioptılmıt ve 

0
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0

ir ölüm ı&k\inetine bllriln müttOr. Bu resimde Adiaababada impara-
llladdeleri bundan üç yıl evvel Al - B. Albert SiıiTaııt ASIM US tor sarayını ve imparatorun hususi sahi ma dairesi olan kalef.i &öriiyonunm. 

kat'I mukavemeti tızerine 'J..Y uuı 4 6ndl •J.fada). (8""":. Sa, 7 B~ .J) Y anaı ikinci aayfamızdadır1 
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Alman hadisesini konuşmak için 

Milletler Cemiyeti konseyi 
perşenıbe glal toplanıyor 

Alman askerlerinin Renden 
çekilmesi istenecek 

Fransız 

= \ 
: ' l Habeş orduları, imha olunmamışlar, sadece geri l 
~ atılmışlardır. ltalyan ordusunun geri hizmeti, J 
) tayyarelerle yiyecek ve cephane taşınmasını j~ 
\ icap ettirecek kadar güçleşmiştir . 
ii 

\ Eritre cephesinde, ltlyanlann ka· ler Cemiyetinin Jniiclahaleıile sulh• '-ıı 
( zıuıdığı zaferfo, kat'i ve Habet mu • ietirecek &'İbi görünmektedir, ltal ' 
E kavemetini kökünden sanacak dere • yanlar, ıulh teklifini kabul etmdıle 
~ cede olmadığı gün geçtikçe anlaşıl • beraber muhasamat resmen tatil e · i 
~ maktadır. ÇONKU, BiR MUZAF • dilinceye kadar ieçec:dı bir kaç 1ü11 ' 
{ FERIYETIN DERECESi, DOŞ • içinch münaün olduiu kadar faz1• ) 
~ MANDAN ALINAN ESiRLERiN arazi iıgaline çalıııyorlar. Bu mak • , 
~ SAYISI, ELE GEÇiRiLEN TOP, Atla 1. inci kolordu, AmbuJqi'nİll t 
J MlTRALYöZ, CEPHANE GiBi 20 kilometre cenubu ıukiainde Kor- 1 
~ HARP MALZEMESiNiN MIKDA • betayı elde etmiıtir. Jll. ünçij kol • 
ii RI VE MUHAREBE MEYDANIN· ord ..1- S ,__ a-•---i D u ua •wta mın~ıam ,_.,, 
i A GöROLEN MAKTULLERiN Fenaroa siW rniiJıimq ............. 

j ÇOKLU~ILE öLÇOLEBl~IR. 1 • doinı yüribMıktedlr. DMa flmr'• 
:Paris, 8 (KURUN) -Fran8'1Z Ba§· ma yapamıyacağr gibi, tek baıına da bir Alman fqizmi, hd!A ''Ren üzerine \ tal~anlar sae ba bu ... ıta müshet ve üç ltalyan !kolarduıa (Yerli kolonll, 
~ Boy Albert Sarraut bu akşam anlaımayı bozamaz. yürümekle Franaa, Belçika, Çekoslo· f ::.t 10~1 cihe:~kapnıyor • il. •• iV. üncü kolordular) Ta 'w 

Başvekili vaziyet hakkında izahat verdi 

•dyoda wrdiği bir ınııtukta Alman "İtalya - Hab~§ harbinde italyaya vakya ve Holandaya ka!'§ı bir darbe ' • 
1 

er. ~ n ve Ak " et. •• Şinıele henüz ...ud.lfu ... 
'i.di.Hai tizerine bilhassa §Unları söy- karıı zecri tedbirler bahsinde bu kadar indirmek için hareket mevzileri ha - f ıum aarbinde Şıre msn~ ~ kunetı.riai Tllkua'mn iti 
hi§tir: 'dd tl' d M'll tl c · · ~ırlanmasmı tecil etmektedir. - bazı Hııihet mukavemet yuvalamun a--L-- _.__,_,_ td 

§1 e ı avranan ı e er emıyetı ~ hali muharebe .J--tJ._ oldu'·'----· ....-•una ..__ ftlef P iirler. 
Bitler, müteaddit nutuklnrmda ondan daha ağır bir vak'a olan Alman· l§te B. Bitlerin biltün memleketle- = ..... ,._uı '"4ln -

1 

J'ramm - Alman dostluğundan bahse- yanrn bu hareketi karı111nda 1ikayt Jca• rin kendisine hudutlannı ödünç ver - i dana çıkıyor. Bunlar, H.bef ti.mal Bu harekit ., ..... na., ta~ 
\aer ve bu dostluğa niçin Fransanm 1 Ç kil mesinl istemek demek olan "m':ftale - g ordulanıun çevrilip imha edilme • muharebe hetlanaa yiyecek •• c:eP" 

amaz. Un , Atmanyanın bu, paktı ~ !i diklerini _ _,, ali anla .. ___ 1_ ;, • .,.le•· hane tatmıalc mecıhuriyetind. U..... • 
!Y.&"'1"'1 k istemediğini sorardı. Bu - bozma hareketi Avrupayı 1914 ten ev- metperverane teklifleri,, bu gekilde . ..-. ~ ~:r-- • 
nun sebebi pek arıktı. roıınkU R"n ıe--"'Ur etmektedir. ! dir. lan ltalyan onluıa ... n içinde 1"aJ...-:ı ~.. ~ velki günlere benziyen tehlikeli bir va· -.ı• € d ıı.... m0-ı.::u. 
mmtakaaı daima Almanya tarafından ziyete koymuıtur.,, B. Bitlerin mUsalemetperver ha - =1 Bununla beraher, ltalyanlana 1M1 • u... .-;..bn derec:eeial 8flkP 
!9ttbkAmlarla, ordularla, zırhlı oto - D'W f ı · reketlerı'nm· , Fransa 1·1e ~-vı'ltere ar"- tün Eritre cephesindeki Ha.._ or • sö.teren Mr nik'adır. Bir om, JÖ ıger tara tan ntranıııeant gazeteıi ;ı.u" ...... -. •--! 

· mobillerle, yeraltı sipcrlerllc tahkim Al sma gı·rmek ve bir taraftan da, Al _ '!:. <lulannr yerlerinden .c;lrüp atbklan ms AJ78r•l8rlft taıJYKaldan ~Y• • 
manyanın bu hareketi karşısında bü• - _1_ 

. 
edilmekteydi. Bu vaziyet kn"'ısında man {aczi ...... ; 0··0 un·· de korkarak kcndı'. f da nuıhaldıakbr. ASKERi NOKTAI ca1 ve cephane ile muharebe ede • 

- ~ tün umumi emniyet paktlarının yeni - ._...,.... - b'lh 
Fransanm Alman dostluk teklifine d · d si önünde dı'z "o"'kmı'ye amade olan ~- NAZARDAN YARIM SAYILAN mez, 

1 
assa fazla ilerliy~. en göz en geçirilmesini teklif etmek - !il 

'1iphe ile bakmak hakkı idi. te, Journal des J)ebats'da da Bay Ber. Fransız mahfcllcrindeki nievkilni tak- g BU MUVAFFAKIYETLER, Millet· B. o. 
Bugün Alınnnya Lokarno pakbnı nanos Almanyamn cvvcldenberl harp viye etmek iı:;in hesaplı bir surette "11ııırıı1111111ıııııı1111ıııımı11111ııııııı11111ı11111.,"'""'nır1111ııııııı1111ıtıııı11ııııırı11nıı111ıı111111ttıfııll"llııuı111111111ııt1ıttııı1111ıırıııııııı 

~~d~~k~~m~~km~- s~~ti~~ğünün~~n~reb& ~~~~~~~~k~~~Mm~fu-----------------------------~ 
uliyetli bir vaziyet almıştır. de Bay Bitlerin ''Mein Kampf'' eserin- şizmi bütün vasıtalarla tehdit, santaj 

"Almanyanm Lokarno paktını yır- de ~iı:diği programın tatbikinden baş _ ve mcharetsiz fakat tumturaklı sözle
' tarak Reni işgal etmesi A\Tupa sulhi- ka bir şey olmadığım işaret etmekte • rile Fransayı tecride ve ban!i taraf - ölüm sükônetil ie alakadar her devlette b{\yUk btr tarlannın birlikli cephesini tahribe 
• dir. 
:teeir uyandırmııtır. ve bu suretle de Avrupa kıtası Uzerln-

"ltalyanm bu vaziyet karşısında :4LMAN MATBUATI NE DiYOR? ddiemceelezasr ı~zhdaakalmana ~aklaı:metakitaçindırm.ukad· Adı·sababa bombardıman tehtı·kesı· 
ileri sürecek bir şeyi yoktur. Musso • Berlin, 8 (Kurun) Hemen hemen bü- .. 111 

llni bugti.n Alman sefirile ve Bay Su • tün Alman gazeteleri Ren'in aakerl iş· Alman toplarmın Ren kenarların - k d b ı ) 
viçle görüşmfiş, bu vaziyet hakkında • gal altına almmasmr Alman istiklalinin dan Avrupa banıının kalbine Ç('vrll. afŞJSJD a OŞa tJ JyOr 
ki fikirlerini almıştır. Yarınki pa • yeni bir zaferi diye tavsif etmekte ve mit olduğunu dünya efkin umumiye-
zartesi günü İngiltere, İtalya ve Fran- ancak "-imdiden sonra Fransa He bir sinden ...ızlemeğe ralı§an duman IV'!r n b Nı R M 

;s A-ı ki!:...... ••1A•tm.-UiJD, J""'" • ar ı~JIO azı•ı as n/un:eta OHJ,;l_UH •' .sa mümessillerinden müteşekkil bir sulh müzakeresine gfrebilecefinl aöy • ~ _,,,. ~----· t/f#-'ii! l~lflt ~ 6 ' lUi 
lieyet toplanarak, Lokarno paktını lemektedirler. MiLLETLER OEMIYETI TOPLA -
hlizalamış milletler sıfatile, bu vazi - RUS MATBUATINDAKI :AKtSLER NIYOR Bozguna utrayan kumandanlar mahkemeye verildi 
yeti kon111acaklar ve me8ele daha Moskova, 8 (A.A.) - Bay Radek, Cenevre, 8 (A.A.) - Milletlerce -
SOnra Milletler cemiyeti konseyinde tzvestiya gazetesinde, J\lmanyanın Lo - miyetl konaeyinin pertembe gUnU .. - ......... -..----~------• Adiaabıbı, 8 (A.A.) - Havas aj,-
mUzakere olunacaktır.,, karno anlaşmasından rücuu hakkında toplanmuı ihtimal vardır. Han g 1• 51• ne muhabirinden= 
MESELE FRANSIZ MECLiSiNDE tefsiratta bulunarak diyor ki: KoD18yin, Lokarno muahedeılnl im Halkın bombardıman korkuaiyle I' 

GöROŞOLDO Hitler Lokarno anlaşmaınnı iptal et za edenlerin talebi Uıerlne, aakerllk • inanmalı? lılma1r neticesi olarak tehir bir öllll' 
Pariı, 8 (Kurun) _ Lokarno paktı tikten sonra, iptal edilen bir anla§ma ten tecrit edilmlt Ren mıntakaım • ıUkQnetine bürUnmüıtür. 

ahkamından olarak askerden tecrit e • yerine ileride iptal edilecek di~er bir dan Alman kıtalannm geri çektiril - Doğu A/rika.aındaki ltalyan kuu- Dün uat 22 de ıehrin sokaklarJıtdl 
dilen Ren mıntakasını Almanyanın iı· anla§ma teklif etmektedir. Bu teklifin metini ilteyeceğl tahmin ediliyor. Lo- t1etlerinin bagkumandanı Marefal münadiler dolaprak, uraydan yerilfl' 
gal ederek bu paktı bozması siyaset a- manası açıktır. Bay Hitlcr Fıansaya do- kamo paktmı imza etmtı olan devlet- Badoğliyo Bon muharebeler eana • ıu emri llln etmiılerdit: 
leminde büyük bir galeyan uyandrrını;- ğuda hareket serbestisi mukabilinde hu ler, bazı lUzumlu emniyet tedbirleri nndG Raa Kaaaadan bahae<Urkfm .. Bir hava hücumu ihtlınalinl kart' -
tır. dutlarının emniyetini gilya zaman al • mU.tem.a olmak tıı.ere, Milletler ce • gazetecilere föyZe demiftir: lamak Usere, yarın saat 6 dan itibar,. 

Bugün Fransız vekiller heyeti, Cu • tına alan bir lanşama akdini teklif et - mlyetinin karan lahlk olmadıkça aa • "Burada biz harp yapmıyona, halk tebri tahliye edecektir.,, 
murreiıi Bay Albert Lebrun'ün reis _ miştir. Fransa muvafakat etmediği tak- kerl kuvvetleri hiç bir suretle hareke- av avlıyoruz.. Jtalya ordusu için Demiryolu üzerinde altı tane itatY" 
liği altında toplanmı§, vaziyeti müza • dirde gayri askeri nuntakaya kendisini te getirmek tasavvurunda değildir • bıından daha muva!fakiyetli bir tayyaresi uçtuğunu ve İtalyanların bC" 
kere etmi~tir. Bu toplantıda evvela ha- doğrudan doğruya tehdit eden muaz• ler. harp yapmak imkanı yoktu. vazı. yanname attılını iddia eden müteadclfC 
riciye vekili Bay FJandin'in vaziyeti i- zam kuvvetler ıönderecektir. Fransa PETROL AMBARGOSU RAPORU yeti muhakeme ederken yalnız yalan haberler dolapıaktadır. 
:zah eden raporu, ı;onra Almanyanın me~ muvafakat ettiği takdirde ise, bu kuv • HAZIRLANDI harp ııak'alartnı değil,, bu vak'ala _ Panikten iltifadc eden hımzlar 1'61 
morandomu okunmuştur. Alman me _ vetleri yine gönderecetkir. Zira, Fran- Cenevre, 8 (A.A.) - Petrol zecri nn cereyan ettiği aJıual ve ıeraiti kas mağazaYJ aoyıpuılardır. Bunlar --
morandomunun bütün teklifleri kabul sa kendi hudutlannın gayri askeri hale tedbirleri ekeperleri raporlarını ik - de göz önüne getirmek Habe§i3tan· kif ve derhal muhakeme: edilerek Jcıt ' 
edilmez bir mahiyette görülmüştür. konuhnasına muvafakat etmiyecektir. mal ederek on sekizler komitesine ver- da /talya askerinin harbettiği yer- baçtan ge~irilmiıtir. içlerind•n biri ib 

4 

Yarın Lokamo paktım imzalanug Pradvda gazetesi de diyor ki: mişlerdir. lerdek• iklim ve arazi ıartlannı u- ret olmak üıere a1ılacaktır. 
milletler mümessillerinden mürekkep Lokarno paktı Almanyaya zorla iT.ALYA HENUZ TEREDDVDDE nutmamak UiZ'ımdır.n RAS MULUGETA öLDOI 
bir heyet Pariste toplanacak, vaziyeti imza ettirilmiştir. Bunun için Lokar- Roma, Ş (A.A.) - Roma bumı, Diğer taraftan Habeş imparato- Adiaababa, 8 (A.A.) - SU baka"' 
müzakere edecek ve icap eden kararlan no andlaşmalarmdan vazgeçmek Al - B. Mussolininin dUııkü Bakanlar ku- ru Mil.Blümanların Kurban bayramı Raı Mulugeta kın bir haıtalıkt~n IOSS İ 
verecektir. manyanın müsavatı meselesile hiç bir rulunda yaptığı beyanat hakkında t'l6 t kl k .... : ra vefat etmiıtir. 

l münasebe ı yap ı arı büyü ~r MA"LOP KUMANDANLAR MAd ' 
Diğer taraftan, Fransız kara, hava ve alakası yoktur. :rxıütalea yürüterek, talyanın, Cenev- toplantı milnascbetile bir beyanna- ~ P 

C!eniı kuvvetleri vekillerine icap eden Doğrudan doğruya. Alman fa.Giz • redeki üçler komitesinin müracaatını me neşretm~tir. Bu beyannamede KEMEDE , 
her tUtlU tedabiri almalarına dair mil • minin taarruzklr taaavvurlarmm ba- kabul edi~ini ihtiyatla ka?'§ılamak ıa. §öyle demiştir: Adiubaba, 8 (A.k) - tmparıtof 
... de Verilm.itti·r. ganlmuile alikuı vardır. Lokamo .zım geldigwini söylemektedir. Filhaki .. H b · t Juk mahkemesi, Ras Desta ordu•uııotl "Harp a C§18 anda 1ıcnüz ba§· 

:Vekiller heyetinin mUzakereıinde IÖz paktmm kefili olan İngiltere ile 1tal • ka, İtalyanın bu daveti kabul edişi, lıyor. Gücii kıwı•eti olmı herkes hıt· bur şeflerinin muhakemesine baııaııısf" 
alan devlet nazırı Bay Paul Boncour ya Fransız • Sovyet paktının Lokar • bu komitenin İtalya üzerinde bir taz. dut boyuna 1•o§malıdır.,, Bundan ur. Bunlar, cenup hudut cephesi ord~ 
~nyanm bu hareketinin sulh için no ile tamamen kabili telif olduğunu yik icra etmek isteyip onu sulh arzu- sotırtı imparator ltalyanlarm 80,1 ıunun çekildi~i zaman mea'ullyetleri r 
çok alır bir darbe oldufunu söyledikten bildirmi§lerdir. su göstermeğe davet etmi§ olmasın • muzafferiyet haberlerinden bahse _ rülenlerdir. Bunlardan birinin 6tUaı ,,,. 
80l1l'a fUDlan ilive etmittir: Bu suretle, Alman fqizmlnin yUk- dandır. Mamafih, mUstakbel mUzakc- dcrek şu sözıcri ilave etmiştir: zasma mahkQm olduğu bildiriliyor. r.t 

'"Lokamo ıulh değildi, fakat ıulh i- sek tefsirci rolünü üzerine almak te - ratm nokta! hareketi, yine İtalyanın TEMBtENDE MUHAREBE pf;\' A 
1:11\bbUsU en hafif · 1 ...tnUnr D w Af "k d bir f k "Habel}1er hiç bir zaman ltalyan- EDiYOR p ..ı .. bir temeldi. Bunun yıkılmaaı •Up - !#". manasıy e ı;ı.u ıt - ogu rı a a tam za er azan • ~- :s tU 1m d Zarın harp rtıporlanna inanmama- lı'r ~bkiw~~tab~~~~~~·--r_. ______________ w_ş_o __ u_•_~_. _________ ~~Çb~~~ .. ~~~~~ ~ndra,S(AA.)-~~u~ 

ha eilçlett1nnı1tir... v B ··k t 1 .. ki aardukıerı :aman bunu bir tabur muhabirinden= a • 
FRANSIZ GAZETELERi NE ı ,arın U TeŞ e Ur , ..... __ _...__.. ..... _.....,......,_.~ mah,,olmu§ gibi giSstermektedir.n Gittikçe hakim olan mütalealara 'Jdt 

FiKiRDE? •k • • .__..__,....._. _______ ..... re, mukavemetini tamamen ortada" rfel 

BuıUnkU Fran11z gazeteleri bu me -
seleye ıUtun ıUtun yazılar tahıia etmek 
tedirler. Le Temps gazetesi baımaka • 
leıinde ezcümle ıöyle demektedir: 

•• Almanyanm bu vaziyeti karımnda 
ilk yapılacak ıey: Lokamo paktını im· 
zalamıı olan milletler hemen birlC§ip a · 

lınacak tedbirleri konuşmalandır. Bun· 
dan ıonrt, Milletler Cemiyetinin umu• 
m! emniyeti muhafaza için yeni tedbir -
ler alması •e yeni ahkam koyınası ll -
nmdır. Çtinlrö Milletler Cemiyeti pak
lı icabı, hiç bir millet tek taraflı anlat-

musı ı1gece~ı Bayanlar ...... --u ......... ,, ...... ,,, .. ,,_ ..... --......... ----·-· -·-···"·---· dırmktakd.iç1 in fevkalade bir gayret .. 

Yapı ıgor me e ır er. ., daıt 

d y Unan kabinesJ• Diğer cihetten, Eritre kaynagırı .• 
Bükreı, 8 (A.A.) - Romanya ve arasın a alınan malUmata göre, ttalyanla1

• t'a,td 
Bükreı radyo iııtaıyonlan ıo mart ak· kurulmakta gene büyük maide hlHi italyan ilcrlemeııine "'ee. 
ıamı için bir Türk Muıiki Gcceıl ter • k J olrnak istiyen düşmanı çekilmeye 
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tip etmiılerdir. "' müıkülitla arşı •ıh bur etmektedirler. ~ 
Saat 21,15 de baılıyacak olan bu prog t' Atina, 8 (Kurun) - Bay Sofulia ka· - zz--·•••-••oınH•• ••= f .. 

rama göre Bükreş elçimiz Suphi Tan· • bineyi kurmala memur edilmit ve tek - darisin memur edileceği, o da !IJU.S ta" 
növer'in kısa bir söylevini müteakip ' rar Bay Çaldariıle cörU,mUt. fakat bir fak olamazsa bitaraf bir kabine kuru raf 
Bükrcş 'Univerıitesi güzel ııan'atlar ta • neticeye nraınamııtır. Şimdiki halde e&fı tahmin oJunmaktadır. Bu blt:,, 
rihi müderrisi Georı Operesco "Mo • Bir kac; güne kadar ı Bay Sofutiıin blr koalisyon kabinesi kabineyi Bay Demircinin veyahut Jr.' 
dem Türkiyede Güzel 1an'ıtlar,, adlıı._ ... _._...., _________ -.! kurmaJı ~ılıpcaiı, muvaffak olmadı • Bay Metakuıın kuracalı sannedil..,. 
bir konferans verecektir. 1 ğı takdirde kabineyi kurmağa BaY. Çal· ~edir. 



-....:;,._işaretler 

Muztarip dünya 
Büyük haTbin Avrupayı kaotik 

bir cileme aüriikletliğini iddia ~
clenler yerden göğe kadar haklı· 
clırlar. 

Büyük harpte bitarallar, har• 
b~ uzaktan iftiralı. edenler karlı 
~ıl~tılar. 

1913 ele Avrupanrn cihan tica· 
'etindeki mevkii o/0 54 ü buluyor· 
du. Bugün bu mikdarın ancak 
%30 u bulduğunu ıöylüyorlar. 

Harpten •onra Aorupanın,ı 
luırpten evvelkine nazaran dünya 
ticQretine i§tiraki toptan kıymet 
%38 dcrcce•intle bir artma göı· 
terirken, bu artma Avrupa dıfın· 
da fu nitbetl eri almı§tır: 

Arjantin '7c158 
Hindistan o/08? 
Müttehit Amerika o/0196 
K.anacla o/0307 
Bu rakamları bir hakikati te· 

6ariiz ettirmek i,in aldık.. Mak· 
"'dımız, dünya ticaretinin istati•· 
tik üzerimi en mizanını yapmak 
değildir.· 

Bu rakamların gö•terJiği ha· 
~ikat ıudur ki, Avrupa dünya 
lflerincle artık ikinci, üçüncü piti· 
'?Q tleçmi tir. 

Avrupa 16 rncı aaırdanberi iiı·· 
tiinlüğünü muhafaza ediyor ve 
biitün organizasyonlarını ona gö· 
re vücuda getiriyordu. Fikri, ıan· 
Qti, hulwku, politika61 hep haya· 
~ır1 teBirlerinclen, akiılerinden 
ıbcıretti. Bugün dünya ifinde 
4urupanın kültürü ile 1'ecleni ara• 
•ında bir niı&ctsi:lik e1ar. lz.tırap 
oradan geliyor. . "' . 
~ unn mı a il bü ük harbin 
<ıum:lırcliğı Avrupa ııınJa.ki 
lttıuvetlerden bilhasıa Japonyada 
da ;veni hayatın e ki hayata buh· 
"onlar •okluğunu görüyoruz. 

1 , Japonyacla harpten ıonra olup 
"tfen iılcr, Avrupanın ıiyaıi, e· 

~0rıomik bünye.inden larklı ıey· 
''değildir. Bizim uzaktan aca· 
~P bir mi•tisizm gölgeıi altrnda 
•eyrettiğimi:z: §ark Qlernini ıöyle 
1Qıavvıır ediyoruz.: 

I<ızılayda 

Fatih kaza kolu yıllık 
kongresini yaptı 

\ 

Killtllr itleri 

üniversitede 
imtihanlar 

Kızılay kurwnunun ~ntih kııza ko-ı • • • • 
lu yıllık kongresini dün saat 14 de Lısan ımtıhanlannı vere-
Şehzadebaşında Letafet aparbmanın -Jmiycnler diğer imtihanlara 
da ynpmıBtır. 

Kongreyi kurum ba.§kanı Bay Vas- ahnmıyacaklar 
fi açmıl', kongre ba§kanhğına da dok· 
tor Hulsi scçilmlutir. 

üniversitede okuyan talebeler için 
yeni bir karar verilmiştir. Bu karara 

l{urumun bir yıllık çnlıtıma rapo - göre Jisnn imtihanlarında muvaffak 
ru okunduktan sonra rapor üz.erinde olamıyan talebe fakültenin diğer ders
mtinnlmşalar yapılmı§ ve çoklukla ka- !erinden imtihanlara ke.bul cdilmiye • 
bul cdilmi§tir. cektir. Talebe imtihana girmek için 

Bundan sonra yeni yıl içinde kuru- öğrendiği yabancı dil dersinin gerek 
mun çnlrşmasını arttırmak hususun - şifahi ve gerekse yazılı kısmı imti -
dn üyeler dileklerini kongre heyetine hanlarını kazanması lazımdır. 

birer birer bildirmişler ve kuruma Bu durum karşınında talebelerden 
gelecek yıl daha fazla yardım getire- bir grup rektörlüğe ba§ vurarak bu 
cck kaynakları söylem~lerdir. Bundan maddenin değiştirilmesini istemişler • 
sonra yeni yıl yönetim kurulu seçimi- dir. 
ne geçilmi§ ve çoklukla doktoı: Ziya Talebenin isteği lisnn imtihanında 
Cemal, avu~at ~ıITı Enver, Halıt, Ö - muvaffak olanuyan talebenin ikmale kal 
mer. Veh~i, ~alıl .tıyo.s, Osman "'e ması, diğer derslerden haziran de\TC-
Hnlıl scçllmışlerdır. sinde imtihana girmesi eylfıl devre· 

-- - sinde de lisan imtihanı vermiyen ta-
Kon hat muayenesi ıebenin sınıfta kaımasıaır. 
Hazirandan itibaren yeni yol ver· ~ - Bu dilek Kültür Bakanlığına bil • 

ghıl tahakkuk ettirileceğinden bele • dirilecektir. 
diye, kontratların muayenesine bag • 
lıyacaktır. Ge~n sene yol vergisi ve 
kontrat ielcrinde çalışan otuz kadar 
memur bütün evleri dola§arak kont • 
rattarı muayene edecek ve bunlar a • 
rasında tasdiksiz olanlardan ceza a • 
lııcaklıırdır. 

Süt ucuzluyor 
Şehir dahilinde 6Ut !iyatlan gUn 

geçtikçe biraz daha ucuzlamaktadır. 
htanbulda kilosu 12 buçuk kurug o -
lan sUt sayfiyelerde 7 kuruea kadar 
inmiatlr. Buna. ısebep hayvanlara ve· 
rilen yiyeceıc madd lerinin ucuz olma
•ıdır. Nisan ve mayıa aylarında ııUtlln. 
be3 kurufja knda.r dil§CCeği Umit edil
liyor. 

Aranan mayın 
Bayramın birinci günU Karadeniz

de bil: lngiliz vapuru tar&fmdan ser
eerl bir mayın gwrillmU,, alakadar 
ma.kamlara haber vcrllmietl fakat İs· 
tanbuldan mayını aramak için giden 
vasıtalar mayını bulamamışlardı. 

Bunun üzerine bütUn sahil merkez
lerine haber verilmiş, sahillerin ta • 
ranması bildirilmiştir. 

Bir yandan da denizde araştırma-· 

tara devam edilecek, mayın bulunarak 
imha edilecektir. 

Halk evlerinde 

iç işleri bakanımız 
Viyanadan geldi 

Bir müddet önce tedavi için Viya· 
naya gitmiş olnn le işleri Bakanımız 
Bay ŞükrU Kaya dün şehrimire dön • 
milı, Perapale.s oteline iiımi§f.ir. Bay 
Şükrü Kaya Cumur başkanımız na -
mına başynver Bay Cellı.l ile vali Mu
hittin Üstündağ ve bir çok zevat ta • 
rafından knrgılnnmıştır. 

Tıbbıyeliler bayramı 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 14 

mart Tıbbiyelilerin bayramıdır. Bu 
münasebetle o gün Üniversite konfe -
rans salonunda büyük bir tören yapı
lacaktır. Törene tam saat (3) de is -
tikliil marşile başlanacak, üniversite 
rektörü Bay Cemil Bilsel açış sözü 
söyliyecektir. Bundan sonra Tıp de • 
kanı Nurettin Ali profesör Kemal 
Cenap, doçent Ekrem Şerif, Tıp talebe 
cemiyeti başkanı Atıf birer söylev ve
receklerdir. 

Söylevin sonunda Cemal Reşit ve 
arkada§ları tarafından bir konser ve· 
rilecektir. 

Gece de Tokatlıyan salonlarında 
bilyUk bir eğlence tertip edilmiştir. 

Temizlik programı 

Burada modern teknik, mo

~ern ekonomi eaki tarh kültürü 
de Yan yana yii.rüyecektir. Mo· 
clern tcknill, edebli bir küçük ço· 
C'tık gibi, babalarına, ağabeyleri
lle aadakat gösterecek, anane· 
elen dl§arı fıkmıyacaktır. 

Bu zan biz.e tabiatı inıan irade· Hnlkev~~ türlü . komitele.ı:ine Belediye, çöplerin toplanması, so· 
• Beçllccek Uyelerin seçim ışine bugun • kaklann temizlenmesi ve çöplerin im· 11
nin istediği gibi evirip çevirece· den itibaren başlanacaktır. hası için hazırladığı temizlik progra • 

~in •anmaktan ileri geliyor. Eminönü Halkevinde dil, tarih -~e mını hazirandan itibaren tatbika baş-
Genc sanıyoruz ki, Şarkın uki coğrafya komitesinin seçimi bugun · lrye.caktır. Belediye bu teşkilatı ya -

ltiıltürü, modern tekniği iıteJiği ısa.at 15 de yapılacaktır. parken şimdiye kadar tanzifat işlerine 
Bibi idare edecektir. Ona hakim---------------- sarfettiği paradan bir kısmını tasar -
0lcıcahtrr. artık yerini ralıatnz in•anlara ruf edecek ayni zamanda varidatını 

Rönesans zihniyetini geçirme· terketmektetlir. da. arttıracaktır. Yeni program ge • 
el ti çen sene eylulda Frankfortta topla -

en modernlqen bir Japonya ta· Batıya ıztırap veren Şarkı a nan beynelmilel temizlik kongresinde 
•Qvvuru hala kafamızda YQfamak· meıucl etmiyor. verilen karar1ann umumi çerçeve!!i 
fQclcr, Fakat bu tcuavuur, rengi Satiri Ertem dahilinde tanzim edilecektir. 
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16 Mart ihtifali 
Yapılacak merasim 
pıogramı hazırlanıyor 
İstanbulun itilaf kuvvetleri tara • 

f ından i:igall günU olan 16 mart saba· 
hı kı§lalannda uyurken öldürillen 
kahraman askerlerimiz için pazarte
si günU yapılacak merasime ait prog
mmın hazırlanmasına başlanmı3tır. 

Program ihtifaller komisyonu tara -
f mdnn hazırlanmaktadır. 

Belediye facianın cereyan ettiği 

Şchza.debaşındn. Lctaf et apartımam 
karşJsındaki Kafka.~ fırkası ka.rnkol 
binasına ait arsayı satın almıştır. 

Burada bir abide yapılacak ve 16 
mart şehitleri ihtifali de bundan son· 
ro. burada yapılacaktır. 

T oroslu gençlerin dünkü 
toplantısı 

Toorslu Gençler birliğinin yıllık 

Mideyi paslandıma
mak için 

Kocası ıarap içerken hunu •11-
rcn bayanı menetmek üteıll: 

- Doktor ıana sucltın haıluı bir 
şey içmiyeceluin JemeJi mi? 

- Evet, ama demir sibi bir 
midem olduğunu Ja aöyletli. B~ 
yuna su içerek midemi palantlu• 
cak J eğilim ya!. 

Babasının adı ne? 
Köylü br kız ük Jela lmmh

la gelmif, bir eue lüzmelfilil• 
yeri eşmişti.. Bir gün 6ayan eotl• 
yoktu. Kız kapıyı açtı. Gelen ih
tiyar bir aclamclı. Sortla: 

- Hanımın içeride mi1 
- Hayır, •okafa ~ 
- GelJiği zaman babcur ... 

lip aradı, elersin. 
- Peki, ya adınızı .arar.a • 

diyeyim? 

kongresi de dün öğleden sonra Eıni - işialıa yerinde adam 
nönü Halkevi salonunda yapılmıştır. 
Kongreyi kurum başkanı açmış, kon· Lokantada herkeıten lazla )'e-

gre başkanlığına Tıp fakültesi tnle • mek yiyen bir miifteriye •anoıt 
besinden Ekrem seçilmiştir. hayretle dedi ki: 

Kongrede evvel~ yönetim kurulu • - Ger,ekten iyi bir iftalutllS 
nun bir yıllık çalışma raporu okun • var. durmadan yiyorsumız. 
mugtur. Raporda kurumun Toroslu _ Aclam ıen de, buna iftali 
gençlere yaptığı yardımdan, Toroslu mı derler? Sen beni miMılir ol• 
kızlar yurdunun açıldığından ve5 ka-
nunda Torosun kurtuluş bayramı için Tak gittiğim yerele görmelisin. 
yapılan törenle Ankarada bulunan 
birliğin şubesine yardım edildiği 

yazılıyordu. 

Rapor bazı münakaşalardan sonra 
ekseriyetle kabul edilmi§ ve yeni yıl 
yönetim kurulunun seçilmesine ge • 
çilmi3ttr. 

Şehir meclisi toplanıyor 
Şubat ayı içtima devresini geçen 

pazartesi bitirdikten sonra belediye 

reisinin gösterdiği lüzum üzerine bu 

devreyi martın yirmisine kadar um
tan Şehir meclisi bugün toplanacak 
ve belediye, vilayetle belediyeye bağ_. 

1ı idarelerin 936 yılı blitcesini tetki

ke başhyacaktır. 

Tenviriye resmi 

Sır ne demek? 
Arkaclaıı paylıyordu: 
- Geçen gün ıana bir 8Öz .S~ 

lemi§tim. Bunun bir ..,. oldap 
nu da haber vermiıtim. Sen p 
clip bunu herkeıE~ yaymqıın. 

- Doğru, •ıı· olJuğrınu blö.,.. 
din, ama, kimıeye ıöylemem ..,_.,,...... 
lazım geldiğini haber vam 
tini 

Meslsk icabı 
lkikı:z: komı§Uyorcla: 
- Benim nifanlım memlelıetin 

en yükıek ailelerile daima miiftClo 
sebette bulunuyor. 

- Gerçek mi ıöylüyonani 
- Tabii gerçek. T elelomld 

muhabere memuru oldufuna 6iJ. 
tstanbulun bir çok semtlerindeki 

sokakların karanlık olduğu nazarı 
dikkate alınarak bu sokaklara ıam -

miyor mumn? ba konulması kararla§mıştı. Lambalar 

yakında. tayin edilen yerlere konula - --------------. 
caktır. Bu suretle belediyenin almak- ilk çilek geldi 
ta olduğu tenviriye resmi de artmış Son günlerde havalar çok cbe1 
bulunacak ve şimdiye kadar senede latan 
190 bin lira Uzerinden tahsil edilen gitmiye bqladığı için bütUn • 

bul ile Boğaziçinde ve sayfiyelerde a
~csim, yeni lambaların takılmasından 
sonra 35 bin lira kadar artacaktır. ğaçlar çiçeklenmeğe başlam.Je ve ye • 

§illenmi§tir. 
Bunun için 936 tenesindeki 220 bin Havalarm iyi vaziyeti yurdun be 
lira tutaca~ı tahmin edilmektedir. tarafında ayni şekilde gitttğindla 

Darphane için makine Adana ve lzmlrden ilk tue balda • 
kabaktan sonra ilk çilek de gelmiltlr. 

Finans Bakanlığı Darphane için ---
111111 
__ ,_,. _______ _ 

bir taydüs ta.bı makinesi a1mıya ka- Geçmiş Kur anlar 
rar vermiş ve bu iş için 40,000 liralık 
tahsisat ayınnı§tır. Alınacak makine 

ile icabında kAğıt para da basılabile· 
cektir. 

9 llart 1922 

Antalyadan Ankaraya 
ilk tayyare 

~anık bir .uyun ok.ijenle hiclro· 
lerıclen mürekkep olmaJıfım zan 
etmek gibi bir ıeyclir. 

Kısa bir macera: Habeşistanda bir gezinti Şubatın ilk haftasında A•taı,a. 
dan A nkaraya :uçan ilk tayyan 
postaşı dolayısile Antalyala'lar bl
yiik bir mil3amcrc tertip etwrifler• 
dir. O gün halk Rokuş clenilft _,_ 
sirc ma1ıalline topl.anmı§, tayyare-

Halbuki biiyük harpten ıonra 
JoPonyacla süratle ilerleyen mo· 
derrı ıana)'İ hareketi vardır. 

Bu •anayi hareketi, bütün va· 
•ıllcırı ile Avrupadaki ve Ameri· 
ltQclaki bünyevi vanllan göıter· 
'>ıektcdir. 
~ Son intihabat, ıon laıi•t hare· 
eli, liberal Saito parti.inin li· 

berct1 bir mqnıtiyet ıJiicucl a ge
firrneğe ,aı.,mcuı Japonyacla ela 
"Öne.anı zihniyetinin kı•a zaman· 
ciQ bir tekamül merhalesi geçire
teh inki§al ve ahıülameller göster· 
tlifine ıa1taJet etmektedir. 

Büyük inkiıcrllara rağmen ha-
~atr bir kase pirinç hQ§lamcuın
clQn ibaret gören memd Japon 

1 - Amcam Farfaraman bir sün Ha
bqiıtanda geziyordu. Yani Takit ıeçir· 
mek için töYle bir dolqlJOr, l'Üııel ımn 
zaralan aeyrediyordu. Yanında yalmz 
küçük bir tabanca vardı. Oralarcla vah· 
ıi hayvan bulunmadığım kendisine te • 
min etmiı!erdi, amma aivriıinek çok • 
mu,. Adamsen de Fıırfaraman için bu • 
nun ne eherroniyeti var. H.u Adiu. • 
baba ... 

2 - Uzakta değil ki ... Ellttini ceple
rine "°1maı, piposunu ağzına nlmıı, ke 
yifli keyifli yürürken müthit bir gürül· 
tü i§itti. Bir adım geriye aıçradr. ~n • 
diıine doğl'U ... Kop.rak ~en bir çocuk 
&'Ördü. Amcam Habeı dili!c ıordu: "Ne j 
•ar, ne oluyor?,,. Çocuk dunnedan "nn· , 
le.n!,. diye f>akn'dr. Amcam. "nr•?P-n mı? , 
korkma ben buradayım,, dedi faknt ço· 
cuk uzaklaımııtı. 1 

' nin rakibi Bay VecUıi üç dtlfa ceve-
1 lan yapmıştır. Birinci de/Utnda 

tayyareci Bay lsmailfn refikası Bay 
V ccihi ile uçm~ ikinci seferde Bag 
Vccihiye Kcırahbar meb'"""'""' 7cş. 
rimesi Saniha re/ akat etmi§tir. Yo
kında Antalyadan Ankt:msya bir 
tayyare daha scf er edecektir. 

3- Farfarnman nralaru birdenbire r-------------
karımnde gördü. Farfarrunan deyip de 
geçmeyin o çok cesurdu amma ne de ol· 
aa ... Arslan bul Hem de en büyüklerin· 
den. Amcam yavaş yeyaş t bancaımr 
çıkardı. Teticc dokundu. Eyvah .. her 
rlokunuşta "krcl• krak •. ltr:ık. acı g~]İyor 
f r.hıt t'lb"1"1(:ft tıi"tl m•v"1'. Kurııun nhl 
n•vo~ c' • •l C' ·· c'."'ı ' rs:n ki ıırııll\n dur 
m.ı.l.ı. ılcrlcm:Jm.:.ı. (D .. v.ı:n cdecel:)j 

SAHiPSiZ EŞEKLER - Son p • 
lcrdc Bcykozda sahip5iz bir takım epJc. 
lcrc tesadüf edilmektedir. Kqı Beykoz& 
civar dağlarda geçiren hayvanlar yaba
ni bir halde yapmaktadırlar. Beykos 
brler1iyesi çayırlann tahribine mani ol• 
mak için bu uhipıiz Cfflded ~ 
satmaya karar vermlttir, 
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T rakyamız büyük bir 
hızla ilerliyor 

1 
r 

KISA HABERLER]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

SIGORTACILARIN JMTIHANI - • • • s p o R • • • Sigortacılann imtihan işi etrafında tet-
kikat yapmak üzere ıehrimize gelen ik- ==========================:=:::::::-

Genel ispekter Kazım Dirik 
yapılan, yapılacak işleri anlattı 

tısat vekBleti imtiyazlı prketler müdü
rü Reınzi Saka i\nkaraya dönmüştü. Si• 
gortacılann imtihanları için açılan ya
zılma mUddeti bittiğinden ve imtihanlar 
baıhyacağmdan Remzi Saka bugünler· 
de tekrar şehrimize gelecektir. 

Şehrimize gelen Trakya Genel 
lspekteri Kazım Dirik, bir iki gü
ne kadar Ankaraya gidecek, bir 
hafta kadar kaldıktan sonra tek
rar Trakyaya dönecektir. Kazım 

Dirik Ankarada Bakanlıklarla te
mas ederek bazı meseleleri görü
tecektir. 

Kazım Dirik, dün kendisile gö
riiten muharririmize T rakyada 
yapılan faaliyetler hakkında de
miştir ki: 

- T rakyanın kı§ mevaimi iyi 
geçmiştir. Pek çok yer ekilmiı
tir. Bütün halkın ve bütün göç
menlerin sağlık düzeni normaldir. 
ilk bahar haz.ırlıklan büyüktür. 
D:Jhuz bin ile on bin arasında 

yeni evlerin planlan, tipleri Sıh
lıat ve içtimai Muavenet Bakanlı
ğr":~a hazırlanıp gönderilmi§tir. 
Bu evlerin gereci, vilayetlerin 
keneli bölgelerinde temin oluna
caktır. Kere•te ifi Sağlık Bakan
lığınca sağlam tedbirlere bağlan
mı§hr. Bütün bu yapıların para
n büt~ içindedir. Klfl yeni ve 
eski evlerde konuklıyarak geçiren 
göçmenlerin bir yandan bu evle
ri yapılacak, bir yandan ela ken
'dileri ektikleri tohumun güzlük 

ğaçlar diktirilmiftir. l•tanbalda 
bir çok firmalar ve fabrikalara 
dadanblad denüen ve elli altml§ 
kilo bal veren kovanlar ı•marlan
mak üzeredir. Umarım ki, bu ay 
içinde bunlardan binlercesi ıamar
lanacak ve bunlar mayıa baılan
na doğru yerlerine yollanacakhr. 
Bu kovanlar Trakya için biçilmiş 
kaftandır. Artık kara kovanların 
yeri kalmıyacak ve yavaı yaVa§ 
teknik ve bol verimli kovanlarla 
İ§ görülecektir. 

936 yılında at, aygır, boğa 

gibi yüzlerle damızlık ısmarlana
cak.fır. Bütün bunların paraları 

köy bütçelerine kollektif olarak 
konulmuştur. Böyle köylerin kü
çük yardımları toplu neticeler ve
riyor, ki köylümüzün sosyal kud
retini ortaya koyan kuvvetlerden 
biridir.,, 

Kazım Oirik, Trakya için ya
pılacak çok pratik iki bin araba
nın masa büyüklüğünde bir nü
munesini Ankaraya götürmek ü
zere hazırlatmıştır. Yeni tip ara
ba, çok hafif olduğu gibi fazla 
yük kaldırmak ve kolay kulanmak 
yönünden de köylünün faydalana
cağı teklinde hazırlanmıştır. 

TiCARET BORSASINDA - tda -
re meclisi yann bir toplantı yapacaktır. 
Bu toplantıda devlet demiryollan ida -
rcsile zahire borsası arasında çıkan ih -
ti18.f tetkik edilecektir. 

Polis haberleri~ 

Kanlı bir kavga 

Bir bahçıvanla bir st!yy ar 

satıcı vuruştular 

Kar<!~ilmrUkte oturan bahçıvan 
Servet sarhoş olarak evine giderken 
yolda seyyar satıcı Refiğe rast gel -
miş, kendisine yol vermesini söyliyc -
rek küfretmiştir. 

Refik küfürü duyunca fena halde 
kızmış ve bahçıvanı )''umrukla döv -
miye başlamıştır. Bunun üzerine sar -
hoş Servet yumruktn kurtulmak için 
bıçağını çekmiş ve Refiği iki yerinden 
yaralamıştır. 

Bir kaç dakika sonra Refik ken -
dini toplamış, ve sarhoşun arkasın -
dan giderek üzerine ablmı§, elindeki 
bıçağı süratle kaparak rastgele vücu -
duna saplamağa başlamıştır. Bıçak 
darbeleri üzerine bahçıvan Servet ye
re yuvarlanmıştır. Fakat gözü fena 
halde kıaaı seyyar satıcı bununla da 
kanınıyarak bıçağı yerde yatan bah
çıvana saplamakta devam etmiştir. 

ve ilk bahar mahsulünü almak ------------- Yetişen polisler iki yaralıyı Cer -
rahpaşa hastahanesine 'kaldırmışlar -
dır. Tahkikata devam edilmektedir. 

için hazırlanacaklardır. 
Köylü için on bin pulluk ile 

iki bin araba hazırlanıyor. ~yn· 
ca el~sik olan hayvanlan da hazır
lanacaktır. lıin en mühimlerin
den biri de, göçmenlerin toprak
larını vermek, tesbit etmek ve 
nihayet onu tapulandırmaktır •. 
Yeni çıkan kanun ile kadastro ve 
tahrir grupları ni•an ayında i§e 
bn~lıyacaktır. 

Trakyada mülettiıi umumilik 
kadrosu tamamlanmıf gibidir. 

Büyük bir faaliyet içindeyiz. 
Trakya köylüaünün kalkınmaaı i· 
çin yeni çıkan kanun Üe köy oda· 
ları her yerde laaliyete geçmiıtir. 
B~ yıllık köy programı yapılmış 
ve l•tanbulda bcuılmak üzeredir. 
Bitince bürün ·1300 köye yayıla

cakhr. Köy bütçeleri bcuhnlmı§, 
'bir marttan itibaren tatbika geçil
miıtir. 

1 Ekonomi, kültür, tarih, f;ayın
ilırlık İ.flerinin hemen her köyde 
'bir rolti ve hiHui vardır. Biz 
'lianlann zamanla iyi verimlerini 
~acağız. Bütün bu i§leri yorul
Jıııyan bir hızla takip etmek ve 
')'olana aokmak baılıca bir iıtir. 
1dare arkadaıları da bütün hızla

Fransızlar neye 
karar verdiler? Jilet bıçağıyle boğazından 
Paris, 8 (A.A.) - Bakanlar kurulu yaraladı 

şu kararları vermiştir: 

1 - Alman muhtırasını kabulü Taksimde oturan Madam Katcrin2 
gayri kabil telakki etmek. adında bir kadıncağız gece sant birde 

2 - Meseleyi, Lokarno paktı ah - evine giderken Mıgırdıç adında bir 
kamı mucibince, derhal Milletler ce - garson karşısına çıkarak kendisini 
miyetine tevdi kararını tasvib etmek. jilet bıçağile boğazından ağır surette 

3 - Lokarno muahedesini imza e- yaralamıştır. 

denlerle istişareye girmek. Bu istişare Yaralı Fransız hastahanesine kal-
salı günü Pariste cereyan edecektir. dırılmıştır. 

Bakanlar kurulu, bundan başka 
harbiye, bahriye ve hava Bakanlarına DôRT KUMARCI Y AKAT.1ANDI
ahvalin icap ettireceği tedbirleri al - Üsküdarda Yeni mahallede Toprak so
mak üzere salilıiyct vermiııtir. kağında 30 numarada oturan Anas -

Bakanlar kurulu, general Maurin tas oğlu Tanaş Kuşdili ça~da ku -
tnrafmdan askeri harekat ve hudut mar oynarken yakalanmıştır. 
muhafaza hattı hakkında evvelce alın- y ANGIN - DUn saat yirmi dörtte 
mış olan kararları tasvip etmiıılir. Samatyada Azamor caddesinde otu -

Yeni Yugoslav 
kabinesi kuruldu 
Belgrat, 8 (A.A.) - Bay Stoyadino

viç yeni kabineyi teşkil etmiştir. Bu ka
binede bütün eski bakanlar dahildir. 
Yalnız, harbiye ve bahriye bakam gene• 
ral Jivkoviç'in yerine büyük erkanı har 
biye reisi general Mariç tayin edilmiş -
tir. Adliye bakanı Bay Mişkulin'in yeri 
açık kalmıştır. 

ran Anderyanm evinde bir dikkatsiz -
lik yüzünden yangın çıkmış fakat i -
lerlemesine meydan verilmeden sön -
dürülmüşütr. 

PARA ÇANTASINI ÇALARKEN
Sabıkalı yankesicilerden Recep Neca -
ti bey caddesinde oturan Beyazıt ca -
mii olukçularmdan tbrahimin para 
çantasile, saat ve kösteğini çalarken 
cürmü me§hut halinde yakalanmı§ -
tır. 

B. takımları maçı 
Galatasaray - Fener B takımlan 
maçını da Fener bahçe kazandı 

Galatasaray - F enerbahçe 

Dün Taksimde geriye bırakı
lan futbol maçlarından Galatasa
ray - Fener bahçe B. takımları 
maçı yapılmııtır. iki takımda da 
birinci takımdan birer ikiter oyun
cunun bulunduğu görülüyordu. 

Maç oldukça heyecanlı geçmİf 

..... 

takımları dünkü maçlarında. 

ve Fener bahçe birinci devre~ 
O - 1 galip bitirmitlir. lkill"' 
devrede F enerbahçe 3 aayı, Galt' 
tasaray 2 aayı yapmıtlır. Netic:I' 
yi bu suretle 2 - 4 F enerbaM' 
kazanmııtır. 

Kızlar arasında koşu 

Koıuya giren mektepli kızlanmız 

Dün sabah saat 10,5 de Hür- şuda birinciliği 4 dakika 45 ,.~ 
riyeti ebediye tepesi ile Mecidiye yede Bayan Mutena, ikinciliiİ 
köyü arasında mektepli kızlar a- dakika 48 saniyede Bayan Ni111,C, 
rasında bir kotu yapılmıttır. Bu üçüncülüğü de 4 dakika 49 ,.oi' 
koıuya 54 talebe girmiıtir. 1350 yede Bayan Nahide_ kazanıolf 
metrelik mesafede yapılan bu ko- lardır. 

Bisiklet yarışı neticeleri 

Mmtalianın tertip ettiği bisiklet 
yarışı dün sabah Mecidiye köyün
den baılıyarak lstinye deniz yo
lunu takiben Hacı Osman baymn
dan aynı yere gelmek suretile 41 
kilometrelik bir mesafe ii2erin°de 

yapılmııtır. . 
Bu yarııı Galat~ray'dan ~ 

sin birincilikle, F enerbahçed,
Haygazar ikincilikle, Fener 1" 
mazdan Tanaı üçüncülükle bitit' 
miılerdir. 

rı le bunun üzerindedir. 

Mart ayı içinde ipek kozacılı
ğı hıırsları Uzun köprüde ba§lıya
caktır. Mihanak denilen makine 
bütün böcek yapan bölgelerde ni
san ve en çok mayıs içinde ku
ru/mu§ ve bitirilmi§ olacaktır. 

Bunlar, kozaya kıymet verecek ve 
f.:.ijyfüyü para aahibi edecektir. 

Çiftçi partisi şefi Bay Corcoviç ka -
bineye memur nazır tayin edilmiştir. 

YOÖURT SATMA YtlZVNDEN
Seyyar yoğurtçu Cemil ile Yenişehir
de oturan Şükrü arasında yoğurt sat
mak yüzünden kavga çıkmış Şükrü ----------------------------

Yeni kunılan kredi kooperatif· 
l-:!ri altmışı geçmi§tir. Hep•inin 
p:ıraları Ziraat Bankaşına yatırıl
mıştır. Mayı• i~inde de ıatq ko· 
operatilleri yer yer iıe baılıya
caktır. 

f,f eyveciliğe ve lidancılığa a§ı· 
rı derecede kıymet verilmiştir. la
tanbuldan otuz bin liclan daha 
sBnJeriteeektir. lzmirden de 6ir 
grup yola çıkanlacc. · :ır. Denebi
lir ki, bütün göçme~ köylerine ve 
evlerine meyveli ve meyvaiz a-

Artvinin kurtuluşu 
Artvin, 8 (A.A.) - Bugün Artvin 

ana vatana kavuştuğunun 15 inci yıl -
dönümü olmak dolayısile büyük teza -
hlirat yapıldı. 

Paris üniversitesinde 
1 ü1 klük tetkikleri 

Paris, 8 (A.A. - Anadolu Ajansı
nın özel aytarı bildiriyor: 

Pnris Üniversitesinde geçen sene 
açılan "Türlüğc ait araştırmalar mer -
kezi,, bu yıl için hazırladığı konferans
lara başlamı~tır. nk konferans lstan
bul Fransız enstitüsü M. Sausscy ta
rafından "Halk şiirleri,, mevzuu üze
rinde 2 martta verilmiştir. Konferans
çı bilhassa "Mani ve türkü,, koşma, 
destan nefeslerini tetkik etmiş ve gü
re! nUmun!'' ~ - .. · ~-miııtir. Ayni ha -
tip Türk halk eut:ı.uyatına ve halk ti
yatrosuna dair iki konferans daha ya-
P.acaktır. - - · 

sopa ile Cemili başından yaralamış -
trr. 

7 KiLO PRASA - KadıköyUnde 
Kurbağalıda oturan bahçıvan Hüse -
yin polise baş vurarak yanaşması Ka
mil tarafından bir takım elbisesile 7 
kilr• prasanın çalındığını iddia etmiş
tir; Kamil yakalanmıştır. 

MAKARA iLE KAY ARKEN -
Cibali bayram yerinde makara ile kay
mak istiyen on altı yaşlannda Fah -
riye makaranın kopması Uzerinc yere 
yuvarlanmış vücudünün türlü yerle • 
rinden yaralanmıştır. 

ŞAKADAN SONRA - Diln gece 
Fethi ve Adil adında iki arkadaş ti • 
yatroya giderlerken yolda şaknlaşmı
ya başlamışlar, bu şaka sonunda Fet
hi Adili çakı ile yaralamıştır. 

KUMAR - Cibalide Yeşil tulumba 
sokağında Ali, Salahattin ve Tahsin 
adında Uç kişi de gene kumar oynar -
Iarken Y,akalamnı§lardır. 

Sipahi Ocağı azaları clün •abah saat dokuzda Ağa çiltlifln• ~~ 
atlı bir yüriiyü§ yapmıglardır. Bu atlı yürüyüıe 32 süvari ::;;:d
ctmigtir. bunların dokuzu Bayandı. Yukaıiki raim 6a 1 
de alınmı§tır. 



Türkiye yeni bir inkılap hamlesi bekliyor! 
.. 

Köy ve köylii öalnde = 

Bir valimizin düşünceleri 
Bütün vilayet gazetelerimizi, bütün idar~ adamlarımızı 

bu bahsin incelenmesine çağırıyoruz 
Uç günlük bayram azadı içinde pos

tanın yazı işleri odasına getirip yığdı -
iı ınatbua paketleri içinde kırmızı kaplı 
küçük bir kitap duruyor. 

........................................................ asıl bu hizmet mektebinin maiyet me-
! Hakkı Tarık US =.= • murluğu, kaymakamlık müfettşlik, va • 
i Glrcson Mcb'usu :.· • • lilik gibi bütün ıamıflannı yurdun gar -: ...................................................... . 

Adı: Köy ve köylü önünde düşüncem; kabın üst yanı
na Atatürk'ün bir direktifi: (Türk ülkesi içinde köylere
~ncaya kadar küçük, büyük bütün ıehirlerimizin birer 
tenlik ve bayındırlık göreyi olması önde tuttuğumuz amaç
Jaı.dandır .) 

Yazan: Kırşehir ilbayı M. Saylam. 
İki hafta kadar önce, Çorumdan dönerken, bir köy is -

taıyonunda tr.cn beklemekle geçirdiğim yarım saatlik bir 
Zaman bana henüz göremediğim Kırşehirden güzel haber
ler öğretmişti: Genç bir vali. Geceli gündüzlü çalışıyor, 
tınniyet işlerine iyice hakim. Köyleri bir bir dolaşıyor. 

'\Yol 1 En çok üstüne düştüğü i~lerden biri ... Yol üstü Yoz
tatta Bay Baranın vergi, okul ve idare üzerinde ve inkı
lip davalarını benimsemiş bir cumuriyet valisinden bek • 
lenir değerli düşünceleri daha kulağımda çınlayıp duru -
)or. 

Komşu Kırşehirin de yakın köylerde gönül alakası 
tıyandıran bir gayretli vali elinde bulunduğunu öğrenmek 
lllkiimüzün yüzünü güldüren ve bu kış yolculuğunun yor
gunluğunu gideren bir şeydi. 

Bu kUçük kitap, işte o valinin köy ve köylü önündeki 
düşüncelerini söylüyordu. 

Kitabı okumaya başladım. ve .•. bitmeden bırakamadım. 
bavasını bilen, söyliyen, anlatan ve müdafaa eden edebi• 
)ata boğulmaksızın bir hakikati yürüten kısa bir yazı ..• 

Kırşehir'in genç valisi Mitat Saylam, benim Giresona ilk 
lneb'us ziyareti yaptığım vakit beynime saplanmış ve muh
telif fırsatlarla (VAKiT) te temas olunmuş bir fikri ele 
almıştı. Ben aradan on üç yıl geçmiş olmasına, hatta son
rad:ın kanunlara giren bazı maddeler bu düşünceyi tek ba• 
şına kalmış bir arzu olmaktan çıkarıp bir millet iradesi ha
l "rnıiş bulunmasına rağmen meselenin büyüklüğü ba
na ela m.,,Qu hükmün da}·andı~ı ma!Umatın hep eksik ol • 

u Terdi. tamir ülıacliainden MUlkiyeye eö.ze ÇAP 
)ar bir kabiliyet olarak gelmiş, mülkiyeden idare hizmeti -
ıte ayni üstünlükle geçmiş olan küçük Mitat biliyordum ki 

hından şarkına kadar her yerinde ve çoğunu inkılabın mer• 
kezinde ve içinde bitirmiştir. Kendi düşündüğümüzün bir 
ı::alahiyet tevarüdile imzalanmasında apaçık bulduğum 

zevk, bu düşüncenin bir millet davasına dokunmasından -
drr. 

İdare edebiyatımızın içinde köy davast, bence, Kırşehir 
valisinin bu küçük kitabındaki tahlil ve teklif ile açık, göze 
görünür ve üzerinde konuşulur bir şekil almış oluyor: 

Türkiye nüfusunun dörtte üçü köylüdür. 

Bu dörtte üç, yurdun müdafaa ve kalkınma bütçesinin 
ancak dörtte birini veriyor 1 

Bu kısa sözden çıkan keskin hakikatlara biz acısını du
yarak dokunmalryız. Türkiyenin müdafaa ve kalkınma büt
çesinin ancak dörtte birini, Türkiye nüfusunun dörtte ü • 
çüne verdirmek, bu milletin varlığı ne ise onun dörtte bir 
nüfus elinde toplandığını da kabul etmek olur. Nüfus dört
te birinin bütçe dörtte üçünü ise ne şartlar altında ödediğini 
bil mi yen var mı? 

Mitat Saylam, bu eseri ile bize başka bir şey daha söy
lüyor: Valiler gibi, yüksek idare simalarının vekaletlere 
rapor sunmak gibi resmi vazifeleri yanında, milletin efkarı 
umumiyesine ve ihtisas adamlarının tetkikine sunacağı dü
şünceleri de olmak pek tabiidir. 

Köy ve köylü önündeki düşüncel~ onlardan biridir. 
Zamanında ve yerinde verilmiştir. (KURUN) üç beş gün 
sürecek olan bu düşünceleri yarından başhyarak okur • 
larına olduğu gibi nakledecektir. Bunun bütün memleket 
ölçüsile kucaklanmasını görmek isteriz. Meb'us arkadaş
larımız, bütün idare adamlarımız, bütün vilAyet gazetele
ri.Türk köyünü ve köylüsünü yükseltme davasında olan bü• 
tün müesseseler ve şahıslar için Kırşehir valisini can ku· 
Jağile dinlemek ve ya "evet!", ya "hayıt" demek ve «ha -
yır!» diyorsa «niçin» ini söylemek bir yurt borcudur. 

Görülüyor ki Atatürk inkılabının bir safhası da bir köy 
inkılabı hamlesidir. 

Tagoslavyada Bilir misiniz ? -.-. 
Dünkü Sayımızda sorduklarımız Ye 

cevaplan: 

Suikast teşebbüsü nasıl oldu? 
Dün gelen Yugoslav gazetele

ri, evvelki gün Yugoslav parla
tnentosunda cereyan eden suikast 
hadisesini şu şekilde anlatmakta
dırlar: 

lştip mebusu ve Y evtiçin milli 
'tugoslav klübli azalarından Dam
)en Arna vudoviç, öğleden evvel 
la.at tam tJ.,25 de Yugoslavyanın 
(11! politikasını izah etmekte olan 
Stoyadinoviçe karşı tabancasını 
Sekerek ateş etmiıtir. 

Esasen celse fasılası arasinda 
8aşvekille aralarında bir müna
lcaıa geçmit bulunuyordu. 

Suikasta teşebbüs çok ani ve 
latırtıcı olmuıtur. Arnavudoviç 
~bancasmı çeker çekmez yerin -
den fırlamış ve hala kürsüde bu
hınan Başvekile doğru ilerleyerek 
'teı etmiıtir. 

Bu sırada bir kısım mebuslar 
kaçışırlarken, bir kısmı da kendi
•İnin üzerine atılmışlar ve taban-

q N . 
i . BU GUNKUmJ. . . · .·.· 
b .. va·· "A D ... .1.? · 

- PROGRAMI~: ·; : .. '.' '. . . . 
. ·' \ ' ' . . ; -·· .. :-.,·· ":; ' . -

1S1'ANBUL - 17 lnkılft.p !ersi. tlniversl 

ltıııırı nakil. F..aat Bozkurt. 18 orkestra musi 

lt1 •I lfl)Al<) . 19 haberler. 19,15 opl'rct (plA.k) 

2o ~emnn - solo piyano rcfakntlle - ııtUd 
)o •·-· le ._., atkArll\n tara!mdruı. 20,30 stUdyo or 

' lratarı 21.30 ııon hAbt'rlcr. Saat 22 den 

Damyen Arnavudoviç 

cayı elinden almıılardır. Yalnız 
bu sırada Arnavudoviç tabanca
sını iki defa daha ateılemeğe mu
vaffak olmuştur. Tabancayı e
linden almağa uğraıan Dimitriye
viç adındaki mebus da elinden 
hafifçe yaralanmııtır. 

Takvim 
Pazartesi SALI 
9 Mart IO Mart 

14 Zilhicce 15 Zilhicce 
GUn doğuşu 625 624 
GUD batışı 18,08 18,09 
Babalı namau 540 540 
Öğle namazı 12.25 1225 
ikindi namazı J:i,M 15,40 
Ak§am namazı 18,08 1809 
Yatm ııam&ZJ 1936 19.37 
Iımak 4,45 4,44 

Yılm geçen g1lnleı1 69 70 
Yılm kalan g1lnlerl 296 29.'i 

~ııra Anadolu ajansmm gıız<'tt'lcre mahsus _______ ,....,_,__._ ___ ., 

"•d!.a ııemıtt ~lecelcUr. rin başını zaptedemiyerek yere yu -

l' lJEYGIRI ZAPTEDEMEMIŞ -
~P.~1anede oturan on dört yaşlarında, 
~ admcl& bir çocuk bindiği beygi -· 

varlanmış, ayni zamanda Akaratlere 
gitmekte olan Muharrem ve Halit a -
dmda i!~i kişiye de çarparak onları . 
da Y.aralamıatır; 

1 - Diktajon nedir? 
- Söyleneni zapteclip sonra tekrar 

eden "imla makinesi,,. 
2 - Farelerin mazarratından kur

tulmak için nerede ve ne zaman dua 
edilirdi? 

- 17 inci asırda, Jngilterede. 
3 - Karantina usulü ilk olarak, ne 

zaman ortaya konmuştur? 
- 14 üncü asırda. 

4 - Okumak, kendi kafasr yerine 
başkasının kafasile düşünmektir,, sö
zünü kim söylemiştir? 

- Schopenhauer. 
5 - Diinyada Rusça konuşanlar ne 

kadardır? 

- 80 milyon (150 milyon Rus nü
fusunun geri kalanı baıka dil k?nu
şur ). 

YENi SORGULARIMJZ 
1 - Dünyada en çok altın çıkaran 

memleket hangisidir? 
2 - Buradan çıkarılan altının kilo

su kaça satılır? 
3 - Arzın ağırlığt ne kadardır? 
4 - Yeryüzündeki insanların ağır

lığı ne kadardır? 
5 - Uyurken alınacak en iyi vazi

yet hangisidir? 

Yeni Eserler 
YENi ADAM -114 üncü sayısm

dakiler: İsmail Hakkı, Hayatın ka -
nunu. Tetkikler ve tenkitler. Kanını 
veren kadın. Tarih üzerine dedikodu. 
t. Hakkı, Rüyamdaki mektep Dr. 
lz1..ettin Şadan, Aşk ile mücadele. Ca
mi, siyasa acunu. Suphi Nuri lleri, 
Bitler Almanyasınm ana kanunları. 
Kerim Sadi, ''Devlet ve İhtilal,, Dr. 
Fuat Sabitin, Hikmet FeI"iduna ceva -
bı. Doğan Hüsnü, Umut. V. G. Kitap
lar. V. Gültekin, Paul Valery. Ernest 
Hemingway, Afrika göklerinde. Bill
liotheropie. Yeni Adam bu sayıdan 
itibaren !{arı Marksın "Kapital,, inin 
hW&l11ım üAve olarak '9ri7.0r. .Jt. 
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( Kırkından Sonra 
~~ i~zanı Teneşir Paklar 

( A t.&lar .azil) 

Yazan : Sermet Muhtar Alus 
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Aziziyeyi andııran her 
zamanki kalıbına vurdurmadı. A
sabasını daha dar kalıplatti. 

Artık sıra, cananına ne alacak
sa bir an evvel onu almakta. Tok 
gözlülük, saygılık edip bir arşın 
kordela istediyse yalnız o kadar -
cıkla olur mu? .. Oksüz mü sevin. 
diriyor? .. İz'an denilen birşey var. 

Fesçiden karşıya vurdu. Sela -
nikli Abdürrahman Tevfiğin dük
kanına girdi. Kızının düğünün -
den evvel, gelin çeyizi meyanın • 
daki fanila, çorap, mendil, lavan
ta gibi tuhafiyeye ait e~yayı hep 
oradan almışlardı. 

Abdurrahman Tevfik, bıyık -
ları havaya kalkık, didon sakallı, 
lavanta kokuları içindeki bu mü.:
teriyi göıünce, kim olduğunu ta
myamaımşh. Firenklik davası gü
den, (Yevropa görmüşüz, biz fi

rengik ! ) diyen kalantur ermeni -
!erden biri sanmıştı. Hacı olduğu
nu anlayınca da ağzı açık kal • 
mıştı: 

- Vallahi seni tanıyamadım 
Hacı Beyciğim.. Yeminle söyle -
rim, inan bu Tevfikcağıza. Ma -
şallah bu ne körpelik, bu ne dil -
hedik, bu ne süs!.. 

Dananın 32 dişi sayılabilirdi: 
- Muhterem, şaka mıya, Bü

yükadaniıiniz Abrnı bilmem, bi
len de yok amma havası biemsal. 
Eşcar ve g(ıhsarı cennet.misal.. 
Hikmetin üssülesası işbu havayı 
saf ve camiülevsaf ta .. 

Yarenliği uzatmadr, şöyle açtı: 
- Kerimenin küçük görümcesi 

taşradan geldi; bizde misafir. 
Kızcağızın gönlünü hoş edecek 
zenne ve taze harcı bir ihi şey a -
!ayım diyorum. Acaba ne alsam 
muvafık? .. 

İntihap uzun sürmedi. İkisi 
ipek. biri filtikos, eflatun, penbe, 
mai renkte üç kaşkorse, gene ef -
latun, penbe, mavi üç ipekli men
dil; ikisi siyah filtjkos, biri be -
yaz pamuktan üç çorap; biri me
nekşe, biri yasemin, biri leylak 
kokulu üç şişe J ellefrer lavanta -
sı, iki şişe de Jan Mari Farina ko
lonyası camekanın üstüne ayrıl -
dı. 

Tezgahtar: (Pudra, allık filan 
lfızım değil mi?) derken Hacı 
kendini de unuttu, karşısındakile
ri de: 

- I\ar gibi tene pudranm, el
ma gibi yanağa allığın ne lüzu • 
mu var? 

Kendini toplayınca bu boş bu. 
lunuşunu tamir de ed~yordu: 

- Efendim, maşallahı kan 
sıhhati pek berkemal, rengi de 
pek revnektardır. Yetime elimiz
de büyüdü; öz kerimemden ayır
detrnem ! 

Fakat bunların hepsinden el
zemi kurdele. (Senin gibi başım
da dursun ! ) diyerek bilhassa is -
tenilen o. Kurdele satılan yeri de 
öğrendi. O sıradaki hiiçük bir ya
hudi dükkanından inceli, kalınlı, 
gene eflatun, penbe, mavi rek • 
lerde dört beş top kurrlcle aldı. 

Hacı Dana ellerinde paket -
lerı köprü başına geldi. Sabahtan 
beri aç da ha beri yok. Bir simitçi 
yok mu diye etrafına bakınırken 
hazır elbiseci Mayere bitişik şe -
kerci dükkanı gözüne ilişti. 

Biraz da canamnm ağzım tat. 
lılandır.mak l&zmı değil mi Y.&? .. 

Diiniı' nın küpranga laali. 

Daldı dükkana. Büvük bir kutu 
alafranga meyva şekerlemesi pa
ket ettirdi. Şekerciden çıkacağı 
esnada duvardaki aynada kend~ 
ne baktı ..• 

Bu ne kudeması, ne köhne bir 
kıyafet. Dizlere kadar, kara su • 
rath bir redingot. tçinde, dalaf;a 
dönmüş beyaz bir yelek. Altmda, 
şalvar gibi pantalon... AdaC:a, 
ada vapurlarında bu kadar k=şi 
görüyor, hangisi bu halde? .. Hep
sinin arkasında açık renk esvap. 
lar; birbirine örnek caket, yelek, 
pantalon. 

Caddeyi tutarken bitişik Ma • 
yerin camekanındaki elbise kuk· 
lalarını gördü. Açık açık mnkte, 
ayni kumaştan takını, tam istedi
ği gibi elbiseler. 

Alır gözle bakarken kapı ara
lanmış, bir Avusturya yahudisi 
eteğini yakalamıştı: 

- Ekselans, buyuğ mağzaya. 
Bu kostümler ki vitrina da görü • 
yoğsun, bunlar epsi reklam, size 
gitıniyoğ: Vağ yıkarda en yeni, 
en alamod Viyana mallağ .. Dört 
mecid1yen başliyoğ, 8 mecidiye, 
10 mecidiye, en süperkalite 15 
mecidiye kadağ komple satıyo • 
... ' gt.lZ .•••• 

Dana bir toparlandı. ha)Telü • 
muru evsıttha ... 8 mecidiyeye yep 
yeni, gıcır gıcır, alafranga tarz 
elbise, hem de,.istediğinin ayni ... 
Para ile değil, bedava yahu ... 

- Görelim şunları! diyerek 
dükkana girdi. Camekanda gör· 
düğü kaytan bıyıklı, eli temennah 
edecekmiş gibi kalkmış kuklanın 
sırtmdaki bal rengi elbiseyi be • 
ğendiğini söyledi. Eşini çıkardı • 
lar. 

Rengine, gösterişine diyecek 
yok fakat kumaşı ot mu ot. Pan· 
talonun paçasını parmaklarile 
yoklıyan Hacı, ~üzünü buru.ştur. 

du: 

- Darılmaca manlmaca yo1;, 

bunun çuhası hayli pestenkerani 
yahu. Çuvalın biraz insaflıca d ,.. 
kunmuşu ... 

Çenesinin iki yanından çift ! 
sakallı, baron bozuntusu tezgfı h .. 
tar başı yetişmiş, reveranslar )':"· 
pıyordu: 

- Ekselans, siz ne mode1r1tt 
beyeniyoğ, biz onu çıkariyoğ. Bu 
kostüm 160 gnış; yüzde 1 O ma • 
ğaza ikram yapiyoğ, demek 144 
gru~··· Daha eY.i mal arıyoğsunuz ?. 

f Adrui ..ı 
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Kndın mı, ~e~ek ıi1 
(Franaucadan) 

Genç bayan Rozömond çok a& tirmelidir. Anlıyor musun kızım? 
ri bir kızdı. Yalnız moda gaze - · - Evet! 
telerini değil, günlük gazeteleri de - Arkadaşı gib~ Rober de gü • 
okur, hayatta geçen her şey hak - zelliğile, şı.klığile büsbütün kendi· 
kında malfunat almak isterdi Yir- sine ait olacak bir nişanlıyı kabul 
mi beş yaşında, yetişmiş, yüzünde ediyor. Bu nişanlı müstakbel ko
tazelik parlıyan çok hisli bir genç casımn servetini arttırmayı, gü • 
ti. Ailesi, para verecek halde ol - zelleştirmeyi düşünmelidir. 
madığı için evlendiği zaman ya - Evet! 
bir ki.tip, yahut bir muhasebeci ol - Bunun karşılığı olarak Ro · 
mak suretile kocasına yardım ede- ber de tamamile kansının olacak. 
bileceği söyleniyordu. Onun varlıklarından, onun hazine 

Rozömond'un amcasmm bir sinden istifade etmeye çalışacak. 
kızı vardı. Aşağı yukan kırk ya · - Evet! 
şında olan bu bayan kocasının iç· - Sen onun için bir mabut ola-
timai vaziyeti iyi olduğu için pek caksm. ·O sana tapacak. Bütün va· 
güzel yaşıyor, evinde çaylar veri- zifelerin kocana ait olacak. O da 
yor, kabuller yapıyordu. '.Açık sadrl\: bir dindar gibi taptığı kıy • 
türkçesi asri bir kadın dk.Bu amca metli putu olduğu gibi muhafaza
nın kızı Rozömond'u unutmadı. ya çalışacak. Işte bütün yapaca · 
Bu liseden mezun, güzel, sevimli ğm iş bundan ibaret olacaktır. 
Kızcağızın böyle kalmasına razı ol - Evet! 
muyordu. Bir müddet için kendi - Şimdi sen de fikrini açılCça 
himayesine almayı düşündü. Böy- söyle de Robere anlatayım. lkini
lece çaylarda, kabullerde bulun - zin dileklerini uyduraraK hayırlı 
duracak, aleme tanıtacak ve so . bir netice ile işi bitireyim. 
nunda bir kısmet bulacaktı. Fena - "Ablacığım, zahmet olmazsa 
dünşünce değil doğrusu. Robere söyle de beni hangi cama-

Rozömond bir müddet amca • kana ~oyacağını bildirsi?· ~en de 
sının kızının evinde bulundu. Eğ· ona gore kararımı vereyım. 

lencelere iştirak etti. Amcasının -·· -e·· u~ .-y u:. k-· 
kızı taraf mdan bazı genç bayan · 
lara takdim edildi. Görüştüriildü, 

tanştınldı. Nihayet bir gün Roöer T a v 1 a 
adında bir gençten hoşlandığını 
söyledi. Bu söz amcasının kızını 
harekete getirmeye kafi idi. Bu ka 
dm, tuttuğunu koparan takımın -
dandı. Neye el koymuş da başara
mamışb.? Daha doğrusu kendisi 
böyle söylüyordu. Rozömond'dan 
bu küçük itirafı işitir işitmez Ro· 
berin peşini bıralanadr. Ailem et
ti, kallem etti. Bu gencin evlen· 
mek hususundaki fikirlerini öğ -
rendi. Rozömond için bundan da
ha iyi bir koca bulunanuyacağım 
anladı. 

Bir gün kızla hususi görüşü • 
yordu. 

- Bak, yavrum, 'de'di. Ben uS' 

talıkla Rober'in fikrini anladım. 
O da seni seviyor. Yalnız onu dü· 
§Ündüren bir şey var. Bana şun -
lan sordu: "Bir cemiyette aza mı? 
Spor klüplerinden birine gidiyor 
mu? Çaylarda, balolarda bulunu · 
yor mu?,, Dedi. Ben 'doğrusunu 
söyledim. Senin tam bir ev kraı ol
duğunu, evden ~ıKnıadığım anlat • 

hm.Onun bir arkadaşı varmış. Çok 
duygulu, çok şefkatli bir krzla ev · 
lenmiş. Bu kız daha küçül&'.en bir 
fabrikanın "Çocuk yuvası,, nda 
çalışmış, küçüklere karşt büyük 
bir muhabbeti, şefkati varmış. Ev
lendikten sonra evde işsiz kaldı'K· 
ça küçük çocuklara bakmaya gi -
dermiş. Yavrucuklar onun çok ho· 
şuna gidiyormuş. 

Rober'in bu dostu pek nazik, 
pek hassas olmakla beraber kan -
sının tamamile kendisine ait ol · 
matlığından, yalnız kendisini dü
şünmediğin'den sıkılıyormuş. Ço • 
cuk hikAyeleri, çocuklar için yapr 
lan masraflar onu memnun eC:lecek 
yerde kl'zdınyomıuş. Rober arka· 
daşma hak veriyor. O da bir ka -
dının, kalbini yalnız kocasına ver· 
mesini istiyor. 

Hayır, daha ilk günlerinoe okar 
dar taşkın bir sevgi aramıyor. İs
tediği şey, o kalbin böyle çocuk 
şefkatleri ile dolu olmamasidır. 
Bir kadn kendi liyakatlerile e~n
de kıP.netli duygular vücude ge • 

müsabakamız 

hakkında 
tafsilat 

Açtığımız tavla müsabakası 

için neşrettiğimiz kuponlar bugün 
bitiyor. Okuyucularımızdan tav
la meraklısı olanlara bugün son 
olarak onuncu kuponu veriyoruz. 

Bugün onuncu kuponu elleri
ne alacak olanlar hemen on ku
ponla birlikte gazetemize gelip 
müsabaka iç.in isimlerin kaydet
tirmeie batlamahdırlar. 

On kupon mukabilinde müsa
bakaya girecek olanlar için yazıl
ma müddeti bir hafta uzatıhmttır. 
Bu bir hafta içinde kuponlarla bir
likte gelip kaydolunmıyanlar IDÜ· 

ıabakamıza giremiyecelderdir • 
Kayıd muamelesini bir hafta 

uzatmam1ZJD ıehebi de pdur: 

Gerek ıif alien, gerek telefon 
ve mektupla idaremi%e bat vuran 
bir çok kimseler müaabakaınızı 
ıeç haber aldıklarından hamile 
kupon biriktir~ediklerini, bunun 
için ne yapacaklarmı ıormakta
dırlar. lıte biz, bundan dolayı 
ıimdiye kadar on kuponumuzu te
darik dememit olanlar için kaJid 
zamanını yedi gün daha azattık. 
bu yedi gün içinde her iıtiyen ida
rehanemize ıelip bu on kuponu 
birden alabilecek ve bu suretle Je.. 
mini müsabaka memurluğuna 

kaydetmecektiT. 

Müsabaka yapılacak yerlerin 
isimlerini de gireceklerin aemtle
rine ve adedlerine ıöre yedi IÜD 
sonra ili.n edecefiz. 

Müsabakanın ne tekilde, nuıl 
olacaimı aoraıılara: 

Miilabakacılar arunıdaki maç
lar e1U itibarile (Uri bet) Ye bir 
'(kim verdi?) olarak bbal edil-
mittir. 

Zar atma JD01el4'1ine ı•liDNJ 

Yırtılan 
( U ıt yanı 1 incide) l 

Bir piyaae alayı Coblenze girmi§ 
ve heyecanlı alkJi)ar arasında oehri 
dolqarak sureti mahsusada hazır -
lamtlll olan barakalara gitmiştir. 

DUn oğleden sonra. general Von 
Kligeer kumandaımıdaki hava kuv -
vetleri mUtrezeleri Kolonya §ehrine 
girmişlerdir. Sokaklarda büyilk bir 
izdiham vardı. "Feldgian,, Unlforma -
ıarmm· bu ilk görünüşü bir alkI§ tufa
niyle :karplamıııatır. Hava kuvvetle -
rinin arkasmdan tayyare topçu müf
re7.eleri, mitralyözler ve tanklar geli
yordu. Afır topçu müfrezelerinin bu -
gUn gelmesi bekleniyor. 

DUB8ELD0Rll'T A TAYYARELER 
Berlln, 8 (A.A.) - Dusseldorf ve 

Ren üzerinde bir tayyare filotilası u
ÇUI yaplDJltır. Tayyareler biraz sonra 
karaya iııınioler ve mürettebat şehrin 
sokaklarında dolapııglardır. Munster
den piyade müfrezeleri gelmiştir. Bu
gün kıta.alın gelmesi bekleniyor. 

Saat 16 da Aix - la - Chapelle'e, 
iki piyade bölüğü girmiş, talebe tara
fından 9.Ikişlarla kareılanmıştır. 

DÜn akaşm Sarrebrüeke ilk bir 
müfre7.e gelmiş, mmtaka reisi, Nazi 
liderleri tarafından selam:ıan.mı§br. 

Franktort - am - Meina bir zabit 
grubu girmlıtir. Kıtaat bugün bekle-
niyor. -

BiTLERiN BEKLEDl(JI GÜN 
Parls, 8 (A.A.) - Diln a.kşam top

lanan Bakanlar kunılundan sonra B. 
Flandin gazetecileri kabul ederek şu 
beyanatta bulunmuştur: 

"Almanyanın verdiği son kararı, 
efk&ri umumiyeye an.etmek Fransız 
hükfunetinin vazifeleri cümlesinden -
dir. Fakat, te§ebbüs edilecek olan di
ğer bUtUn hareketler daha ihmal edil
miyecektir. Fransız hlikfuneti, muahe
delerin bu bir taraflı feshine k8.l'§t 
"mütterek bir muhalefet,, icrası hu -
susunda noktai nazarlar teatisi için 
diğer devletlerle temas halindedir. 

ı 'l'ranaa, me.elenln lMpeti 1UD\111Üye • 

sini Milletler cemiyeti konseyine ar -
7.edecektir.,, 

B. Flandin, B. Hitlerln Paris ga -
~telerinden biri vasıtasile ahiren yap
tığı Fransız - Alman yaküaşması tek· 
lüinden sonra, B. Fra.çois - Poncetnin 
böyle bir yakınlaşmanın hangi esas -
lar dahilinde müzakere edilebileceği
ni Hitlere sormağa memur edildiğini 
söylemi§tir. B. Bitler, B. François 
Poncet'yi Von Neurath'm yanında ka
bul etrııi§tir. Bu husustaki cevabmı 
daha sonra vereceğini fakat bu mU -
llkatm gizli tutuımasmı istediğini söy 
!emiştir. DUn sabah B. François Pon
cet Hltlere, Lokarno ı>alrtmm feshini 
bildiren muhtıranın "Beklenilen ce -
vap gibi tellkkl edilip edllmiyeceğinl,, 
sorduğu zaman, Hitler, "Evet,, de • 
ml§tir. 

Franaatla akisler 
Pan.ten ıelen bir çok telgraf

ların huliauı tudur: 

bu meaelefi daha 90nraki sayıla
rımızda vereceiimiz tafsilatla o
kuyuculanmıza bildirecefiz. 

'AÇIK KONUŞMA: 
Bayan Margrit Erıunn'a: 
Mümbakamua ba,anlann da 

gİTebilecefini bir~ dela YQ

rmıtık. Btqanl«T eğer mi lıendi 
aralannda müaWa YGPmalc • 
lerltltN öyle ~. Erlıclıler
le miUalHıka yapmalı idi.,enler Je 
erlıelılerle yaparllll' .. 

Bay Hamlt'er 
On «Thlapua 'birlilıte lavla 

müabaiamua /ıtqdolunnuıJı irin 
pnıleraıllnü Uim oe odralerle 
Wftala Ws. Crnoai bq lıitililı, ya
ni elli lıııpon sBndcnnipinh. Bun
da iter holJe bir yanlqlılı olacak. 
Diler hı arlwıılGflllUln lıaponlan 
neretle1. 

Ba7 Salrıp Ensin'•: 
Bqlin lstanbalıın en ada tav

let:ıları lılmlwu? Diye •ruyor
..,... o,. öniimüdelıi ma.a
baia • .,..ece/ıtlt, Biraz Nbırlı 
olan.. 
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paktın sahipleri 
Fransa yeni askeri tedbirler 

almıf, sü bakanı §ark hududun· 
daki kuvvetlerin, tahkimatın, ıor. 
yapılan müdafaa tertibatının tak
viyeıini emretmittir. Her hangi 
bir sınıfın silah altına alınma11 
yolunda bir karar yaktur. Yeni 
askeri tedbirlerden evvel milletler 
cemiyeti kararının bekleneceği 

söylenmektedir. Cenevrede Al
manya aleyhine zecri tedbirler 
tatbiki iıtenecektir. 

Salahiyettar kimselere göre, 
hadise çok vahim akisler yapabi
lir. Ancak Almanyanın ufak mik
yasta askeri kuvvetleri gönder
mek hususundaki kararının huku
ki vaziyeti hiç bir suretle değİftİr· 
miyeceği de ilave ediliyor. 

Meclis dıf encumeni reisine 
göre, Almanyanın hareketi Fran
sız efki.n umumyeıifıi hayrete 
dütürmemelidir. Bu karann pra
tik neticesi İngiliz - Fransız el 
birliğinin sıklatması olacaktır. 

Meclisin askeri encümeni aza
ıından bir saylav da, lngilterenin 
Almanyaya kartı durumunun 
Streza anlatmalarının bozulmuı
na sebep olması muhtemel bulun
duğunu, bu suretle Fransanın 

aynı zamanda Streza ve Lokamo 
teminatını kaybetmit olacağını, 

bu ferait dahilinde Franaanın 
ltalya dostluğunu ve teşriki meaa
iıini temin etmesi zaruri bulundu
ğunu söylemittir. 

Fransız askeri mahfellerine gö
re, Almanya Reni tahkim sureti· 
le bu topraklan az kuvvetlerle 
müdafaa edebilecek, büyük kıta· 
larını orta Avrupaya aönder~bile
cektir. Bu itibarla tehlike büttın 
Avrupa içindir. 

Fransız gazeteleri, Hitlerin lia
reketini teessür ve nefretle kartı· 
lamaktadırlar. Bunlara göre Fran· 
sa şimdilik ıekiz gün evvel kabut 
edilen umumi veya kısmi sefer
berliğe müracaat ebniyecek, yal· 
nrz tedbirler alacak, izinli efra
dın izinlerini geri alacaktır. Bu 
hareketi hiç olmazıa Almanya a· 
leyhine ekonomik ve mali zecri 
tedbirler takip etmelidir. Alman 
ekonomili ıon derecede naziktir. 
Pariı, Londra, Roma arumda 
manevralar yapan Hitlerin acelesi 
intizam blokunun zaruri tetekkü
lüne fmat verebilir. 

lngiltere Almanıaıı 
haklı mı balıııor '? 
Gelen telsraflara ı&r• IAndra

da Hitterln teklifleri üzerinde çok 
muhtelif mfltal&alar yilrlltllmek
tedir. Gazeteler arasında teeseür 
gösterenler de, emniyet hesliyen
ler de vardır. Bu arada Snov
den: 

"Hitlerin tözleri Avrupada 
vaziyeti değiıtirmiftir. Milletler, 
hu tek1ifi tecahülle kaqılamıya
caklar, reddine müsaade etmiye
ceklerdir. Avrupa milletleri der· 
hal bir konferanaa çağnlmabdır.,, 

Filipı Gibia de: 
"Hitl,.·· be,eriyete yeni bir ümit 

Yermi r. Bu yedi nokta ilicenap 
bir sulh fikTinden mülhem olmuı· 
tur. Bu teklifler kabul edilirse 

manda Hitlerin teklifleri üzerin
de, milletler cemiyetinin riyaseti 
altında konutmalara batlanmaaı,. 
na taraftardır. ' 

Almanyanın Cenevreye dan
mek için cemiyet nizamnameain· 
den Versay muahedesinin ayni· 
ması talebi Londrada hiç bir iti • 
raz uyandırmamıttır. Çünkü bir 
çok kimseler böyle bir tefrika 
çoktan taraftardırlar. 

Siyaset adamlan Franaanm m• 
seleyi milletler cemiyetine arzet• 
mek karannı tasvip etmektedirler. 

Bununla beraber, gazeteler a• 
rasında, Lokamoda böyle ihti• 
mallere kartı evvelden ihtiyat ted· 
birleri alındığı, bununla beraber 
Almanların Rene ancak bir ~ 
müfreze göndermelerinin •llıtl 
tehdit edici bir mahiyet ıöeterm .. 
diğini, siyul malıfellerin Alman
ların müstemleke isteklerine tid ,. 
detle muhalif bulunduklarını, Hit• 
lerin saydığı tartlar dolayısile 
Almanyanın yakın bir zamanda 
Cenevreye dönmesinin gayri muli
temel olduğu kanaatini ileri ıüren
ler de vardır. 

Bütün diingatla 
Lokarnonun bozulmuı Amerl

kada çok büyük bir teair yapmlf" 
tır. Bunun bir yanım kıvılçmıı 
rolilnü oynamaımdan korkulmak• 
ta, Avnıpada çıkabilecek her 
hangi bir k&rlfıklrk kartısınd• 
Amerikanın ıon derecede bitaraf
lığı muhafaza edeceği aöylenmek" 
tedir. 

Belçikada büyük bir faali1et 
g3rülmektedir. Onla mezuniyet"' 
ı~rı~ . 

Viyana, Hitlerin nutkunaa ~ 
vusturyadan bahsedilmemiı olma"' 
sı tizerlnde muta11a ytlrütmemek"' 
tedir. 

Macaristan mahfellerinde yil
rütülen matalla Almanyanm lr 
bindedir. Belgrad, Praı mahfellr 
ri mutalla yürütmemekteclir. Yal
nız Pragda söylenenlere göre. 
Fransız - Sovyet paktı, Lokal" 
nonun bozulmaıına katiyen bit 
sebep teıkil edemez. ' 'ti/ 

Moskovaga göre 
Moskova, 8 (A.A.) - Ha"-' 

ajan11 bildiriyor: Lokarno palv 
tmın fnhi derin bir tesir yapmsr 
tır. Bu hareket Anupa .Um ~ 
leyhine mütevec:cilı telikki edil
mektedir. Salihyetli mahfe11"• 
B. Hitlerin nutkunda A~· 
dan bahtedilmemit olmuım Sofi' 
yet Ruyaıun, kendiaile, bir bt' 
şılıkb yardnn paktı imza·ladıiı 11" 
memleket haldnndaki Alman 111_, 
aatlan hakımmclan manalı ıflr 
meJdedirler. . e6-
ROM AYA GORE INGILTEP 

NE Y APMALID/R? 
Roma, 8 (A.A.) - Yarı,,, 

mi .mahfeller, Lokarno muahed., 
ıinin fethi neticesi bpd olan ~ 
yetin, lnıiltereJe, muabe~eı; 
mucibince Almanya aleyh~ 
mali ye ekonomik secrl ted · _sL 

tatbikini kabul etmek earetiı. "' 
!etler cemiyeti pr~ ~ 
kalen baih olduiun~ .•--~~..J/JI' 
fınab vereceiini ~ ·~ 

bütiln dünyayı saran kara korku· ler. ~ 
lar izale edilnıiı olacaktır. Bu tek- ----------::::::;;;. 

• 
lifler bütün cihan taraf1ndan min- SOS y OL OJI 
netle kabul edilmelidir. Bunların 
reddi, beıeriyete kartı bir cinayet Fokone ve Mam 
İ!İemek demektr.,, demişlerdir. Haydar Rl'fat 

Dıt itleri mahf eHerine göre, öı1f1 
Lokarnonun feshin~ lngitterenin Dürkhaym nazariyelerinİJl 
kati hlr protestoda bu1unınasr 40 kul"ll§ 

muht~t;ldi,r. ;8.Qt.AnyA, 4'YDI »· t.. .... - ... ------!"f'~ 
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müsavi olduğumuz için dostluk milletlerle 
anlaşmalarına serbestçe girebiliriz,, 

"Ben bir ço'i Avrupa dçvlet adamları iein bir peygamberim!,, 

Bay Hitlerin Reichıtagda ıöy
lecliği nutkun batını dünkü ıayı
IJ'J.ızc/a hulaıatan neşretmiştik Bu
gün de arkasını veriyoruz: 

Bugün beynelmilel muhııaımla
tnn beni te§riki mesaiden Rusya· 
Ya kartı imtina etmekle müahaze 
ederler ise onlara ıu cevabı veri
rirn: 

Rusya ile teşriki mesaiden im
tina. etmedim ve etmem. Evren
•el tehaldcüm peşinde olan bolşe
\1İzmle teşriki mesaiden imtina e
diyorum. Bol§evik ihtilali muzaf · 
fer olduğu takdirde Avrupamızın 
lle olacağını düt ündükçe bu kıta 
hesabına titriyorum. Ben belki 
bir çok Avrupa devlet adamları 
için fantastik veya hiç değilse, az 
lreçinıli bir peygamberim. Bir u
lus için zararh olan cihanşümul 
bir telakki ile fikir ticaretinin dev. 
let adamları için faydalı olabile
ceğini zannetmiyorum. Almanya 
ile bol§evizm arasındaki münase
batı kestim ve bu suretle Alman
l'ayı bolşevik cehenneminden kur
tardun. 

FRANSIZ DOSTLUCU iÇiN 
Fransız - Alman münasebet

lerinde bir salah temini için tek
ıif edilebiJece o an er ~er,i müs
bet bir surette teklif ettim. 

Almatıya havasından, Avrupa 
hudutları meselesinin ezeli müna
kaıasını bertaraf ettim. Bu hattı 
hareketin ve bunu takip eden ic
~aatın ehemmiyete §ayan olmadı
tı hakkındaki noktai nazara ekıe
l'İya teıadüf edilmektedir. Bu 
~~~tcıi nazara kartı şunu ıöyliye-
0ılırim: 

. Programıma 1914 hudutlarının 
1~deaini de koyabilir ve bunu, 
Franuz bakanlarHe Fransız ulu -
ıunun zimamdarları tarafından 
1871 den sonra yapıldığı gibi, ya
~tlarım ve nutuklnrım ile müdafa
\ edebilirdim. Bir milliyetperver 
~in, kendi ulusu önünde uzlatma 
'hinde bir pr'>paganda yapmak, 
'1tsi i1tikamette propaganda yap
~aktan çok daha zordur. Benim 
~n de, intikam hislerini ayağa 
t·· ldınnak, Avrupada bir anla§ma 
Uıtıınu için anlayıı uyandınnak
ltn çok daha kolay olurdu. Bu
~Unla beraber, yaptığım ıey efki
~1 Uınumiyemizi komtu memleket
dete ka111 bu neviden hücumlar-
ıtn kurtarmak olmuftur. 

f Ben, Avrupa anlaımaıı için de 
ı:-'dakarlıklar yapmaya hazırım. 
t• akat, aynı zamanda kendi mille
~~in menfaatlerinin istilzam et-

mı~tır. Bu İf birliğine bugün ye
niden baılamaya hazırız. Bunu, 
büyük bir arzu ile yapacağız. Ge
riye doğru geçirdiğimiz seneye 

. atfedilecek bir nazar, bu it bir· 
liği mecburiyetinin diier Avrupa 
devletleri için ~arid olduğunu 
göstermektedir. 

Avrupada hiç bir arazi isteği
miz yoktur. Şuna kani bulunu
yoruz ki, Avrupada gerek arazi 
hakkındaki yanlıt muahede mad
delerinden, gerek nüfusile bu 
nüfusa verilen arazi arasındaki 
nisbetsizliklerden doğan gergin
lilc:ler, harp vasıtasile giderile
mez. 

Üç senedenberi Alman hüku
metinin batında bulunuyorum. Al
man milletinin yardımı ile ve bu 
üç sene içinde basiretle hareketin 
vermiı olduğu muvaffakiyetler ae
bebile, ekonomik ve ıiyasi milli 
hayatımızm . bütün sahalarında 
vaziyetimiz ziyadeıile iyileımit
tir. Bugün ıunu itiraf edebilirim 
ki, bir çok defa çok büyük güçlük
lerle kartılattık. Gene itiraf ede
bilirim ki, bu ıeneler deruiz geç
medi. Bir çok geceler uykusuz 
kaldım. Vazifemi geregı gibi 
yaptım. Eğer vazifemi bu kadar 
iyi yaptı iaem, aebebi, hiç bir za

man kendimi milletimin diktatörP 
addetmediğim den dolayıdır. 

Bu pakt ve F ranıanın geçen ae
ne Sovyetler birliği ile akd ve 
Franaız meclisinin son defa ta.
dik ettiği muahede arasında tena· 
kuz vardır. Zira, bu yeni Fran· 
ıız - Sovyet anlaıma11 ve Rusya 
ile buna benzer bir anla,ma akdet.. 
mi! olan Çekoslovalcyanın inhira
fı ile, kocaman bir devletin süel 
kuvveti orta Avrupaya doğnı iler
letilmi§tir. Bilha11a mühim olan 
cihet, bu iki devletin Avrupa ve 
doğu Afrikaıında bir ihtilaf vu
kuu halinde milletler cemiyetinin 
bir karar ittihaz edip etmediğine 
!bakılmakıızın, karıılıklı muave
net teahhüdünün tatbik edilip e
dilmiyeceği hakkında kendileri 
tarafından karar ittihazını deruh· 
te etmeleridir. 

atlerine uygun olacağını zannet
memektedir. 

ALMAYAYA GÖRE RUS TEH-
LiKESi NEREDE? 

Bilhassa, Lebiıtan Lehistan 
olarak ve Fransa da Fransa olarak 
kalacaktır. Halbuki Sovyet dev
letinin temelini teıkil eden fikir, 
cihan ihtilalidir. Yarın veya öbür 
gün bu fikrin Fransada da muzaf· 
fer olnuyacağı kestirilemez. Fa
kat bu, bir gün vaki oluna, mu
hakkak olan şudur ki, bu yeni 
bolıevik devlet, "enternaıyona) 
bolıevist,, İn bir şubesi olacak, 
yani bir taarruz yapılıp yapdma
ması hakkındaki karar, direktif
ler verecek olan merkezi bir yer 
tarafından ittihaz edilecektir. Bu 
yer, böyle bir istihale halinde, 
artık Pariı değil, Moskova ola
caktır. 

Almanya, arazi sebepleri altın· 
da Rusyaya taarruz edebilecek 
vaziyette olmadığı halde, Rusya 
ilerilemİş olan mevzileri sayesin
de, Almanya ile bir ihtilaf çıkar
mak imkanlarına malik buluna
caktır. . O zaman, mütearrızın 
tesbiti, milletler cemiyeti haricin
de yapılacağı için, evvelden ya
pılmıJ olacaktır. Fransa ve Sov
yetler birliğinden kendilerini bil-

hassa lngiltere ve ltalya taraf m
dan zecri tedbirlere maruz bıraka· 
bilecek hiç bir şey yapmıyacakla
rı, müdafaa edilemez bir iddia
dır. Zira, bu kadar korkunç ve 
gerek cihantümul telakki ve gerek 
süel sahalarda bu kadar birleşmit 
bir yapıya karşı hangi zecri ted
birlerin müessir surette tatbik e. 
dilebileceği anla~ılamaz. 

Sovyet ordusunun müdhi§ lrud
retine binaen, doğunun orta Av· 
rupaya karşı bu gibi seferberliği 
Lokarno paktının metin ve ruhuna 
muhaliftir. Bir Fransız gazeteci
si, 21 tubatta kendisine bir mü
lakat vermekliğimi rica etti. Ben
den istenen izahatı verdim ve bir 
kerre daha Fransız ulusuna, bü
tün kalbimizle baıarılmasını iste
diğimiz bir anlaşmayı kolaylaştır
mak ricasile hitap etmek isterim. 
Aynı zamanda, fikrimizce acil hiç 
bir lüzumun istilzam etmediği ta
hakkuku halinde yep yeni bir du· 
rum ihdas edecek ol~n bir paktın 
akdinden dolayı derin teeuür ve 
teessüflerimizi bildirdim. 

Şerefimizin ve hürriyetimizin 
bu yeniden iadesi devrini kapa
tırken, bu üç sene içinde otori
ter gibi gözüken kararlar ile 
yapılmış olan bütün işler için Al
man milletinin muvafakatini ver
mesını rica edeceğim. Bundan 
dolayı bugün Rayi~tağı kapatma

Harp ile su hun · rleş
tiği yol üzerindeyiz! 

(Uıt yanı 1 incide) 
(Versay) muahedesinin müzakeresi 

sırasında bu (Ren) bölgesi etrafında ce
reyan eden müzakereler pek çetin ol -
muştu. Zira Fransızlar Almanyadan yal 
nız Alsas • Loreni almakla kalmak iste
miyorlardı. Esasen baştan aşağıya bir 
Alman nehri olan bu (Ren) bölgesini ta. 
mamen kendi hudutları içerisine almak 
istiyorlardı. Başta general Foş olduğu 
halde Fransız askeri erkanı bundan son
ra Almanların taarruzundan emin ola
bilmek için buna lüzum görüyorlardı. 

Fakat (Klemansu) üçler konferan • 
sında Fransamn bu istegini müttefik • 
lerine kapul ettiremedi. (Ren) bölgesi• 
nin gayri askeri bir hale getirilmesi ile 
iktifa edildi. Bununla beraber Fransız· 
lar (Ren) bölgesinin gayri askeri hale 
konmasını kendi memleketlerinin em -
niyetine yine kafi görmediler. Sulhtan 
sonra doğu hudutlarını baştan a§ağıya 
kadar üç katlı çelik istihkam hatları ile 
tahkim ettiler. Bugün Fransamn bu 
hudutları üzerinde yer altlarında beton 
arme kışlalar vardır. Bu kı~lalar en ağır 
top ve tayyare taarruzlarına karşı emin 
olabilmek için lazım olan bir şekilde ya
pılmıştır. Burası en modern sistemde 
müdafaa vasıtaları ile tecbiz olunmuş • 
tur. 

Lakin Fransızlann Almanlara karşı 
olan endişeleri o kadar büyütür ki hu # 

dutları üzerinde yaptıkları bu kadar em
niyet tertibatı ve askeri hazrrlı~lar on -
tarı bu endişeden kurtaramıyor. Onun 
için Fransa bir taraftan kendi kuvvet • 
leri ile hudu.t.Luıw tahkim ederken bir 
taraftan da Almanya ile bir siyasi ade -
mi tecavüz muahedesi imzalamış, imza· 
sına riıfyet etmiyen taraf aleyhine di -
ğer imza sahibine yardım etmek üzere 
İngiltere ile İtalyanın imzasını almış • 
tır. işte bu muahede (Lokarno) dur. 

Almanyada mecburi askerlik usulü kon 
mazdan evvel Fransızlar bu türlü em -
niyet §artları ile bir dereceye kadar rn -

hat edebiliyorlardı. Ancak geçen yıl lıu· 
günlerde Almanya mecburi askerlik u• 
sulüne dönUnce Almanyaya karşı İngilte 
re ile İtalyanın kendilerine yardım vaat
lerini de kafi bulmadılar. Ondan sonra 
Sovyet Rusyaya yakla1mak lilzumunu 
duydular ve Sovyet - Fransız paktım 

imzaladılar. Sovyet - Fransız paktı bir 
yıl evvel imsalanmıştı. Fakat Fransız 
meclisinden tasdik edilmesi bugüne ka
dar gecikti. Onun için Almanlar bu pak· 
ta karşı itiraz etmekle beraber Fransız 
meclisinden reddedilmesi ihtimalini dil· 
§Ünerek bugüne kadar her hangi bir ha
rekette bulunmadılar. 

Nihayet son günlerde Sovyet - Fran 
sız paktı Fransız meclisinden tasdik e· 
dilince söz ile ve neşriyatla yaptıktan 
itirazı filiyat sahasına götürdüler. Pak· 
tın ahkamı (Lokarno) paktını hüküm -
süz bıraktığını ileri sürerek (Ren) deki 
gayri askeri bölgeyi işgal ettiler. 

Zahirde Almanyanın (Ren) bölgesi· 

muahedesi miikellefiyetlerindcn teeer ~ 
rüt etmesine sebep olarak Sovyet -
Fransız paktını göstermiş, fazla olarak 
Rusyanm ÇekO!llovakya ile anlaşmıı 
olduğuna da ehemmiyetle işaret etmit • 
tir. 

Bununla beraber Almanya dahi sa • 
dece Versay ve Lokamo rejimlerini yık· 
mağa matuf olarak aldığı askeri ted • 
birler ile iktifa etmemiştir. Daha geçea 
yıl içinde Lehistan ile bir anlaşma yap
mıştır. Sovyetler ve Fransa bu anlaş • 
manın askeri mahiyette olduğunu ve 
Rusyaya karşı taarruz için Lehistanm 
Almnnyaya bir köprü yapılması maksa• 
dma müstenit bulunduğunu iddia etmek 
tedirlcr. 

Acaba Versay ve Lokarno rejimlerini 
yıkarak askeri hazırlıklara germi vereıı 
Almanyanın hakiki hedefi nedir? (Ren) 
bölgesine giren Alman orduları yamı 
birdenbire Fransız hudutlannı da geçea 
cek midir? 

Şimdiki halde görünen manzara bta 
değildir. Hitler bir taraftan aon han • 
keti yaparken öbür taraftan Fransa ilı 
Belçikayı yeni bir anlaşma müzakere • 
sine çağırmıştır. Buna mukabil Sovyct• 
ler aleyhinde şiddetli dil kullanmıştır4 
Bu hal ötedenberi Fransa ve 1neiltere 
ile anlaşarak Sovyet Rusya üzerine yü
rümek şeklinde Almanyaya atfedilcıı 

gizli emelleri hatıra getirmektedir. Hele 
Uzak Şarkta Japonların Siberyadan 
Sovyetlere hücum için hazırlandıkları 

her gün dünya efkan umumiyesini iı

gal edip dururken bu türlü emellerin bir 
fırsat günü beklediği tahmin edilebilir. 

Şu kadar ki bu ihtimal henüz bir is
tikbal meselesidir. Bugünün mühim me
selesi ise Alman ordu1annm (Ren) k11 
yılarını işgal etmesinden sonra Fran -
sız - Alman münasebetlerinin alacağı 
istikameti tayin etmektir. Son haber • 
lere göre Fransa hududunu kuvvetlen
dirmeğe, ordusunu bet' ihtimale karşı 

hazır bulundurmağa karar vermekle be
raber Almanyanın son hareketinden do
layı Milletler sosyetesine milracaat et• 
miştir. Henüz Habeş meselesini hallet· 
mek için Milletler Sosyetesi azasından 
olan italyaya söz dinletilemediği bir o 
rada senelerdenberi Milletler Sosyete • 
sini terkedip çıkmış ve bu teşekkül ilt 
alakasını kesmiş olan Almanya mesele
sine Cenevrede kolayca bir hal çaresi 
bulunamıyacağı takdir edilir. 

Sözün kısası İtalyan - Habeş harbi 
üzerine Alman meselesinin katılması c

&asen çok kanşık olan Avrupa işlerini 
bir kat daha karıştırmıştır. Ekseriya 
çok basit işlerin içinden bile çıkamryaft 
Avrupa diplomatlarının bu karışıklığı 
nasıl düzeltecekleri belli değildir. Hlci
selerin umumi gidişi Avrupa işlerine ye
ni baştan bir nizam vermek için büyük 
kombinezonlara ve hareketlere dofna 
yaklaşıldığını göstermektedir. 

ASIM US 

ni işgal etmesine sebep Sovyet - Fran· ---------------

sız paktının akdedilmesi, bu suretle Al· lngiliz krallarının 
manyanın çember içine alınmış bulun - n utuklan 
masıdır. Fakat Habeşistan meselesi ü • 
zerinde İngiliz - İtalya ve İtalyan -
Mitletler Sosyetesi ihtilafı meydana gel· 
memiş, bu suretle (Lokarno) muahede· 
ainin zamlnleri olan iki devlet (1ngil -
tere ve İtalya) biribiri aleyhine vaziyet 
almamıt bulunsaydı ihtimal ki Almanya 
Sovyet - Fransız paktına rağmen yine 
bugünkü işgal hareketine geçemezdi. 

Demek istiyoruz ki Almanya Avro -
panın bugiinkü siyasi vaziyetini kendi 
menfaati bakımından müsait bulmuş, bu 
frrsattan istifade ederek (Lokarno) ve 
(Versay) muahedelerini tamamen yırt
mıştır. Hitler Almanyanın (Lokamo) 

İngiltere kralı sekizinci Edvard ba • 
hası gibi büyük imparatorluğunun bü • 
tün tabaasına radyo ile hitap etmiştir. 
Beşinci Corc da son yıllarda daima bu 
vasıtayı kullanmıştı. Ölen kralm bu nu• 
tuklan plaklara da almmı§tı. Şimdi bu 
plli.klar çoğaltılarak satılığa çıkanlmış
tır. Krallarına s;ok hürmet eden inei • 
lizler bu pUik albümlerine karp büyük 
bir rağbet göstermektedirler. 

Doğum esnasında ağrı 
çekmemek için 

llt nıecburiytleri de düşünmek 
~lltııretindeyim. Bundan dolayı. 
t.~ ki, Alman milletinin hissiya
~ Yeniden, aarih teklifler yap
~llc suretile, bir kerre daha tercü· 
~lıı oldum. 

Bu pakta, sonradan ili.ve e· 
dilen bir kaytli ihtirazinin ilk mec· 
buriyeti izale ettiii hakkındaki 
iddia anlatılmaz bir ıeydir. Zi
ra, bir noktada, bir teahhüdü 
nakzeden her hangi bir tarzin, di
ğer bir noktada bu teahhüd aley
hine harekete geçtiğini kabul ede· 
mem. F ranıa bu muahedeyi li • 
alettayin bir devletle akdetmemiş
tir. Fransa, Ren paktından ev· 
vel Çekoslovakya ve Lehistan ile 
de kartılıklı muavenet muahede
leri akdetti. Almanyamn söyli· 
yecek bir teyi yoktu. Zira bu 
paktlar, Sovyetlerle aktedilen 
anlatma hilaf ma olarak, millet
ler cemiyetine bağlı bulunduğu 
gibi o zamanki Çekoslovakya ile 
Lehistan her ~eyden ~vvel memle
ketlerinin milli menfaatlerini mü· 
daf aaya matuf bir siyasa takip 
edeceklerdi. Almanya, bu mem .. 
1~ere \'9.ann aı zuND .. .._. 

dığı gibi, Almanyaya taarruz et· 
mek de bu memleketlerin menfa-

ya karar verdim. Taki Alman -------------

Çocuk doğururken duyulan ağnlan 
izale etmek i~in alınan ~birleri tatbik 
için Sovyet Rusya umumi sıhhat ko • 
miserliği hususi bir konsey kurmuttur. 
Sovyetler Birliğini te§kil eden bütüıı 

cumuriyetlerde ayni şekilde birer kon• 
sey teşkil edilecektir. Bu mesele ensti
tülerin ve tıp mekteplerinin proğramma 
konacak halka da bu iJin ehemmiyetini 
anlatmak için sesli bir film eösterile -
cektir. Şimdiden bir çok haat&ne •e do
ğum evi yeni uıulil tatbik etmekle ft 
doğuran kadınlar hiç bir afn ldaetme
dcn çocuklanru dünyaya cetirmektedir 
ler. 

A.LMAN ISTIKLA.LINJN 
SON GUNO 

Üç senelik bir mücadeleden 
'0rıra, bugünkü günü, Alman. 
~'nın hukuk müaavatmın bittiği 
!\in olarak telakki edebilirim. Ge
~ ıanne.l;,..m ki,. A vrupada 
~ l!ell\llf tt Mı"Wl a"enw'&
~? amlmakhğnnrzın en bü
• ~ ıebebi bugün ortadan kalk-

milleti, benim ve arkadaılarımın 
bu yıllar içindeki karannı -vere
bilıin Bu üç yıl içinde Almanya 
şerefini kazandı. Nefaine itimad 
hi11ini yeniden buldu. En büyük 
ekonomik aıkıntııını mağlup etti 
ve yeni bir kültür yükseliıine bat
ladt. Buaün, Alman milletinden 
Mnt ta~ etmeshd ft •ereceli 
'karann kuvvetile benim kendt ••· 
mimin kuvvetini yükseltmesini 

dilerim. Tiki ben de onun ıeref 
ve hürriyetini her dakika cesaretle 
müdafaa edeyim. Onun ekono -
mik ıalihını daima göz önünde 
tutayım ve bHhana hakiki bir sulh 
için çalıpyım.,, 

ııJ • • 

Bay Hitllria .. tJmndan ·ıonra 
Reichıtaı batbm General Göe
rinı, reni seçimin 29 martta ya
pılacağını bildirmiıtir. 
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Bugün çıkan 

Programı 
Mecmuasııu almayı unutmayınız 

Bu mecmuada Anliara ve lstan l>ul istlsyon
larından maada bütün Avrupa istasyonlarır.ın 
bir haftalık programlarını bulacaksınız. 

RADYO PROGRAMINI 
Okuyarak hafta içinde dinliyeceklerinizi 

EVVELDEN TESBtT EDiNiZ ! 
28 sahile 7! kuruş. 

Nafıa Bakanlığından: 

Muhammen bedeli17853 lira olan muhtelif ölçüde 9734 tane me
şe travers 18/ Mart/ 1936 Çar§amba günü saat 15,30 da kapalı zarf U· 

sulile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek İs· 
teyenlerin 1339 lir!llık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği ve

sikaları ve tekliflerini aynı gün sao.t 14,30 a kadar komisyon reisliği
ne vermeleri lazımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Mal
zeme Dairesinden ve Haydarpaşada Tesellücı ve Sevk Müdürlüğün -
den d~ğıtılmaktadır. "1191,, 

Muhammen bedeli 61250 lira olan takriben 875 ton muhtelif pro
fil demiri ve demir levha ile muha mm~n bedeli 46000 lira olan takri
ben 575 ton demir köprü malzemesi 24 nisan 1936 cuma günü saat 
15,30 da sıra ile ayrı ayrı ve kapalı zarf usulile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin birinci kısım için 4312,50 ve ikinci kı
sım için 3450 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği ve
sikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisli
ğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler beheri 230 kuruşa 
rinde satılmaktadır. 

Ankara ve Haydarpa§a veznele
(1190) 

Alelade heyeti umumiye 
içtimaına davet . 

Selanik Bankası hissedarları-
Ticaret Kanununun 361 inci mad" 
desine ve esas mukavelesinin alİı' 
kamına göre, 1936 senesi martf". 
nın 31 inci sah günü saat 10,30 
da Galatada Assiküraçiyone Cen., 
rale hanındaki idare merkezindi 
sureti adiyede içtimaa davet olıt' 
nurlar. 

RUZNAMEIMOZAKERAT 

1 - l dare meclisi ve mürak~ 
raporlarının kıraati. 

2 - Bilanço ve kar ve zars' 
hesabının tasdiki ile meclisi id•~ 
renin ibrası. 

3 - Müddeti hitam J;ulan nı~ 
lisi idare azasının yerine yenide: 
aza intihabı. ' -'ı ' ~ • ı 

16 mart 936 da müsabaka ile 18 - 28 yaş arasınC:laki orta mek
tep mezunlarından 50 hareket şakirdi alınacaktır. imtihanda müsa-· 

16 - 3 - 936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de Ankarada vi derecede kazananlarından lise mezunları ve ecnebi lisan bilenler 
Nafia Bakanlığı Demiryolları inşa at Dairesindeki eksiltme komisyo · tercih olunur. Askerliğini yapanlar terhis tezkeresi ve askerlik ya
nu odasında ve teahhüdünü ifa ede miyen müteahhit nam ve hesabına şındakHer de şubenin resmi bir ve sikasmı göstereceklerdir. Talipler 
33491 lira muhammen bedelli 669 82 metre mikap balast açık eksilt- bir istida ile Ankarada Jmum Müdürlüğe ve lstanbul, lzmir, Adana, 
me usulile eksiltmeye konulmuştur. Bu balastlar Aydın hattı üzerin· Kayseride işletme müfetti~liklerine ve Mudanyada işletme amirliğine 
de Burhaniye istasyonu civarında 209 uncu kilometredeki F eslek de· müracaatla mektep diploması, nüfus cüzdanı, askerlik vesikasının 
resi yatağından temin olunacaktır. istasyon · müdürlüklerince resmi mühürle musaddak birer suretini ve 

Mukavele projesi, eksil~e şartnamesi ve Nafia işleri Umumi polis veya belediyeden bir hüsnü hal ilmühaberini isti.dalarına leffe
şartn~mesi 84 kuru~ muknbılınde Bakanlık Dcmiryollar. inşaat dai deceklerdir. imtihanlar Ankara ve İşletme Merkezlerınde yapılarak 

4 - Meclisi idare azasına, Şit' 
ketle icrayı muamele edebilmele' 
ri için Ticaret Kanununun 323 üıt' 
cü madesi mucibince lazım geleıi 
mezuniyetin itası. 

5 - Murakiplerin intihabı fİ 
ücretlerinin tayini. 

Laakal 8,29 Türk liralık 125 bil' 
se senedine (~) malik olup ta }'le' 
yeti umumiyeye iştiTak etmeyi -ve' 
ya temsil edilmeyi istiyen his~ 
darlar, hisse senedlerini Heyetı1 
Umumiyenin içtimamdan laak_. 
bir haf ta evvel yani 1936 ıenetl 
martının 24 üncü gününe kadar: 

resinden verilmektedir. kazananlara şimdilik 40 lira ücret verilecek ve haziranda 57 liraya 
Muvakkat teminatı 2511,83 liradır. çıkarılacaktır. Taliplerin imtihan yerlerine gidip gelmeleri parasız 
isteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı vesikaları ve 2490 No. lu temin olunacaktır. (508) (1231) 

kanunda göderi!en diğer evrakı yanlarına alarak o gün aynı saa~ ~~--~~~~~-~~~~~-~~-~~-~~~~~~~- ı 

de mezkur eksiltme komisyonunda hazır bulunmaları lazımdır. Dr. Hafız Cemal 
(467) (1109) 

lstanbulda Şirket Me ~İlJ~' 
Ve 15 gün evvel, yani.nilıa1ef 

1936 senesi martının 17 inci g~ 

Si ·r ve akıl hastalıkları 
f\liüiehassısı Dr. ~tem Vassaf 

Cağaloğlu llilfıliahmer caddesi Keçigören apartımanı kat No. (1) Tel: 220:J3 
Ev: Kadı/..-011 llalıarivc Cevizlik Tramvay istasyonu karşısında ileri sokak nu 
mara 3, Telefon: 60791 .,.,. rr-'' .~ 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 30 
(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 

Sair günleri meccanendir •• 
Telefon. 22566 

o 

BIRE, 
1000 
·VEREN 

TARLADIR 

_ , 

--
... 

/ 
..,,,,./~ .... 

Dahiliye M üteha11ı11 
Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar ls. 
tanbulda Dirnnyolunda (104) numa · 
ratı hususi kabinesinde hastalarını 
kabul eder. Sah, cumartesi günleri 
sabah "9 1/2 _ 12" saatleri hakiki fı· 
karaya mahsustur. Herkesin haline 
göre muamele olunur.Muayenehane ve 
ev telefon: 22.198. Kışlık telefon :21044 

Yeni çıktı 

ESTETiK 
,, 

Suud Kemal Yetkin 
Dün ve Yarın Tercüme külliyatı· 

nın ellinci sayısı fiyatı 25 kuruştur. 
Dağıtma yeri V AKIT Evi - Ankara 

1 
Caddesi İstanbul. Vakıt'ın Türkiye
nin her tarafında bulunan satıcıların• 

dan isteyiniz. 

Doktor 

Hüseyin Usman 
Sabık Haseki hastanesi dahiliye 

mütehassısı 

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

nüne kadar: 
Selanikte: Selanik Banlial' 

şubesine. 

Pariste: KamhOn solCağı 43 
numarada Kredi F onıiye Daljeri' 
ede Tünizi (Credit Foncier d'J\I' 
gerie et de Tunisie) ye, 

Pariste: Bulvar Hosro-" 
ıı• (Boulvard Haussmann) 29 rı e 

marada Sosyete Jeneral ( Sociel 
Generale) e tevdi edilmelidir. 

MECLiSi lDAllt 

·b·ııc' * Tadil edilen nizamname mucı 1 

elyevm meydanı tedavülde bulunan bt' 

heri 100 franklık iki hisse senedi biri~~ 
ye iştirak hakkını bahşeden "A" tertı 

16 
hisse scnedile, diğeri reye iştirak halt j)' 
olmıyan "B" tertibi senedile tebdil ed 
mek iktiza ederken mübadele muarnel~ 

h bil se sinin yapılamamış olması ase .e iıt" 

Janik Bankasr hisse senedatx hamıııeı: a' 
den 100 franklık iki hisse senedi te<I , 

edenler, reye iştirake hak veren bir 8 
1 

d
. . ~d ., 

det "A" hisse senedi tev ı etmıı a 
itibar olunacaktır. 'r······r:··································· .. ·······• ı ............................................. -... I! 

·i! Dr. Mehmet Ali i~ --------
~& B [" •• h :: Sahibi: ASIM Us - Vakıt MatbS•: 
:: ev zye mute asszsı isi Ne~riyat Direktörü: Refik A. seveııı ii Köprübaşı: Eminönü han Tel: 2191fi:: ~ 
--=-·-····----····-·········--·········--· .. ····_:_·· ......... ----······································ .. 

Posta T. T. binalar ve Levazını 
müdürlüğünden: 

1 
idare ihtiyacı olan 100 ton 4 m/ m kutrunda galvanizli deıııir9~ kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 17 - 3 - .~ ı:i"' 

M"dur .. -tarihinde ve saat on beşte Ankarada Posta T. T. Umum u 
ğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

100 ton telin muhammen değeri 13500 liradır. •ııi" 
Talipler 1013 liradan ibaret teminatlarını idaremiz vezn~

teslim edecek ve alacakları makbuz veya kanunen mute~er ~kWP' 
teminat mektuplarım ve şartname de yazılı belgelerle teklıf Dl ;b• 
larmı ihtiva edecek olan kapalı ve mühürlü zarfları mezk\ir t~r it• 
tesadüf eden salı günü saat 14 e k:ıdar sözü geçen Komisyon e f 
liğine vereceklerdir. lef'•"' 

.Şartnameler Ankara da Lev:ızı m Müdürlüğü ile fotanbulda ıııı) 
zım ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilecektir. { 462). .. ( 

~, 


