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Baq Demircisle 
görüşmeler 
(Yazısı 2 inci sayıfada )' 

Almanya iki teklifi e bulundu 
imparatora• ordasa 

•allip olda 
ltalyanlar Gondarı aldılar 

Habeş kadınlarının hazırladığı qaz maskeleri 
cepheye ilk defa gönaerıld.ı 

dia A baba' da 
treni kar§uıyorlar 

Roma, 1 (A.A.) - Röyter ajansı J 
bildiriyor: 

Haber verildiğine göre, dün akşam 
ınotijrlü bir ltalyan kolu Gondan iş -
gaı etmiştir. 
İMPARATOR MAGLüP OLDU 
P..oma, 1 (A.A.) - Röyter ajansı 

hildirilyor: 

Anasının ar7caıtında tflfldrfl 
bir Habcı yavrıuu. 

1TALYANLAR BİR SULTANLIGI 

TAMAMEN ALIYORLAR 
Londra, 1 (A.A.) - Röyter a1ansı 

bildiriyor: Zengin ve bereketli bir 
bölge olan Aussa sultanlığının ftal -
yanlar tarafından işgali halen tamam
lanmıı;ttır. Italyanlar bu ülkenin baş

lıca merkezlerinde garnizonlar tesis 
etmişlerdir . 

Resmi menbalardan alınan son ha
berlere göre, Negüs ve seçme kıtaatı, ! 
..\§angi gölü yakınında yapılan büyük I 
bir muharebede mağlup olmuşlard1r. 

·..._____~----------------~----------------------------~-
(Sonu Sa. 2 Sü. 3) 

Baaptmanın idamı 
gene geri kaldı 

~en.Jel çocuğu kaçıranın ve 
kendisi olduğunu itiraf etti 

Banun üzerine yeniden Jüri Heyeti 
tahkıkata başladı 

11auntrmrn'tn muhakeme olunduğu tııralardo çizilen muhtelif çehrelerı. 

rre-:ıton, l (A.A.) - Mercer kont
lUğu jürisinin Ven del namındaki şahsı 
~indberg'in çocuğunun katili olmakla 
1thanı edip etmiyeceği henüz malftm 
değildir. 

Müdafaa vekilleri, dün akşam Ven
lel'in katiJ oldluğunu itiraf etmesi 
dolayısile Hauptman'ın cezasının ye
niden tecili adalete uygun olacağını 

. (Sonu: Sa. $ Sü. 1) 

1- Dört aylık tahşi
dat mütarekesi 

2- Bunun için bir ko
misyon kurulması 

Almanyanın hu 
son teklifi mi? 

Von Ribbentı op, ·'Mü
zakereıer devam 

eaecek!,, diyor 
Londra, 1 (A.A.) - B. von Rib. 

bentrop, Diyehof, Eden ve Ha!ifaks 
ara.-.ında. d1ş bakanlığında cereyan 
eden görüşme bitmiştir. Rö1ter. Al
man ce,·abmın bügUn ne~redilmt-si ih
timali olduğunu haber vermektedir. 

Kabine, mülakattan sonra hemen 
derhal toplanmı~tır. 

ALMANYA iKi TEKLiFTE 
BULUNUYOR 

Londra, t (A.A.) - Röyter ajan. 
sı bildiriyor: Bu .sabah B. Edene 
tevdi edilen Alman notasının intikal 
devre.~i hakkında iki teklif ileri sür. 
düğü teyid edilmektedir. 

1 - Bu devrenin dört aya hasre
dll mesi ve ha dört ay zarfındaFi'an. 
ıııa, Belçika ve Almanyanın hudutta. 
rında alınan tertibatta hiç bir defi
şiklik yapmamalan. · 

,._ Bw • ı lfs•u a•wlla;.t ••
c;ini temin için bitaraf bir komisyon 
tayini. 

B. Ribbentrop 

Bir A iman delegt>ı:ıinin Röyter a. 
jansına söylediğine göre, intikal 
devresinde Almanya tarafından tah
kimat yapılması me..'Jelesine dair muh. 
tırada hiç bir bahis mevcut değildir .• 
Zira, dört aylık Mr müddet zarfında 
Ren mıntakasında her hangi tahkl. 
mat yapmağa imkan yoktur. Muhti
ra bu akşam saat 18,30 da hem Ber. 
ıı ,ıte, hem Londrada neşredilecek. 
tir. 

intikal devresi hakkındaki Alman 
· ... W erinin mufassal ve sarih oldu

., r. ı>dilmektedir. 

l.VGILIZ KABiNESi NELER 
GOR1JŞTV1 

Londra, 1 (A.A.) - Ha"a.q ajan. 
m muhabiri, lngiliz kabine ... inin hr 
sabahki toplantısında şu me~e!elerın 
tetkik edildiğini haber vermektedir: 

1 - Alman muhtirası. 
2 - Belçika, Fransız ve lngiliz 

erkanı harbiyeleri ara.,.ında yaprlarak 
veni göriişmelerin programı. 

3 - Fran.,.aya ve Bel~fkaya, oeyaz 
kitaha melfuf mtktubun gönderil
mesi. 

(Sonu: Sa. 7 Sü. 1) 

Gençlerle baŞbaşa 
........... ·-·······················································••k 

Sıfıra karıı sılırl . 
' elde var •• SılırL 
Topumuz topumuzu tekrarlıyoruz 

Son günlerde "Olduğu gibi,, isim. 
li bir şiir kitabı neşretmif olan şaiı 
llhami Bekirle konuştuklarımız: 

- Hececiler kendilerinden sonra 
bir edebi nesil gelmediğini söylüyor 
lar, fakat hececilik de laf mı?. He 
ceciler, aruzcular diye laf mı olur. 
muş?. Aynı nakil vasıtasile bam baş. 

ka istikametlere gidilebileceği gibi, şu 
veya bu vasıtaya binen iki kişinin dt 
pek Ali boğaz boğaza gelmesi müm 
kündtir. Bu sözün belki aruza karşı 
müşterek bir cephe alındığı sıralarda 
bir manası vardır. O zaman bu kil. 
şenin arkasından gelen içlik bir dava 
da sezilebilirdi. Fakat bugün öyle 
mi?. Hem açıkçasını ister misiniz? 
Hececilik ne Orhan Seyfi, Yusuf Zi . 
y~ Halit Fahri ile başlamış ne de 
onlarla bitmiştir. Ve hececilik taht 
rf, bir klişe olarak edebiyat tarihle 
rine dahi geçecek olsa, gene başlı 

başına hiç bir şey ifade edemiyecek
tir. 

Genç kalemler, T6rk yurdu Ye
ni mecmua ve sonraları Yeni kitabın 
çıktığı srralarda hece ~ fU 
v•ya lıııılı ........ •J'ftlrdaı IJiıuı et. 
meğe başlamı~ olanlann biri ikisi 
müstesna, şair olarak bugün hiç hl. 
ri ayakta değildir. 

O günden bugüne o kadar ~ok 

Bay /lhami Bekir 

7.aman geçmış, ve o kadar çok yazı .. 
ct kalabahit tmt til!lte yıfll•ııtır ki, 
bufl• ~ uzaklardan onlan 9eÇfJ 
görebilmek için insanın baylı güçlüte 
katlanması icap edecek. 

(Smıu Sa. 6 Sa. 1) 

Avastarya ·da mı 
maabede bozda? 

Yeni Askerlik Kanunu son Roma 
anlaşmasının bir neticesi imiş 

--~---------·----~~--~ 

Çekoslovakya bu. hareketi 
protesto edecek 

Viyana, 1 (A.A.) - Diyet meclisi 
18 den 22 yaşına kadar olan bütün A
vusturya vatandaşlarının mecburi as· 
kertik hizmetine tabi olduklarına dair 
bulunan kanunu, bu sabah, alkışlar 
arasında, ittifakla kabul etmiştir. 

Bu kanunun birinci maddesi, be 
den ve zihin kuvvetleri yerinde olan 
bütün yurtdaşların muayyen bir ınüd 
det için askeri veya sivil mecburi hiz· 
meti ifaya davet edilebileceklerini a 
mirdir. 

Hükfunet, hizmet müddetini ve ai 
datı tesbit için ileride bir emirnamt
neşredecektir. 

B. Schuschnigg şu sözleri Böyleftılt 
tir: 

"At>U8turya bir sulh amilidiT. Mu
ahedelere riayet edilmuini aTzu et • 
mektediT. Mecburi askerlik hizmeti 
kanunu, memlekttin dahili ve harici 
düşmanlarına karşı emniyetini ktro • 
veflendirmeğe matuftur. Bıı kanut1, 
<ıcrbest Avu.!turya vatanında, A'-ua • 
tuTya milletinin ,<ıf':Tbestisine kar~ o
lan imanın yeni bir ifade:ndiT.,, 

Meb'uslar başvekili alkışlamışlar 
ve meclisi terketmeden evvel vatani 
marşlar söylemişlerdir. 

<S0tıll: Sa. 7 Sü.1) 

Değerli zabıta memurunw:z MQnl~n cenaze UlrenL 

~ (Ya~ 4 iineü aaJ.lf~daı' 
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SO-N ··HABERLER> 
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ANKARADAN 
istihkaklarından fazla 
mal alan müb;;uliller a&ımaaya mlzakerelere bazırı,. 

olunursa Milletler Teklif ettikleri kabul 
Cemiyetine de döneceğini bildiriyor Bu malların bedellerini ödemeğe mecuur tutulacaklar 

Ankara, 1 (Telefonla) - 1777 nuna muhalif düşeceğini ileri sürerek 
numaralı iskan kanununun 2 inci itiraz etmiş ve bu yüzden iki Vekalet 
maddesi, mübadilleri, istihkakların- arasında açılan muhabere kapısı t.
dan fazla olarak aldıkları malları, kln işlerinin Sıhhiye \ ekiUetint dev. 
borçlanma kanununa tevfikan. borç. rinden sonra da devam etmişti. 
lanmıya mecbur tutUyordu. Bir çok Haber aldığımıza göre MaJiyt> Ve. 
mübadillerin bu borçlanma muamele.. klleti bir taraftan 1777 numaralı is
sini yaptrrmadıl..lan Maliye Vekah!ti- kAn kanununun 2 inci maddt>sinin 
nin tetkiklerinden anlaşılmıştrr. Bu. tefRirini istemiş, diğer taraftan da 
nun üzerine, Maliye Vekaleti evvel. Lc;tihkaklarından fazla mal alan mü. 
ce iskan işlel'ine bakan Dahiliye Ve- badillerin fazladan aldıkları malla -
!.aletine müracaat ederek bu suretle rın bedellerini ödemeı:te mecbur tuta
fazla alınan maJların istirdat edilme. cak yeni bir kanun layihası hazırh)a.. 
sini istemişti. Dahiliye Vekaleti bu rak meclise vermiştir. 

Alınan planının başlıca esasları nelerdir? 
Londta, ı (A.A.) - Alman plan.ınm ı 

e&aslı kıamı 17 noktayı ihtiva etmekte.. 
dir. Bu noktalar hOHisatan şunlardır : 

1 - İstikbaldeki aullı anlaşmalarına 

ittirik edecek olan biltUn milletler ara.. 
unda mutlak hukuk müsavatı, 

2 - Ademi tecavüz paktları, imza. 
ama kadar geçecek olan ilk devrenin 
dört aylık bir müddetle tahdidi, 

3 - Fransa ve Belçika tarafından 
da ayni tedbir alınmak tartilı Ren 
mmtakaaınd&ki Alman askerleri art-
tmlmıyacak, 

4 - ttçüncil maddenin tatbikine ne. 
ant etmek there tngili.z, İtalyan ve 
bitaraf hadan milrekkop bir komisyon 
lietkll olunmalıdır. 

5 - nu komisyona Alman, Franaız 
w Belçikalı delegeler de i§tlrAk etme.. 
lldlrı; 

6 - Uçtbıcil maddenin tatbikine ne. 
aret edecek komisyon İngiliz ve ttaL 
:ru atqemiliterıai naıtasile aüceri 
ftdyetteld dollfikUkleri tetkik edebile. 
~ 

7 - ~nya, Fransa ve Belçika, 
tiiıı lı:ıomlsyoo. tarafından yapılacak ta.. 
leplerl na.san dikkate almafa mecbur. 
iurıar. Alman hilkilmeti, garpteld iki 
..... IU De tam bl"fllıkh euslara da.. 
Jmmak prtllı garp hududunda her 
tllrltı tahdidatt kabule amadedir. 

8 - ~lmanya, Fransa ve Belçika 
ile zamfn İngiltere ve İtalyan dttlet. 
led. erı iti olarak Franaız seçimbı4ea 

imparatorun ordu
su mağlôp oldu 

(Uatymu 1 tnoide) 

İtalyan uçaklarının Cibuti demir 
yoluna.. Diredau üzerinden uçtu.klan 
haberi Adisababada yalanlanmakta -
dır. 

Röyter ajaııamm Aaisababadald 
muhabiri bildiriyor: 

Lord Seuilin lngiliz avam i""amara
ınnda Habe§lere kargı sehirİi gu kul· 
!anılması meselesini ortaya koyması 
Habeş hil.ldimet mahfellerinde mükem 
mel bir intiba hasıl etmiştir. Cephe • 
aen her giin gelen haberlere göre, gaz
larm tevlit ettiği korkunç akıbetler' 
kaydedilmek""tcdir. Habeş kadınları 
tarafın<lan hazırlanan gaz maakel&i
nin cepheye ilk sevkiyatı dün yapıl -
JDJitll'. 
iŞGAL EDİLEN YE."l't ŞEHiRLER 

.Aamara, 1 '(A.A.) - Stefani ajan
imda.n: 

Cenuba doğru ilerleyen &§ağı garp 
yayla kuvvetleri Adi Remoz'u i§gal 
efmielerdir. 

İkinci kolordu Debareai zaptettik· 
ten soora kervanlar yolu boyunca 
ileri hareketine devamla Daççiayı da 
i§gal et.mfttir. 

Sokotayı iggal eden üçüncü kolor
du, 168 numaralı resmi tebliğe naza
nm burasını müstaakbel harekat için 
bir Us haline getirmek maksadiyle 
bir takım tertibat almaktadır. 
BABF.ŞtSTAN lTALYANLARLA 

KONUŞUYOR MU! 
Roma, 1 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 
Negtls tarafından bir memurun İ

talyan ba§kumandanlığı ile temasa 
gtrdlftne dair burada bir §ayia deve
n.n etmektedir. 

A*ert mahfeller, imparatorun, 
türlben yQz bin kişiden mürekkep 
olan orduauna kartı Aşangi gölü civa
nnda yapılan muharebeye yalnız bi -
rlncl w tlçtbıcU kolorduların iştirak 
.ttifhıi söylemektedirler. 

Ba malıteller, Negllıı'Un şahsan uğ
ndı~ ~tüı Habeşlerin ma . 
nevt Jmnwtlerini kırmasını ve ltalyan 
lara ne.le ft Adisababa yolunu aç -

~·· maldılllıel gönnekted1rler, 

sonra, bir taraftan Fransa ve Belçika l 
ve diğer taraftan Almanya arasında 25 

senelik bir ademi tecavüz paktı ve mÜ

zakerelerine başlamak için uzlaşmalı • 
dırlar. 

!il - İngiltere ve İtalya, zamin dev
let srfatiyle bu paktı imza edebilirler. 

10 - Almanya bu gibi emniyet an. 
laımaJarmdan dolacak aakcd yardım 
teahhütlerine giripeğe hazırdır. 

11 - Bu emniyet anla9malanru tak.. 
viye için bir hava paktı im.sa edilecek. 
tir. 

12 - Holanda hükflmeti dahi arzu 
ederse, bu garp emniyet paktına gire 
bilecektir. 

13 -Almanya ve Fransa, genç nesil. 
terin terbiyesinde ve neşriyat aahaamda 
iki millet arasındaki kartıhldı hiuiyatr 
zehirliyebilecek her tilrUl hareketten 
tevakki edeceklerdir. Ayni samanda Mil 
letler Cemiyeti merkezinde mUıterek 

bir komisyon tetkil olunacak ve bu ko. 
miayo'l'l bu husustaki talep ve fikayet.. 
leri i1d devletin tetkikine arı:e&cektir. 

14 Almanya ve Fransa bu anlaşmak. 
rt iki milletin reyiamma arzile o suret 
le tasdik ett~ek mecburi}'ftinde bu • 
lunacaklardır. 

15 - Almanya, teklif edilen ademi 
tecavüz paktlarmm imzası için (',. .. 
bu Şark! ve Şimali prkt komtularite 
derhal münasebete geçmete hazırdır. 

18 - Almanya, kabul edilecek bir 
müddet zarfmda mnstemleke sahasın · 
da halt beraberttft meseleelnfn halli 

ile Milletler cemiyeti statülerinin Ver· 
sailles muahedesinden ayrılmasına 
intizaren derhal veyahut yukarda zik· 
redilen muahedelerin im~asmdan son
ra Milletler cemiyetine dönmeğe ha -
zırdır. 

17 - Bu anlaşmaların tatbikiu' 
garanti için llzım gelen salP.lı i ,,eti ı : 
iz beynelmilel ili bir hakem mah 
kemesi teşkil olunacaktır. 

Alman hükumeti aynca Avrupa 
ıulhünü kuracak olan anlaşmaların 

imzasından sonra sllAhlanma yarı§ına 
mani olmak için pratik tedbirler sa • 
hasında teşebbüsler yapılmasını tek 
lif etmektedir. Bu teşebbüsler arasın
da, bilhassa sarih ve muayyen i~ler 
hakkında karar vermek için konferans 
lar toplanması keyfiyeti de vardır. 
Alman hükfuneti bu· konferansın ilk 
pratik hedefleri olmak üzere şunları 
ileri aUrmektedir: 

Boğucu, zehirliyicl ve yangın çı -
kartıcı bombalar atılrnas•nm men'i, 
cephe mıntakasındaki orta kıymette 
atu' toJ?9U ateşinden hariçte kalan 
açık mahallere her türlü bomba atıl -
mumm önUne geçilmesi, 20 kilomet -
relik bir muharebe sahasının haricin
de bulunan mahallerin bombardıman 

edilmesinin men'i en ağır tanklarla 
en ağır topların ilgaaL 

Alman hükfuneti nihayet, siyasi 
anlqma.larm imzasından sonra derhal 
ekonomik meseleler üzerinde fikir te
atlatııe girmeğe amade olduğunu da 
bildirmektedir. 

Balkan Aataatı 
Taalllstaa 

ve 

yolda bir muamelenin tasfiye kanu. ' 

Milli mahsullerimize hile katanlar 
lslak pamuk sa'? - bir ticaretharı zaya çarptırıldı 

Ankara, 1 (Telel. - iktisat Vekalt' .• ına komisyona iştirak 
Vekaleti, millt mahsullerimize hile etmek i~in yarın lstanbula harel.et e. 
katacak olanların şiddetle cezalan - decektir. 
dmlması hususunda ileridenberl bü
yük bir hassasiyet göstermektedir. 
Muhtelif ticaret odaları ve borsalar. 
dan Vekalete gelen maltlmat bu hu
susta çok uyanık dananıldlfını &'ÖS· 
termektedir. 

Bugün Izmtr borsasından V~klle. 
te gelen bir rapora göre, oradaki 
Şark sanayi şirketine 46 balya ıslak 
pamuk sattığı tahakkuk eden Çelebi 
Taranto ve mahduma ticarethanesi 
100 lira para cezasına çarptmlmıt. 

hakkında adli takibata teveufll olun
muştur. Bu pamuklan veren Mene
men'de Sebat, K.asaba'da Hasan Şa. 
hin fabrikaları sıkı bir kontrola tabi 
tutulaeaktlr, 

Bern elçiliğimize kim 
tayin edilecek? 

lspanqa11a limon 
kontenjanı verildi 

Ankara, 1 ('l'eleionla) - Yuna• 
hilkOmeti tarafından limon ihracatı
nın yasak edilmesi w• ., i tedbirler 
dolayısile ltalyadan limon getirilme. 
sinin mümkün olmama.CJı üzerine lı· 
panyaya 700,000 kental limon konte ... 
janı verilmesi Vekiller Heyetince ka. 
rarla~tmlmıştır. 

Buna mukabil ispanyadan 30.000 
kental munzam kontt>n jan ıılrnmall 

içfn temaslara da ba-ılanmıştır. 
• Türk Maarif Cemiyetinin yıllı• 

balosu 18 nisanda Halkevinde ve.rilf' 
teRtlr. 

1 r an 

Bugün fırka liderleri l'unanisfanın bu 
Antantındaki oaz.igetini görüşecekıer 

Ankara, 1 (Telefonla) - Bern el . 
~iliğine Viyana sefirimiz bulunan C~· 
vadın tayin edileceği yazılmışb. Ha. 
riciye VekAleti mUsteşan Agah bu 
hususta Vekaletin malt\matı olmadı -
ğını söylemiştir. 

Ecza ta1 ifeleri komisqo
nu yarın toplanıqor 

Amerikadakı bütürı 
elçilikierinı kapadı 

Vaşington, 1 (A.A. ) - B. Hul ıra.ti 
hükfunetinin Amerikadaki bütün diP" 
lomatik mümessilliklerini kapattığıııf 
ve Vashington ve Chicagodaki JepS: 
yon ve konsolosluk mem"urlarmııı geri 
çağırıldığını tebliğ etmiştir. 

Bay Demircis teşkilatı 
esasiyeyi deCliştirmek istiyor 

Ankara, 1 (Telefonla) - Codex 
kanunu mucibince her beş senede bir 
ecza tarifelerini gözden geçirmt-k ü -
zere toplanması icap eden ecza tari. 
feleri komisyonu azaları Sıhhiye Ve
kaletince se~ildi. Komisyon :J nisan
da lstanbulda toplanacaktır. Hıfwı. 

sıhha umum müdürü Asım. Sıhhiye 

B. Hul. bunun, iki memleket ara • 
sında diplomatik münasebetlerin in • 
kıtaı demek olmadığını, Tahranda1'1 
Amerika legasyonunun kapatılmıya ' 
cağını bildirmiş, İran hükUmctiniJlı 

bu tedbiri bazı Amerika gazetelerin ' 
de Iran devlet adamlarına karşr ya ' 
pılan hakaretler üzerine ittihaz etfl'lİI 
olduğunu , İran hükumetinin protes • 
tolarına Amerika hükumetinin tees ' 
sür ve teessüflerini bildirmekle bPr'' 
ber, teşkiUıtı esasiye kanununun m$t' 
buat serbestisini teminat altına aımıf 
olmasına rağmen hükumetin bu husıı' 
ta bir şey yapacak durumda oırnadJ' 
ğı cevabr verilmiş olduğunu ilave et ' 
miştir. 

At.ina, 1 (KURUN) - Yarın fırka 
liderlerinin toplanarak Yunanistanın 
Balkanlardaki vaziyetini konuşacak · 
larmı Ye bu toplantının eonunda. Yu
nanistanm Balkan Antantına sadık 
kaldığmı gösteren bir beyanname neş. 
rolunacağmı bildirmiştik. 

Bugün Romanya ve Yugoalavya se
firleri Baıvekil Deınircia'i ziyaret et
mioler ve bu hususta konuşmuşlardır. 
~KlLATI ESASİYE DEG1ŞT1R1 -

LECEK 
Atina, 1 (KURUN) - Bqvekil 

Bay Demircia yakında meclisin, fes • 
holunma.ksızm, üç ay tatilini istiye -
cektir. Bu müddet zarfmda Bay De • 
mircia'e, bir müp.vir heyetle beraber, 
teşkilltı eeaaiye kanununun bazı mad
delerini değiştirmek salihiyeti veril· 
mi§ bulunacaktır. 

ÇALDARlS MECLlSlN FESHtNt 
İSTİYOR 

Atina, 1 (KURUN) - Bay Çalda· 

riıl matbuat mümessillerine verdiği 
bir beyanatta meclisin feahini ve ye
niden intihabat yapılmasını istediğini 
aöylemiotir. Çünkü kendisi, Yuna • 
niataııa kuvveUi bir hUJrumet lizım 
olduiwıa ve bunun da ancak yeni bir lntihabatla elde edileceğine kanidir. ____ .._ ________ _ 

HAVA w oENlZ MANEVRAµRı Habeş - ltalyan 
YAPILACAK .. k 1 . 

Atina, 1 (KURUN) - Pazartesi MUZ8 ere eri 
günü, Harbiye nazırı Metaksas'ın ne
zareti altında, deniz ve hava kuvvetle
ri mliştereken bir manevra yapacak 
lardır. 

TtJRK VE INGILIZ ~EFIRLERl 
DEMIRCISLE GôRUŞTU 

Roma. 1 (KURUN) - Habeş-ltal· 
yan ihtilafını hal için müzakereleri 
hazırlamağa Bay Avenol ile beraber 
memur edilen Bay Madariaga İtalyan 
hükumetine bir mektup vermiştir. Bu 
mektupta ilk müzakerelere esas ola· 
bilecek teklifler bulunmaktadır. 

Atina, 1 (A.A.) - Türk ve Jngi. 
llz elçileri, Yunan Başvekili B. De
mirciıo;i, Romanya elçisi de B. Metak
sa.ı;;ı ziyaret etmişlerdir Gazeteler, rilmiştir. 
bu ziyaretlerin Yunanistanın harici TAHKlKAT HENOZ BİTMEDİ 

Mogol ~ Mançuri 
hududunda 

ve Balkan politikasile alakadar oldu. Trenton, 1 (A.A.) - Mercer Jüri 
tunu yazmaktadırlar. heyeti fasılasız on iki saat süren bir Ç ..,_ 

toplantıdan sonra dağılmıştır. arpışma .. ar devaı,. 

Hauptmanın idamı gene kaldı • 
gerı 

Toplantıdan çıkarken, mUddeiumu· . 
mi, tahkikatın henüz neticelenmedi - edıyor 
ğini söylemigtir. Moakova, ı (A.A.) - Tas a~ 

(0.ıymM I inciMı 
beyan ediyorlardı. Bununla beraber 
hAkim Trenchard dün öğleden sonra 
yapılan görüşmelerden sonra demiş -
tir ki: 

''Vendel tarafından imza edilen 
itirafname Hauptman'ın cezasının te
ciline karar verilmesini muhik göste
remez. Ne de davanın yeniden açılma
sı talebi böyle bir tecili haklı göstere
bilir.,, 

"Bu itiraf bana inanılmaz bir şey 
gibi göriinliyor, Hnuptman işinrle ~im
diye kadar anlqılan hakikatlere zıt
tır.11 

Bununla beraber jüri Vendel'in iti
rafını tetkik etmiş ve müddeiumumi 
B. Ervin Marshal'den meselenin tet -
kiki sırasında toplantı salonunu ter -
ketmesini rica eden bir karar vermi§· 
tir. 

24 SAAT DAHA TEClL 

Trenton, 1 (A.A.) - Pol Vendel'in 
itiraftan hakkında tahkikat yapmak 
iatiyen Büyük JUri heyeti başkanının 
talebi üzerine, BilyUk Jüri heyeti, 
Hauptman'a 24 saatlik bir tecil bah -
şetmietir. 

Bu karar, cinayetin yP-ni ve miihim 

1
. 

bazı noktalarını aydınlatmak için ve-

HAUPrMAN AF iSTiYOR! Mogol • Mançuri hududunda vuku b~ 
Trenton, 1 (A.A.) - Lindberg'ln lan yeni ve mühim bir hadiseyi oal' 

oğlunu öldUrdUğünden dolayı idama letmektedir. , 
mahkfun olan Hauptman, Enev · Jer- Top, tank, zırhlı otomobil ve t-1&Jtf 
sey devleti valisine bir mektup ver- yare ile mücehhez Japon - )ı{aDÇ 11' 
migtir. Gayet heyecanlı ve acıklı ifa - müfrezeleri Adikdolon yakmmd• J4 , 
delerle yazılmış ve dün akşam ne3re - gol hudut muhafızlarına tekrar tıU e" 
dilmiş olan bu mektupta, Haupaman, cum etmişlerdir. Bu mevkii işgal ~eJ' 
bir karısı ile bir küçük çocuğu oldu - •müfrezeler Tamsikbulak'a kadar 
ğunu ve masum bulunduğunu bildire· lemişler ve huduttan 45 kilometre:;:,_ 
rek son bir af talebinde bulunmakta ride olan Tamsik'e yaklaşmıal ~ 
ve doktör Kondon'un işte oynadığı rol da takviye müfrezesi alan muhafı-1 
üzerinde ısrar ederek bu cihetin he · bu müfrezeleri defetrnişlerdir. , ,1 
nUz aydınlannıamıo olduğunu kaydet- Tas ajansı, müsademelerin sıit 

mektedir. devam etmekte olduğunu il&ve 



1 işaretler 1 
Sembol 

lar idaresi 935 yı ında neleı· yaptı? 
Hayatımız ba§tan b~a 

aemboller mahf eri olarak geçer. 
Fakat bu aembollere o kadar alı§- ~ 
mııı.zclır ki, •embolleri gerçek ha·! 

yatın yerine koyarız. Geçen seneye nazaran şehre 166,394 metremikabı fazla 
Doğar•ınız, •ızı kundaklara 

ıararlar. Kundağın sembolle ne 
müncuebeti vardır, diyeceksiniz. 
Kundak hayatımızı ilk saran sem

su veriJmiştir, idarenin varidatı gittikçe artmaktadır 

bollerden biridir. 
Kundak haddi zatinde körpe

cik vücutlan soğuktan muhafaza 
edecek bir vasıtadır. Fakat bu 
bez parçası, ağzındaki dili sade
ce ıütü tanıyan, dudakları sade
ce feryat için açılan çocuğun ya
rınki sosyetedeki mevkiini ıavin 

Belediyeyi! bağlı sular idaresi 935 yı ( 
ima ait çalışma raporunu bastırmış, 
Şehir meclisi "azalarına dağıtmıştır. 
tdarenin bi rsenelik çalışması hakkın· 
da raporda deniyor ki: 

Şehire her zaman isterlize temiz su( 
verebilmek için süzme havuzla 
kabiliyetinin suyun miktarile mütema 
sip bir dereceye çıkarmakla mümkün 
olabileceğini göz önünde bulunduran 
idare, yeniden dört Pref iltre ve sekiz 
filitre havuzu yaptırarak servise koy
muştur. Şehrin muhtelü noktaların -
dan alınan nümuneler üzerinde gerek 
idare, gerek vilayet sıhhat müdürlü
ğü laboratuvarlarında vakit vakit ya
pılmakta olan tahliller suyun tama -
men isterlize olduğunu meydana 
koymaktadır. 

sanı şirket zamanından kalmadır. 

Bunlar derhal tamir edilmiştir. 
935 senesi içinde §ehire 127,587,675 

metro mikabı su verilmiştir. Bu mik
tar 934 yılında verilen 12,592,282 met
ro mikabma nazaran 166,394 metro 
miklp fazladır. 

eden bir b'1yraktır. 
Bayrai:'n sembol olduğunu an· 

latmıy!ı lüzum yohtur 
Çocuk bir az büyür çocuğu

muza yemek yedirmek isteriz .. 
Y eclirdiğimiz yemek mantıkça 
•adece gıdadır. Hayır. çocukla· 
l"ımıza, yahut ya§lı adamlara ye
mek yedirmek, bir gıda mesele
sinden ziyade onların i~timcıi 
mevkilerini tayin etmek igidir. 

Lükı bir lokantada yemek ve
)'en insan, aynı gıdayı fakir in
•anların ahçı dükkanlarından da 
tedarik edebilir. Fakat lokanta
da yemek yemek, bir grJa almak
fttn ziyade içtimai kredinin 
derecerini başkalarına iliir. et
rnektir. 

- lstanbul şehrinin su ihtiyacını 
karşılamak ve merhale, merhale tat
bik edilmek üzere C.azırlanan projeye 
göre ehemmiyetleri sırasile tatbik sa
hasına konulan ıslahat ameliyatına 

bu sene de ayni hızla devam olunmuş
tur. 

Geçen yıllarda 0,28 intüa emsa · 
lile çalıştırıldığı halde 32000 metro 
mik'abından fazla su basamıyan ter
kos fabrikasının su basma kabiliyeti 
iki buharlı tulumba ile takviye edile
rek arttırılmıştır. Süonların devam e
dilmekte olan tak;viye ve ıslah ameli· 
ye.qi ikmal E'dildiği vakit intifa emsali 
ft.zamisine çıkarılmış olaca.ktır. tdare, 
tcrkosta mevcut eııki sekiz buhar ma· 
kinesi üzerinde umumi ve esaslı bir 
tamirat programı tatbikine devam et
mektedir. Program mucibince maki · 
nelerin iki tanesinin de bu sene tamiri 
ikmal edilmiştir. 

935 yılı içinde terkos fabrikasmda 
8,598,517 kilogram kömür sarfedil 
miştir. Bu miktar kömürle 12075805 
metro mikap su basılmıştır. Birinci 
derecede düşünülen şehire günde 
45000 metro mikap su vermek için si
fonlarda geçen senelerde başlanılmış 
olan takviye ameliyatına bu sene de 
devam edilmiştir. 

Yalnız bu kadar değil, içti· 
rncn mevkiine layık görmediği bir 
lokantada yemek yemeğe icbar e· 
dilen insanın midesinden rahat· BiR YILDA 20 BiN ESNAF 

.,,.,ı~%{tt!Jjığı bir hakikattir. Fakat CEZALANDJRILMiŞ 
U "' • bıı~ mide haalolı.ğ• #le .. ~---

iil; kökünü sosyal tasavvurlar- Galatada milnraaıran belediye ce. 
rlan filan sinir illetidir. zalannı tetkik ile meşgul olan sulh mah 

kemesi geçen bir yıl içinde 20.000 ceza 
Miclemiz bile gıdadan ziyade tetkik etmiş ve bunlardan lüzum gör • 

•embolle taayyüı ediyor. dükleri için duruırna yaparak 3000 da-

Elbi&elerinizi niçin lilan labri- vaya bakmı~tır. Mahkemede yapılan 
kanın markaıım tafıyan kumaş- tetkik neticesind~ belediyece yanlan ce 
fan, liltin terziye yaptırırıınız zalardan ancak yüzde beşi iptal edilmiı. 
dtt, dayanıklı her hangi bir ku· tir. 

'1'1Cl§ı alelade bir adama diktirip KİMYAGERLER NiÇiN TOPLANDll AR? 
eİYmez•iniz? 

Elbi•eyİ, harici te•irlere ka,.... 
ti muhafaza vasıta•ı sayıyor•anız 
Plİ~in düz bir kumaşa vücudunuzu 
a<ırmak cesaretini göstermiyorsa. 
lluz?. 

Göıteremez•iniz. Çünkü 111lı
rttzdaki çeket, bacağınımahi pan
falon, ayağınızdaki kundura ri
~n ıa1unyetinizi ilan eden birer 
•emboldür. 

Her hareketiniz, içtimai mev· 
lriinizi bildiren bir iıaretfir. 

Tuvaletinizi yaparken ıaatle
'Pfnizi bir •embolü ifade için har
~mz. Çünkü ıaçlarınız !İzin 
ltlenmp olduğunuz ideal aleme 
l>ir örnek olmalıdır 

Yüzünüzün tıratı sadece bcuit 
bir temizlik ifadesi olmaktan çok 
daha bQfka ıeydir. 

Nihayet, seviyorum dediğiniz 
~Clrnan, gene bir sembıJlü ilade e
diyornınuz. 

Seoiyorum dediğiniz ey, ken

Türk kimyagerler birliği İstanbul 

şubesi reisi Cemal Sancar imzasile al. 
dığım mektupta birliğin son toplantısı 
hakkındaki neşriyattan bahıtedilerek 

deniliyor ki: 

':Halkevindeki toplantımız hususi 
bir müsahabe içindi. Bu müsababede ka i 
bulü dileğimiz olan kimyagerler kanu. 
nu projesi yeniden görüşülmüş ve ya
pılmış değil, umumi gongrece değişti _ 
rilmiş olan projeye ve verilmiş olan ka
rarlara ittila hasıl edilmiştir. Projede 
mevzuubahis olan mevcut kimyagerle. 
rin tefrik ve tensiki olmayıp bundan 
sonra diplomasız kimyager istihdamı -
nın önüne r,.~...,,.k idn vazı lSzım olan 
mileyyedelerdir. Birlik, nizamname::-i 
mucibince her yerde şube açabilir. Bu 
cümleden olmak üzere tstanbuldan 
gayri tzmirde de şube açılmıştır.,, 

TiYATRO HAK~INDA KONçERANS . 
Eminönü Halkevinden: 3/41936 Cu. 

ma günü saat (17,30) da Evimizin Ça
ğaloğlundaki merkez salonunda Dr: 
Celal Tahsin Boran tarafından (Türk 
temaşasının son safhaları.) 

Konolu bir kanferans verilecektir. 

Tesisatın herhangi bir arıza vukuu 
ile sular kesildiği takdirde şehir hal
kına su sıkıntısı çetkirmemek ve itfa
iyeyi yangınlarda susuz bırakmamak 
için Feriköy su havuzuna 7500 metro 
mikaplik bir havuz daha ilavesi dü
şünülmüş ve inşaata başlanılmıştır. 

Havuz iki ay sonra bitecektir. 
1stanbulun en yüksek semtleri o -

lan Edirnekapısı ile Topkapı arası 

680 metro uzunluğunda büyük boru 
döşenmiş, Topkapı civarının su vazi
yeti ıslah edilmiştir. Bundan başka 

şehrin bir çok yerlerindeki borular 
da yenilenmiştir. 

Mevcut 40 ve 60 lık yangın mus -
luklarının bir çoğu 90 hk musluklarla 
değiştirilmiş ve lstanbul Beyoğlu ta
raflarına yeniden 20 yangın musluğu 
konmuştur. 

935 yılında muhtelif yerlerde 379 
boru kırılmıştır. Bunların yüzde dok-

Belediqede 

Hcsap~·tctkiki 

Vaktinde yetı şti1 ilmelil 
Belediyenin 933 ııeneai kat'i hesabı 

hakkındaki tetkiki hesap encümeni 
mazbatası dün Şehir meclisine veril -
mİ§tir. Encümen, raporunda iki sene 
evvel mecliste hayli münakaşaları 

mucip olan bu tetkild hesap hakkında 
diyor ki: 

- 933 8enesi kat'l hesap cetveli 
umumi meclisin 1-11-935 tarihli kara
rile tetkik için encümenimize veril -
ıniştir. Malfun olduğu üzere her sene
nin kat'i hesabı (belediye muhasebe 

935 yılında verilen suyun 364984 
metro mikabı parasız olarak kışlala
ra, askeri mekteplere ve bazı hasta
hanelere 155,589 metro mikabı 2,5 ku
ruştan belediyenin umuma ait mUes
sesatına ve bazı çeşmelere, 17204 met
ro mikabı 7,5 kuruştan sokak ve park 
!arı sulamak için belediyeye, 12768 
metro mikabı 0,75 kuruŞtan umumi 
helalara, 6,037,097 metro mikabı da 
15 kuruştan abonelere verilmiştir. Bu 
miktarla şehre sevkedilmiş su miktarı 
arasındaki 6,170,124 metro mikAbı 

farkın büyük bir kısmı isale yollarile 
şebekedeki zayiattan bir kısmı da yan
gınlarda ve ıneccant halk çeşmelerin
deki sarfiyattan ileri gelmektedir. 

1932 senesinde 18198, 1933 sene -
sinde 18527, 1934senesinde 19882 a • 
bone varken 935 senesinde bu miktar 
636 fazlasile 20518 aboneye çıkmıgtır. 
935 yılında tamir edilen saatlerin sa
yısı 3024 adettir. 

935 yılında işletme geliri 1130915 
liradır. Bu varidat 932 ye nazaran 
yüzde yirmi, 933 senesine nazaran 
yüzde 27, 934 de nazaran da yüzde ye
di nisbetinde artmı§tır.,, 

BALKANLAR ÇÖCUK ES!RGEMF 
KURUMU IÇtN 

Atinada toplanacak olan Balfan
lar Çocuk Esirgeme kurumunda Tür
kiyeyi temsil edecek olan doktor Sa
lim Ahmet, Ihsan Sa~i ve Mehmeı 
Ali bu akşam saat sekizde Yunanista
n& hareket edeceklerdir. 

VALİ GEUYôR 
Uç gün evvel Ankaraya giden vali 

ve belediye reisi Bay Muhiddin üstün. 
dağ cumartesi günü şehrimize döne • 

. cektir. 

FRANSIZ TiCARET ODAS( 
usulü nizamnamesinin 43 üncü ve ida- Şehrimizdeki Fransız Ticaret Oda
rei hususiyei viUiyet talimatnamesi - sının ellinci yıl dönümü dolayısiyle bu 
nin kezalik 43 üncü maddeleri ahka· gün limanımıza gelecek "Patria,, 
mma göre) ertesi senenin nihayet ey. isimli vapurda Fransızlar bir ziyaftt 
lfıl ayı içinde verilmiş olmuı 18.zım vereceklerdir. 
gelir. Hatta yukarıdaki talimatname· Yarın Unyon Fransezde, de odanın 
nin 43 üncü maddesi hükmüne bakı - senelik içtimaı yapılacaktır. 

lırsa (senei atiye bütçesile) birlikte ---------------• 
meclise verilmesi gerektir. Nizamna- idrak etmi§ bir unsur olduğunu tak

dirle söylemek bir vicdan borcudur. 
Belediye ve idarei hususiyenin birleş
meıfi hengamesinde intizamını kaybe
den muhasebe kuyudatının bugün en 
müşkül hesaplan mükemmelen mey -
dana çıkaracak bir hali intizama ko 
nulduğu, evrakı müsbitenin pek maz
but bir şekilde tanzimi temin olundu 
ğunu ve tahsilata da son .;;aman -
larda büyük faaliyetler gösterildiği 
kabili inkir değildir. Bu itibarla gele
cek seneler hesabı kat'isinin kanuni 
miadında yetiştirileceğini muhasebe -
mizin gayretinden bekliyoruz.,, 

me ve talimatname bu kaydı §Üphesiz 
bir çok fayda millahazasile koymu§ -
tur. Bilhassa bütçe tetkikatmda geçen 
senenin hesabı kat'isi meclisi aydın
latacak bir rehperdir. ~çen sene muh 
telif umumi ve beledi hizmetler için 
verilmiş olan tahsisatın hangileri ih
tiyaca kafi gelmiş, hangileri gelme
miş veya hangilerine fazla konmuş 
olduğu ve fasıllar veya maddeler ara
sıntla yapılan münakaleler biltçe tat
bikatı üzerinde ne akisler bırakmış 
olduğu bu kat'i hesap tetkjkatile an
laşılacağı gibi varidat noktasından 
cibayet keyfiyetinin hangi maddeleri 
intizam dairesinde ve hangi çeşit va-1•~··•••••••••••
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Papas oran111or 
-

lVleharetli ve güzel 
sesti o'acak ! 

Meclisinde 
ıhlı ı af var 

Rum patriği, Sen Sinod halan 
arasındaki fikir aykırılıkları dolayı • 
sile G:ı.latadaki ''Ayanikola,, kilisesi· 
ne bir vaız tayin edememiş, bunun 
üzerine bu kiliseye vaız tayini için 
müsabaka açılmı§tır. 

Şimdi her pazar bir kiliseden güzel 
sesli bir vfıız gelip burada vaız ver
mekte ve ilahiler okumaktadır. Ruha
ni bir heyet bu müsabakayı takip edi
yor. 

Maaşı yüksek olan ve gelir itiba • 
rile Beyoğlu kilisesinden sonra ikinci 
derecede sayılan "Ayanikola,, kılise

sinin evvelki vaız patrikhaneoe tayin 
edilmişti. Patrik onun yerine bir ye • 
nisini tayin etmek için teşebbüse g~ 
mişse de Sen Sinod arasında ta yeni 
patriğin intihabmdanberi mevcut o• 
lan fikir ihtil8.fı, bu yolda müsbet bir 
netice alınmasına mani olmuştur. 

Patrikhane Sen Sinod azasının bil: 
kısmını Kadıköy metropolidi Maksi • 
mos'un başkanlığı altında patrikten 
yana iseler de geri kalanlar muhale
feti teşkil etmektedirler. Hele son za.. 
manlarda Sen Sinod azasından bet ta
nesi lstanbuldan gitmi§lerdir. 

Evvelce de yazdığımız gibi iki met
ropolit Rigaya peskopos tayini için, 
diğer iki metropolit de Macar ortodoks 
larmm manevi tabiiyeti etrafında pat
rikhane ile Bükreş peskoposluğu a.ra
smda mevcut bir ihtilafı h&lletmeğe 

gitmiş bulunuyor. Bir başka metro • 
polit de hususi işleri için bundan üç 
gün evvel Aemrikaya gittiğinden beş 
metropolit Sen Sinod içtimalarında fi. 
len bulunmamaktadır. 

Yakınlarda bir diğer metropolit de 
Yunanistanda Atos dr ğmdaki Ayna· 
rozlara gitmek üzeredir. Metropolitler 
den kiminin bulunmaması, kiminin 
patriğe muhalü hareket etmesi patri
ği, bu son hadisede olduğu gibi bazan 
müşkül mevkie sokmaktadır. 

"Ayanikola,, kilisesi müsabaka su
retile liakiki vi.ızını buluncaya kadar 
ayinlerini de masrafsız surette yapmı3 
oluyor; burawn rahipliği boşalalı iki 
ay kadar olduğu halde henüz gUzel 
sesli ve meharetli vruzlardan hiç biri 
seçilmemiştir. Ve bu vaızlar maagı 
epey yüksek olan "Ayanikola,, kllise
sinde yer alabilmek için şimdilik Ue • 
retsiz olarak ve son derece hevt>.sle 
pazar müsabakalarına ~irak etmek • 
tedirler. 

ŞEHRiMiZE GELENIER 
Yarın Fransız tiyatrosunda bir kon. 

ferans verecek olan İspanyol profeMSril 
Bay Stanizlas dün şehrimize gelmittir. 

• tsviçrenin tanınmr§ tıb profesCSr
lerinden Doktor Moris Roh diln şehri. 
mize gelerek park oteline inmİ§tir. 

İsviçreli profesörü Doktor Akil muh· 
tar kaIJılamıştır. 

INGILIZ REJİSÖRÜ SORLARf GEZDi 
Şehrimizde bulunan İngiliz sinema• 

cılanndan rejisör Bay Vaynrayt, dün 
Yedikuleye giderek ıurlan ve kuleleri 
gezmiş ayni zamanda "Altın kapı,, de
nen tarihi kapıyı bir sinemacı gözile 
tetkik etmiştir. Rejisöre refakat eden 
senaryolar muharriri Bay Hil dün ra• 
hatsız olduğundan Perapalastan çıka 4 

mamrştır. 

. ·;;.. ... . di hulyanızın •em'bolüdür. 
' Hayatımız bu kadar semboller 

l~inde kabtan kaba akıp durur· 
iten, sembolik işgal ve •embolik 
'>ıuharebe bize garip gelmemeli

Bu konferans bütün yurtdaşlara açık . 
tır. 

ZEHİRLİ GAZLAR iÇiN tONFFRANS 

ridatın az veya çok bekaya bıraktığı- ------------------------------
nı ve idari faaliyetin en ziyade ne ci-

clir. 

....__ Sa~ri Ertem 

HİNDLİ MÜSTEŞAR 1 
Şehrimizi görmek üzre Hindistandan 1 

tlınit olan Burma Ziraa müsteşarı B. ı 
• \' - Ting . Vey ve karısı Ankaraya ı 

tıtınck tasavvurundadırlar. 
I>Qn tercUmımlarile birlikte camile. ı 

ı:t Ye mtlzeleri gezmişlerdir. 

Dlin Eminönü Halkevi salonunda 
bütün öğretmenlere kimyager Necmer:l. I 
din tarafından, z~hirli gazlerden ko. 
runma çareleri mevzuu etrafında bir 
kl')ıı'erans verilmiştir. 

Konferansa 7 50 den fazla öğretmen 
istidlk etmiştir. Kimyager Nccnıettin 

evvetıi zehirli gazleri terkibinde bu • 
•nan maddeleri göstermiş ve ba?.ı tec

rübeler yaptıktan sonn:ı zehirli ~a7ler . 
den korunmak iç~ alınacak tedbirleri 
anla t.mıştır. 

hetlerde teksü edilmesi icabcdeceğini 
gösterir. Bütçe tetldkatında hesabı 

kat'i netayici nazarı itibara alınmadı· 
ğı takdirde yapılacak bütçenin sıhha
te en yakın ihtimallere dayandığım 
iddia etmek ilmen ve mantıkan müm
kü: olamaz. İşte bu mülahazata bina
en hesabı kat'i tanzim ve tetkiki işine 
3imdiye kadar !Azım gelen ehemmiyet 
ve himmetin hakkile verilmediğini. en· 
cUmen bu sene de zikretmek mecburi
yetindedir. 

Çıplaklar 
içtimai bir dava, meraklı 
bir macera, özlü b~r sanat 

Yakında 
Muhasebe teşkilatımızın çok çalış

kan ve vazüe ve mes'uliyctini çok iyıı===----------------------------
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An karadan Afqon ve /spartaya: 5 Büyük 
---------------------------------------------------------------~~----------------------------
Karakuyu'qa doqru TAVLA 

Afyon kaya.~ı \'e kalesi ~ehrin en ı yon dan lspartaya yeni bir hat yapıl
bariz bir hususi} etinı teşkil ettiğin. mış bulunuyor. Yarın da aynı bat 
den belediye buraya halkın ve yaban- uzıyarak Antalyaya gitmek vadini ve. 
cılarm kolayca 1:ıkabilme..-;i için bir riyor. 

~1üsa ba kamız 
Üçüncü müsabakanın 

sonu 
asansör yaptırmağa karar vermiş. llfıve edelim ki bu hat bundan iba. iki gece önce \'eznecilerdekı 
Y 1 bel d. b il k b' · ret kalmıyacaktır. tleride a"·rıca a nız e ı.re eii yı ı ır ımar " Altın yuva kıraethane.sinde başla. 
planı yaptığı için bu a!'ansör 9:~8 se- (Tefenni)den ayrılacak ayrı bir hat yıp bitmiyen ve bitirilmesi bu ak. 
ne.~inde yapılacak, ondan -.onra ka. ,.ubeo;i (Fethiye) ye kadar gidecektir şama kalan ü~üncü mfü:abakamı. 

· k ı · b' ·· Bu suretle Anadolunun en mamur ve yanın tepesıne ve ·a e yerme ır gu_ lın ikinci parti.c:ıine bu akşam ge. 
zel gazina da ilan edilecektir. Gt-ne en müstahsal bir par~a.c;ı olan bu top· na aynı yerde de,·am edilecektir. 
bu projeye göre, kayanın dört tara- raklar her taraftan demir ağlarla l\lüsabakacıl;u bu ak~am tam :O.?af 

fındaki binalar yavaş yava.~ açılacak, örülmüş olacakt·r. ~ekizde orada bulunmalıdırlar. Bu 
Afyon kale i bir yüzük taşı gibi or. Yeni hattın milli müdafaa bakı· radaki mü~bakaların neticelerin= 
tada kafacaktır. mından memlekete temin edeceği fay_ yarın bildirec~ğiz. 

Şimdi Afyon• Karahi~at". Anadolu daları izaha hacet yoktur. Bundan DôRDVNCV MVSABAKAJl/1. 
ortasında dört demiryohmun birleşti- başka ekonomik bakımdan da bu haf AKSARAYDA 
ği bir nokta olmuştur. Bu itibarla çok feyizli olacaktır. Zira hattın Dördüncü müsabakamız Aksa 
ekonomi ve müdafaa bakım:ndan hu- geçtiği yerlerde mühim ormanlar rayda olup Valide camii karşıı;ırn . 

madenler vardır. Bilhassa krom ma-sust bir ehemmiyeti vardrr. Yalnız daki Vardar kıraethanesinde yapı 
h deni mebzuldur. Sonra hattın geçti. k '.Afyon, beş altı yıl en·el af):on ma . laca tır. 

sulünden ~enede dört beş milyon Ji_ ği arazi Anadolunun en mümbit top. Aksaray civarından. aksarayr 
raklarından te~ekkül etmektedir. Bu-ra para girerken bu mahsulün arsrulu. yakın semtlerden olup da burada 

sal hir tahdide tabi tutulma.c;ı Afyon ra.ı;;ı memleket için belli başlı bir buğ. vapıJacak dördüncü mü~bakamm• 
day ambarı olacaktır. Demiryolu sa. k . 

a.haJisinin bu mühim kazanç kaynağı. girme ıstiyenler bu bir iki !?Ür 
ye.ı;;inde burada yetiştirilen buğdaylar d . 

nı 'kurutmuştur. Hali hazırda Afyon için e ıdarehanemizin yanındak; 
icabına göre memleket içeri~ine ve ı 

ahalisinin bu mahsulden bir yılda al- VAK T kütürphanesine gelip mut. 
dışarı.sına kolayca ~e,•k olunabilecek- .. 

Clığı n-ıra dört, be~ milyondan yüz. laka ısım ferini kaydettirmelidirler 
...- tir. Bütün bu yeni hattın muhiti B 

'-"ÜZ elli bin liraya inmiştir. Tabii uradaki mü~abakanın gününi; 
.; şimdiye kadar vasıta..•nzhktan dolayı d 
olarak Afyon ahalisi bundan muzta- yarın an sonra bildireceğiz. 

Aydın demiryolu va.-:ııtasile lzmire iş. I I 
tiptir. Onun için Afyon istihsalinin BEŞ NC 'JIVSABAKA.UIZ 
-~·-i]mesi ve kıymetinin düşmesi yü. liyordu. Halbuki cenuptan Akdeniz , BEYOCLUNDA 
~ daha yakındır. Hatt1n geçtiği yerler 
..:::nden burada hasıl olan boşluğu Aksarayda yapılacak olan dör. 6'.. nüfusça Anadolunun en kesif bir 
·~oldurmak lazımdır. Afyonlular tz_ düncü müsabakadan sonra beşinci 
u bölgesidir. l · b k 
JDır• dekı' Basmahane fabrikasının bu- miısa a amız BE>yoğlunda olacak. 

Şimdi trenimizin hareketini takıp 
.. aya n.J·1edilmesini bir "are olarak t" trr. Beyoğlu. Şişli, Maçka, Fe. 
.. .- :ı: edelim: Afyondan sonra üç uneller 
du-qiinu-.. ·orlar. Şüphesiz Afyonda her · . d •1 . riköy, Ka-:ıımpaşa, Kurtulu:ı,, Ye. 

:r J gelıyor. Dağlık arazi üzerın e ı erlı. 
hangi Şek'ılde ... ·eni bir fabrika a"ılma. . d K ' nişehir. Dolapdere.qi tarafların-.; '\ yoruz. Ufak bir tepe üzerın e oca-
81 halk için ek-0nomik bir fayda te- tepe. Burada trenimiz bir dakika , dan miisahakamıza girmek isteyir 

mın. edebı'lı'r. Fakat bu fayda afvo- 1 de henüz isimlerini kaydettirme . 
.r durdu.. Bu suretle büyük taarrozor, 

1 
i 1 1 ·d 

nun bıraktıg·ı bosluğu doldurmağa 1 d ta h' 1 m ş o an ar ı aremize gelip bir a11 
- ilk baş adığı bu yer e ya n şe ıt e. önce kaydolunmahdırlar. 

lifi değildir. Zira afyon işi htltün rin hatırasına hürmet edilmiş oldu .. ' 
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) ita/yan - Habeş harbi 

)ıtalyanlar ;, menbalarını ele geçirmek üzeredirler. 

I 

I 
I 

l ( 
~ - .. ' i ,, 

---~~Uıı.__lıl 

) 

1 Şimal cephesinde son 

!=_-_==----_- Şimal halyan ordu•u, başladığı 
yeni taarruz yürüyüşünde, eski•ine 
nazaran, daha fazla yol alarak ol. 

===-_=---==~~~--=~ :~~ k:~~, ~:.,~r::r =:!:: andaki en mıiihim Habeı prupuna 
yaklaımrı.tır. Pek ya.kında burada 

ı neticeli muharebeler olacaktır. Daha 
i ! sarpteki 111 üncü kolordu, Fenaraa. 

) 
; 
! 

. ! 
~ 

r· 
~ 

' j i 

J 
\ 
1 , 

vaziyeti gösfrriı J..rokı. J 
berlerine göre, bu ile. leyen kolor: ) 
dular, tayyarelerin ve insanların ı~ 
lannda taşıdıkları yiyeceklerle be.. \ 
lenmiıtir. Bu u•uller, zaruret halin- { 
C:e, baş vurulacak 91U"elerdir. 

Aşangi ve Semien nuntakalarm. 
da, imparator orduı 'le, Seyum ve 

Kana kuvvetleri arasında ıiddetli 
muharebeler olması pek muhtemel. 
clir •• 

ko-ylere kadar dağılan bir istihsal fta f k b' H t Beyoğlu tarafında yapılacak 
kaynag·ı ı'dı·. Bundan bı·nlerce vatan. Sol tara u a ır ova var. a ilk miis3bakanrn yeri ile tannini ! 

yamaçlardan geçiyor. Ovaya iniyoruz. 
daş istifade ediyordu. Halbuki her Sağda dağ eteğinde minareli bir köy de yarından sonra bildireceğiz. 

! dan 50 kilometre cenupta Sokotaya 
vanmıtır. Bu kolordu, hemen he
men hiç bir mükavemet sörmemit
tir. Daha ıimalde, Takazayı yeni 
köprüden geçen il inci kolordu İ•e, 

bu nehirden 75 kilometre uzakta 

Gondar'ın muva'f kiyetli bir •u. 
rette müdafaasına in*in kalmamıı 

gibidir.(x) Bu suretle ni.an ayı için. 
de, ltalyan ordu•unun. bütün Taka
za havzasını ve Gondar mevtcü i. 
le birlilc•e bütün Arr.lıara 1111ntıa. 

hangi. yeni bir fabrika niha,•et üç becı s ·d · o Beyoğlondakf beşinci mfö:ıaba . 
., ~ var. ag an şose geçıyor. vanın kadan sonra tekrar lstanbula dö-

1 yüz kişiye yeni bir iş bulmuş olur. bittiği yerde (Çiyiltepe). Bir boğaz- nülecek ve altınq müsabakamız 
Bun1arm ahş veriş1~ri ile bir kmım dan geçtik. Vadi defişti. Şose ge. , gene lstanbulda yapıldıktan sonra 
esnaf fardalanır. ne sağda. Yol sağımızda vadiden yedinci müsabaka çin gene Bt!y. 

Tören heyetinin dönüşünde tren gidiyor, biz yamaçları takip ediyo -' oğluna geçilecektir. 
Afyon istasyonunda durduğu zaman, ruz. Sağımızda bir ova. Ortada bü-

1 
KADl.V MlJSABAKACILARA. 

na,bakan lsmet Jnönü Afyonlularla yük bir köy görünüyor. Yol ovanın , Kadınlardan müsabakamıza 
hasbihal ederken bu bahı:ıe temas et- solundan geçiyor. Yamaçlardan gi. girmek lstiyenlerln arasından arzu 
ti: diyoruz. Sağımızın ileri ufkunda le- , edenler doğrudan doğruya erkek-

Af i"t'kbalı'nı' karanlık peleri karlı silsileler var. Sacnmız- ' - yonun .. ı e.· lerle karşılaşabilirler. lstemiyen-
goruyorum. Onun yerine halk için da büyük bir ova devam ediyor. Köy. ler ilk mü.sabakalan sırf kendi a. 

· b' · k • b lmak laA-mdır ler görünüyor. Önümüzde de uzakta yenı ır ış aynagı u ' ... .,. , ralannda ve hwıust bir yerde ya_ 
Dedi. Bu iş de ancak ziraat sa- karlı dağlar var. Ovanın ortasında prp şampiyon çıktıktan sonra gene 

hasında olabileceğine göre Afyon zi. tek minareli bir köy. Biz hep dağ- i L"terlerse yalnız erkek şampiyon
raat müdüründen bu hususta neler tarın eteğinden geçiyoruz. Hat or- 1 tarla karşılaşırlar. Bunu da iste. 
'düşündüklerini sordu. Ziraat müdü- mansız, taşlı tepelerden geçiyor. miyenler kadrn1ar şampiyonu f1ln 
rü Afyona yeni gelmiş. Henüz bir (Sandıklı). Tepelerin eteğinde tulani edilirler. 
aylık bir memurmuş. Onun için Baş- dört minareli, ağaçlıklı bir yer. Is. MVSABAKAMIZA GIRlJIEK iÇiN 
bakanın sualine tatmin edici bir ce - tasyona !lOO metre bir yolu var. Gti- YENiDEN y AZILANLAR 
vap veremedi. zel meyilli arazi. (Ballık) istasyo - , Aksaray, Taşkasaptan Hüseli" 

:t- :t- :r. nu. Hafif meyilli işlenmiş arazi de. Rahmi, Aksaray Taşkasaptan Sa. 
vam ediyor. (Kazanpınar). Köy or S 

T irenin yapıJdılTı gün ve gece it Işık, Kızıltoprak elami çeş. 
e.· dakika mesafede. Solumuzda şo.~ 

'•fyonlular irin gerrektP.n büyük bir mesinden Kasım, Maçka Kahtane 
.a :ı :ı: i~tasyondan geçiyor. Meyilli mezru M 
~yram oldu. Halke,·inde bir ka<; yl caddesinden Hayri, açka Kah . 
1PA - arazi. Sağımızda tepesi karlı dag ar 
..;;'7. h4.,1·ıı·k bu··,..{;k bir sölen verildi.. . tane caddesinden Arslan, Kadr. 
~ - n>s> "... • Şimdi dört kilometre genişliğinde hır 
25 - 3 _ 9~6 gilnu·· sabahı saat yedi w S ğd köyünden Elizabet, Beşiktaş Şair 

~ ovanın ıııagından geçiyoruz. a a l 
bu,.ukta trenı'miz Af ... ·on i~ta.-:ıvonun- ld k i h Nedim sokağından lhan, Kara-:ı: ., J ve so a ço yüksek olmıyan s ya i ı F 
dan (Karakuyu) ya doğru hareket kl t 1 1 . man yokuşundan Nac • erfköyün. 

taşlı ı epe er görünüyor. Tepe erın den Papadoplus, Hasköyden lzak. 
etti. eteğinde (Karakuyu) = Aydın hat K d O 

Afyondan sonra Karakuyuya va- tının ilfüıak ista.-:ıyonu. Burada tren- asımpaşa an Ali sman, Tepe_ 
nncıya kadar üzerinden geçeceğimi7 den indik. Açılma töreni yapıldı. ba,ından Şoför Halim Kaptıkaçtı. 
hat hep yeni yapılmıştır. Bu, Af. 1 Kumkapıdan lekeci Mizrahl, Ge-
yondan Antalyaya kadar vararak AS IM US dikpaşadan gazinocu Garbis, Ko-

(Arkasl var) !' mıs· yoncq Amet Hamdi, Harbı've_ 
,Akdenlze ulaşacak olan hattın bir 

--------------- den Vallas. 

~ 50 ve 76 kilometrelik lvı _..f-.. 
~· j lerin, en aıağı on ıünde katedildiği. 
' i ne göre s\inde beı ve yedi buçuk ki-
~ ~: 'ometre yol ahndığı anlaırlır. Bu lo.. 

.a mesafeler, normal ıartlar için, 

kasını ele geçireceği kabul olunabi. 
ur. ltalya, ou hareut netıcefincfe, . ... 
Nil kaynaklarını tamamen konh'olü 
albna almıı olacaktır. 

B O • 

! hiç ıüphesiz, pek azdır. Fakat, bu~ (x) Askeri muharririmizin bu 1 
i dan evvel, ltalyan ordusunun her tahmini, son gelen haberlere gÖ-
~ yeni hamle için aylarca vı-lat gaip re, doğru çıkmıştır. İmparatorun or-
j etti!i'i düşfüıü1ür"a. h•1 d-LRki netice- dusi1e İtalyanlar arasmd~ bir çarpıt-

' : ~ld~-=~~:.i ~:~ ':~ :ı;neol~~~::ir. Gonılar İtalyanların \ 
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Vazife kurbanı 
Komiserin cenazesi 

koldır ıld.ı 
Kumkapıdaki yangına giderken tı· 

kanarak vefat eden Kumkapı birinci 
komiseri Minirin cenazesi dün büyük 
törenle kaldırılmıştır. 

Cenaze Cerrahpa§a hastahanesin . 
den kaldmlmıı, Fatih camiinde na -
mazı kılındıktan sonra Eyüp mezarlı • 
ğına götürUlerek gömülmüştür. 

Cenaze töreninde vali muavini Bay 
Hüdai, Emniyet direktörü Bay Salih 
Kılıç, Fatih kaymakamı Bay HalUk Ni~ 

ı hat, emniyet direktörlüğü şube müdür • 

Şehir Meclisinde 
Şehir meclisi nisan devresi toplan

tısına dün başlamıştır. Celse birinİ:i 
reis vekili Bay Necip Serden geçtinhı 
başkanlığında açılını§, geçen celıeniıı 
zaptı , okunmuştur. Devlet Demiryol• 
lan genel müdürlüğüne tayin edi1crek. 
şehir meclisinden istifa eden B. Ali Bi• 
za, tmrem'in yerine çağmlan BakırkÖf 
azası Bay Muharrem Naili, arkadaşları· 
na takdim edilmiştir. . . 
Belediyenin 933 senesi veridat ma"ı+ 

fatına ait kat'i hesabı hakkında tetkik b• 
sap encümeninin mazbatası azalara dal1 
tdmıştır. Mazbatanın balar tarafın~ 
okunduktan sonra gekcek celsede 
müzakeresi kabul edilmiştir. · • 

parçasıdır. Karakuyuda yeni hat, 

lzmir - Aydın'dan (Eğirdir) e gi- 1 K 1 S A H A 8 E RL ER ] 
,_ _____ .... __________ _,I leri, arkadaştan, polis mektebinden bir Sular idaresinin bir senelik faalJ.. 

yet raporu da dağıtılmıştır. Rapor. te~ 
kiki hesap encümenine havale editd!lc
ten sonra gelecek pazartesi ~ünU toP• 
lanılmak üzere içtimaa nihayet -vr 

den ve geçenlerde hilkılmet~e satın .,_ -=-=-====-ııı::::o======--=--- ARAZI TAHRiRi müfreze bulunmuştur. 
Merhumun mezarına on üç celenk alman e.s1d hat ile birleşiyor. Ondan 

sonra Karakuyudan (Baladız) a 
kadar tren eski hat üzerinde gidiyor. 
Sonra Baladızda gene yeni hat baş
liyor ve bu hat lspartaya varıyor. 

Yeni hattın inşaatı hundan sonra ~e. 
ne dernm edecek "e (Tefenni) den 
geçerek Antalyaya varacaktır. 

Afyon - Antalya hattının bn 
vaziyeti gösterir ki bu işin devlet 
eliyle yapılabilmesi için mutlaka Ay
dın demiryolunun satın ahnmMı icap 
ediyordu. Hiikumet bu maksatla 
Aydın demiryolu şirketini mzakereye 
çağırınca şirket iptida satmamak için 
bir çare aradı. Bulamayınca hattın 
yalnız bir par~ını nrmek istedi. Fa
lı:at ltfttmft buna muvafakat etme. 
di. Nfhayet hattm tamamını Ytınl 

aldr. ( 
l§te bu sayededir ki bugün Af. 

• Süleymaniyedeki Türk ve İsl!m kkü1' 
Araı:i yazımı için teşe edecek o. konulmuştur. Vazife kurbanının ce. 

asarı müzesinde açılacak olan halı ser- tuz komisyonda ad. olarak çalışmak U- naze töreni fevkalade olmuştur. 
gi!!i için vekaletten tahsisat gelmiştir; b . d 1 1 rilmistir. ~ zere e1edıyeye müracaat e en er şim. • • • _______________ ... __ _ 

sergi yakında açılacaktır. d'd 1 H Selım bocanın katılı ı en yüz elliyi bu muştur. azirana tır. 

• Adapazarına bağlı Akyaz nahiye. kadar bun1ann yekiınu büyük bir ra- Ahırkapıda Paçavra deposunda öl. BAŞINDAN y ARALADI - ıtasıı;; 
sinin Vakıf köyünde mütehassıslar ta- kııımr bulacaktır. dürülen Selim hocanın katili zabıtaca paşada Kulaksızda oturan Sait adttl 

riht iki taş bulmuşlardır: bu taşlar ts • - - ----------- --• tesbit edilmi~. izi bulunmuştur. Katil bir çocuk 13 yaşında Abdullah .ile.tik: 
tanbul müzesine nakledileceklerdir. kilo için kontenjanı kabul etmiştir. serseri bir Ermenidir. kalaşırlarken, Abdullah eJindeki bif& 

• Tarife komisyonu ıon toplantısı. Anado1u ajancıının on birinci heyeti u.. CALIŞIRKEN - Bahariyede Kontr- la Saidi ba§mdan yaralamıştır. Ylt-
nr yapmış ve tarifeler müdürü Muhsin mumiyesi toplanmı!"ttr. Ajans bu se. ptak fabrikasında çalışan ve Eyüpte KOCASININ ATTICI TAŞLA ratl 
Naim Ankaraya dönmüştür. Tarife An. neden itibaren memlekt"tin bir cok ver-ı Fahdbaba caddesind~ bir numaralı ev- RALANDI - Arap camiinde otu ,. 
karada tasn'k olunacaktır. terinde tel,irle alarak varı ~ekı;..,rle ha- de oturan Hmivenin kızı 21 y351nda Huriye, Tophaneden geçerken ıcoe;tl 

• Türkofis beynelmilel Firgoritik vadi, k;\vdedcn P e' m~kineler: tesisatı Fatma. fabrikada eahsrrk .. ., tıarmakla . Cema1 tarafından atı1an taş1a batı" 
vagon şirketlerile temasta bulunarak yapacıı lı:tır. ı rrnr makineve kaptırınıs, dört parmağı yara1anmıştır. • 
mü!!ait şartlarla devlet demiryolları i. • ~irkcti Havriye ni~anm be ~inden kı:silmistir. ÇAKI iLE YARALANDI - serıt 
cin vagon kiralanmasmı temin etmicı - itibaren "cumı1rt""i öi71ederı cıonra ve PAR VERMEDEN KACMIS - kozda kundura fabrikasında ç~/tt
tir. Bu suretle Suriye ve Fi1i!!tinc ya§ pazar rrünlerl Kabah'5 ile Oc:ı..ı;~ ..... ara. 1tsküdarr1:ı Bi\,.hanived,. nttır::tn rene - F;ıhri ile Arif kavga etmişJer. Fah t1' 
meyve ve tare balık ihracı mümkün o- srndıı htı'lll'Iİ veva t:ık"i tCT""7";;ı., n~" • h•r fc: .... ı:ıH c;:orhocı 01 !\ ,.a k h:ık?~::1l F:of:o . rifi çakı ile yarala"1ıı1tır. fki kav~a~eıt 
'.~cce ...... f• bi11 f l k n '· t. b ·1· -'"l '-~ • • -' ayırmak ·ısteyen Abdul1ah da ehn ı:nı ın • • mo er n ~"ımıı u"ere tı•oe; su; ara a ı ırı " " •vı\nrna vır"!'l1'1. nara v"'"'l'leuen 

• Bakanlar heyeti ispanyaya 700.000 vapuru seferleri hazırlamııtır aldığı rakamlarla kaçarken yakalanmış yaralanmıştır. 



Atina mektubu 

Demircis hükiimeti ne 
yapmak istiyor? 

Pa1 lamen tonun hak tarını azaltmak ma ·dgetinde 
görülen saıahiqet veri,mı1Jecek! 

Atina, (Özel aytarımızdan) -
Dün aksam kabine reisi Demirci:;, :.. 
kabine ikinci reisi ~ıetaksa ile buluş-
muşlar, parlamentoyu ni~amn 20 
sinde içtimaa dant 1 etmeğe karar 
Yermişlerdir. 

Demirci.."> hükümeti, programını 

tanzim ,-e aynı zamanda muallakta 
bulnan bir çok meseleleri halletmek 
için bu teehhürü lüzumlu bulmuştur. 

Bu müddet zarfında, evvelden 
karar ,·erildiği ,·e~hile, önümüzdeki 
perşembe günü hiikümet ,.e siyasi 
partiler reisleri, Yunanistanın mt>..;a. 
ili hariciye.si için umumi bir if'tima 
aktedecekler, bu arada partilerin 
hükumete karşı olan noktai na7.arlar 
da müzakere edilecektir. 

Bu içtimaa, parlamentonun ni -
zamname...;i mucibince büyük partile -
rin reisleri olan Sofulis, Çaldaris, 
Teotokis, Kafandaris ve Papanast:ı. 
. io ile sabık hariciye \·ek illeri olma la. 
'M dolayısile hükumet tarafından da
yet edilen l\1ihalakopu los ile Maksi. 
mos iştirak edeceklerdir. 

Müzakere edilecek meselelerin 
fevkaladeliğine binaen iki ve hatta 
iiç içtimaın aktedilme.si icap ede<'eği 
tahmin olunmaktadır. 

Bundan başka, paskalyadan son
raki nisanın U veya 1.j inci günü 
memleketin tedarikatı harbiye mese
lesi içln bütün partilerin reisleri hü. 
kftmet tarafından umumi bir i~timaa 
da,·et olunacaklardır. 

HVKÜ.lflETlıV SALAHiYETi 
Hükumet rei;;;i ile ikinci reis. si. 

Ya."i partiler rebleri ile bulu tukları 
ıarnan parlamentonun Demirci.c;; hü -
hürnetine vereceği salahiyet hakkın. 
da.~a noktni nazarlarını soracaklar. ai•w ....... 

parlamentonun top

lanmadığı zamanlarda kararnameler 
çıkarmağa salfthiyet verildi~i taktır. 
de kabinenin a~ır vazif e.-.;i pek kolay. 
laşacakhr. 

Fakat, gerek liheral, gerekse 
Sofulil" fırka.sının, hükQmetin bu is
teğine itiraz edeceği ve ancak hüku. 
ltıet tarafından ittihaz edilecek ka. 
tarnamelerin parlamentodan ayrıla -
tak hususi bir komisyonca tasvip e. 
dildikten sonra çıkarılmasını istiye. 
te!{i tahmin edilmektedir. 

Hususi malUmatımıza nazaran hü
k6met. parlamentonun kendi.o:;ine 
(en blanc) yani bila tahdit salahiyet 
\'erme..~ noktai nazarında L"lrar ede. 
tektir. Zira, hiikiimetin düşüncesi. 
ne göre, kararnamelerin tertiplerin
de parlamentonun göstereceği hu mü. 
rakahe komisyonu uzun müzakereler. 
le hükumetin ,·azifesini teshil edecek 
l·erde bilakis müşkül!e~tirecektir. 

ile intihabat sisteminin n.abul edilme
si gibi noktaları temine söz \"erdiği 
ıçın bu hükumetin yerinde kalması 
icap etmektediı·. 

Fakat höyle olmakla beraber, bazı 
liberal mebuslar, bu hükumetin anti 
\' enizeJistlerin menfaatlerini himase. 
ye mütemayil olduğu zannında bulun. 
duklarından, kabineye itimat reyi 
vermek, \'ermemek hususunda bile 
pek düşüncelidirler. 

Liberal mebusların noktai nazar
larına göre, Demircis hükumetine 
itimat reyi verilse bile kararnamele. 
rin ittihazı için (en blanc) bir sala. 
hiyet verilmesine hiç imkan görülme-
mektedir. ~ .,. 

~ liltllr itJlerı 

Köy mektepleri 

Bu yıi. da bır çok köqler
de geni bina qapılacak 

Kültür direktörlüğü tarafından ilk 
okul binalarının tetkik edilmekte oldu. 
ğunu evvelce yazmıştık. Direktörlük 
şehir ilk okullarının bina durumunu 
tesbit ettikten sonra köy okullarının 

bina durumlarile de alakadar olmağa 

başlamıştır. Yapılan tetkiklere Şile,· Ça. 
talca, Usküdar ve diğer bazı kazalar -
daki köy okullarının bugünkü binaları 
ile okul olmaya katiyyen elverişli ol • 
madıklan görülmüştür. 

Her yıl Kültür direktörlüğün ve 
köylünün yardımile bu binaların yerine 
yeni binalar yaprlmaktadır. 

Bu yıl da birçok köylerde yeni okul 
inası yaptırılmağa çalışılacaktır. 

Bakanlığın yeni ders yılı başından i
tibaren köy okullarını be~ yıla ve tam 
tedrisatlr olarak yapmaya karar verdi • 
ğini yazmıştık 

Bir öğretmenin ayni zamanda 
beş sınıfı na!'!ıl idare ed~cc ğini gös. 
teren Bültenler n~şredilecektir. Bu 
Bültenler bir komisyon tarafından ha
zırlanmaktadır. 

tik tedrisat ispekterleri önümüzde. 
ki cumartesi günü Kültür direktörlü -
ğünde bir toplantı yaparak köy okul. 
larının bina durumları etrafında görü -
şeceklerdir. 

Kız1la9 Av1umu iki 
taıebe f!Önde1 ecek 

Avrupada hasta bakıcıhk tahsili yap. 
mak üzere Kızılay kurumu tarafından 
iki Bayan okul öğretmeni Avrupaya 
gönderilecektir. Kızılay kurumunun bu 
teşebbüsü Kültür Bakanlığı tarafından 
bütün okullara bildirilmiştir. 

Gitmek istiyen Bayan öğretmenle.. 
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t:KONOMi ( Kırkında 
Sanayi Birliğinde I(( 
Birliğin feshı reddedildi; ({ 

,~zana 

Yazan; .Sermet Muhtar Aıu~ 
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Sana) i birliğinin yıllık genci top
lantısı dün yapıln11~tır. lçtimaa ~e. 
tenlerin çokluğu yüzünden birlik 
merkezine sığı~ılamamış, ticaret o. 
da.c;;ı içtima salonunda toplanılmı~tır. 

Kongre ba~kanlığına birlik üyele
rinden Ş,lrk deri meclisi idare reisi 
Ahmet Kara seçHmış, bundan -.onra 
ruzname müzakeresine geçilmı;:-ur. 

idare heyetinin bir yt)hk çahşma"ını 
gö.steren faaliyet raporu okunmuş. 
ittifakla kabul edilmi~tir. 

Dünkü toplantıda birliğin f e-.:heôi. 
leceği hakkında çıkan şa vialar çok 
şiddetli münakaşalara yol ac;mı~. bu 
mevzu üzerinde söz söyliyen Kara 
Miirsel fabrikasi müdürü Mehmet 
Ali, Bali zade Omer Lütfi birliğin 
feshini şidd~tıe reddetmişlerdir. Bu 
sırada bütün aza aynı mevzu hakkın_ 
da söz almı;, birliğin yeni çah~ma
larda daha geniş bir pro!!'ramla da. 
ha ümullü bir şekilde çalı. ma"'ı te. 
mennisini izhar etmiştir. 

Bundan <ıonra yeni idare heyeti 
seçimine geçilmiş, pamuk mensucat
tan Vasıf. dokuma ve yün men~u
cattan Mehmet Ali, trikotaj fanila 
ve çoraptan Habip Dilber. demir sa
nayiinden Doktor HaliJ Sezer. ~iko 
lata ve -;el\.-rleme sanayiinden 8ami 
Bec:Jer. gıda sanayiinden Se1im Sa. 
kızlı, deri sana,·iinden Knmhi idare 
hevetine ~eçilmişlerdir. 

Seçimden sonra Cümhur Ba-.kanr 
Atatürk'e, Başbakan 1:-.met Tnönü. 
ne ve Ekonomi Bakam Celal Bayar'a 
tazim te1grafJan çekilmiştir. 

Polonqa elma istigor 
Polonyadan mühim bir şirket, 

memlel.etimizden miihim miktarda 
yaç meyve, ve bilhassa elma almak 
istemi~tir. Alakadar m:ıknmlar iste
nen mallar üzerinde i~ yapan tüccar. 
Jarı haberdar etmişlerdir. 

Yaf!--:f1gattarı 
Son günlerde yağ piyasasında fi. 

atlar üzerinde büyük değişiklikler 

görülmektedir. Urfa ve civarından 
yeni sene mahsulleri gelmeğe başla
dığından, Urfa !·ağları birdt·n 85 ku. 
ruşa kadar düsmü~tür. Buna muka. 
bil 1eytin ya~ları hrr gün yükselmek. 
tedir. Zeytin yağları borsada mua. 
mele gören bir madde olduğu için 
borsa mürakıhları, fiatların bu kadar 
yükseJi~indeki sebepleri araştırmak. 
tadırlar. Araştırma netice.c;inde pi
yasada ihtikar olup olmadığı anlaşı. 
lacaktır. 

Yunanistan 1Jumurta 
alıqor 

Paskalya dolayLo;;ile Yunani.-.tana 
büyük miktarda yumurta ihracatı ya. 
pılmaktachr. ispanya piyasaları da 
mallarımıza çok hararetli \'e istekli
dir. Bugün lspanyol piyasasında 

1 ua adetli~ büyük sandıklar 18 ve 
20 Jira arasında satılmaktadır. 

Omuz baş an ve güğsiırı ust ' 
kısmı kemikli, enikunu zayıf. <.ieı· 
gelelim göğsün alt kısmı dışarı 

dıoğru fırlak mı fırlak; taşkın kal 
çalarla bir hizada; yani bel na.'1 
arama. Karın 9 aylık kadar küm
bet; arka davul. 

kadiyen:n çok canlı, çok neş'
eli, bir kol çengi olduğu ona biı 
bakışta seziliyordu. Gayet laübali 
me~rep ve alaycıydı. 

Hemen bir sandalye kaptı. A 
ta biner gibi üstüne oturdu. Etek
leri yukarı çekik, bacakları diz 
kapaklara ~adar meydanda, çıp -
lak kolunu sandalyenin kenarına 

dayadı. Aıtin gene ağzını Es.5e 
yid'in kulağına soh"tu: 

- tcadiyeli Takuk nanıile ser· 
fu:-az olmuş ol;:ın hasbadır. 25 se
ne mukaddemki gibi, Beyoğlu 
baştan başa yansın ; se kenesi 
çadırlara çıkıp (Ah Beyoğlu vah 
Beyoğlu, yand'I da gitti kül oldu) 
türküsünü betekrar okurken bunu 
ortaya sal. Cümleyi inbisata gar
ketmezse, cümleye (Bülbül olsam 
konada bilsem dallara) yi söyle
tip her birine göbek attırmazsa 

.. d' ' namer ım .... 
Dana' da gene rey hazır: 
- Fazla tavil ve habeşice; ma

haza şu kara dolabın yanmdal<l 
gibi arsız suratlı, pencerenin ö 
nündeki gibi de kar kuyusu bru • 
detinde değil. Kanı hayli sıcağa 

benziyor. 
Art:in, iki arşın havaya sıçra · 

dıktan sonra fesini yere vurdu: 
- Ha bileydin şunu !.. Derim, 

derim, genç d~ deoomm ... . llim 
ve fazıldan yana, Franksızlarm 

tabirile meteor oğlu meteor biı 
şahıssın.. Ayriyeten bonguna da 
deecek kalmadı. Bal alacak çiçe 
ği hıppadak yakaladın! 

1cadiyelinin Artin'le eski tanı 
şıklığını anladık. Fakat beri ya
nındakine de sanki kn·k yıldan 
ahbap. Bir Artin'e, bir Hacı'ya 
dönüyordu: 

- Mühendis! Hay senin gibi 
kaldırım mühendisinin gaga bur
nuna turp sıkayım. Takma C:işli 
ağzına ... Kaba söyletme beni sen 
bul, ne sokayım ne sokayım? Eski 
kaynanamın kasık bağını soka -
yım mı? 

Memnuniyetine payan olnnyar 
Artin, gıdıklamyonnuş gibi katı
lıyor, tiikrükler saçarak diyordu 
ki: 

nın p:.ı.yına damuı l (,Jaşıı lJ raz 
bunda muhabbet edelim, sonram 
yukan çıkarsın 

Esseyid'in meramı o mu ki? .• 
Zavallı, mak~admı hildiriyordu : 

- Seni dürtmekten kastım. 
yukarı mukarı çıkmak arzusu de
ğil. Hfrla mezbure gorunmüyor. 
Aca ha burada yok mu dersin? 

Tam o saniyede, kapının arka• 
smdan billuri bir kahkaha. Hacı • 
nın derhal yüreği ağzına geldi. 
Acabası, macabası yok, Angeliki· 
sinin kahkahası. 

Ardından bir ses: 
- Kale rahat dur, benim bluz 

kirletezeksin Olga !.. 
E, artık tP.reddüde mahal var

mr? Cananın sinleıi ze telaffuz 
eden o sevimli, tatlı peltek konu• 
şuşu ... 

Dana, yerine yayılıverdi. Göğ .. 
sünde gümbürtü; bel kemiğinde 
ürperme ; karnında buruntu. Gene 
sol yanı, omuz başından ayağ1nm 
serçe parmağına kadar keçe ..• 

Angeliki'si geliyor... -
Kapı çekilmiş, aralıktan yel{• 

pare bir fildişi parçası görünmüş, 
hem beyaz, minicik bir kumru tok· 
mağı yakalamıştı.. • 

Bu kol, bu el yer yüzünde baş
ka kimde olabilirdi ki? .. Vallahi 
Angeliki... 

tcadi~'eli Tak'llk attan atlar gi• 
bi sandalyesinden sıçradı. Kapı • 
ya koşup o fildişini yakaladı. (Ba 
yat nazlan, civleleri bırak, gir 
içeri; yoksam seni altı okkal:k e
derim!) diyerek bir asılışta dışa • 
ndakini içeri çekti ve Dana da a
pışıp kalftı. 

Angeliki değil, başkası. 
Horozyan gene ayaklanmış, 

yerlere eğiliyoı·du: 

- Antre, elado, mesa Manol
yam!.. Şu kardiyamdaki tazimat 
ve ihtiramatımı sana arz ile mes • 
rur ve nezdimdeki muhterem eJi. 
selansımı prezante ile de mes'u • 
dum! l 

Ve Esseyid' e de onu takdinı 
ediyordu: 

- Beyoğlu itlak edilen cesim 
sedefin en kıymettar incisi olan 
Manolya Froso nam cevher!.. 

Yeni giren, Dana'ya doğru 
yaklaşıp elini sıkarken mühendis 
tcadiye liye ya vaşcacık: 

Bu noktaya hükumet fevkalade 
hir ehemmiyet atfetmektedir. Bu sa
lahiyeti alamazsa istifa etmekte te. 
teddüt etmiyeceği söyleniyor. 

rin yaşlan, 25 den az ve 30 dan yuka. -----------------

n olmıyacaktır. Yabancı dil bilen öğ- N" san sa kası - Müdüıüm önce sana dPme
dim? tcacliyelim şaka fabrikatö 
ıüdür; bir kol çengidir; ölüyü bi 
lem mezarından kaldırır da şıkır· 
da şıkır oynatıı .. 

- Hent, sakın kıskanma. Ka• 
nyı göke çıkarışım, göbeklinin 
gözüne sokmak içindir! diyor ge
ne göbeklinin kulağına yanaşıyor
du: Hükumete verilecek böyle geniş 

bir salahiyet, parlamentonun huku. 
kunu azaltmak demek olduğundan, 
iki büyük fırkanın bunu hiç bir 1a 
ltıan kl\bul etmiyeceği kuvvetle tah. 
trıin edilmektedir. 

Populist fırkacıı rüesasının sözle. 
tine göre, fırka, hükumete böyle hu
dutcıuz bir salihiyet verilmesine kat. 
İYen itiraz edeceği gibi, Demircis hü. 
kftmeti tarafından halli mukta7.i olan 
l'lıeselelerin de e\'\'clden tayin ediJme· 
~ini talep edecektir. 

Liberal partisinin riiesası henüz 
Girit adasında bulunduklarından bu 
hu. usta Demircis hükümetine karşı 
takip edilecek hnttı hareket hakkın. 
da kati bir karar alınamamıştır. 

Bu fırkanın noktai na7.arına göre. 
hali hazırdaki h iikilmet, bir taraftan 
liberal parti inin işarı üzerine mevkii 
l~tfdara gelmi~ diğer taraftan da 
btt vazifevi teka bbül etmezden evvel 
~zı m~mn n hu meyanda askert 
lll~ elelerln hallini. yani 1 mart is. 
>'anmdan 80nra ordudan uzaklaşan 
~bitlerin geri gelme.si, usulü nisbi 

retmenler tercihan alınacaklardır. " 

Ders gezintil~ri 
Bahar mevsiminin yakınlaşması do. 

layısiyle ilk ve orta okul talebeleri öğ
retmenlerinin nezareti atlında bahar 
gezintilerine ve tetkik derslerine baş • 
lamışlardır. 

Nisanın birinci günü dostlar ara -
sında yalan söylemek adeti bir za -
mandır bizde de yapıldığı için dün bir 
çok kimseler ahbaplarile bu suretle 
şakalaşmışlardır; gazetelerimizde de 
ilk bakışta nisan balığı olduğuna şüp
he edilemiyccek yazılar görüldü; bu 
arada, mizah muharrirlerimizden Os
man Cemal'in değerli şair Necip Fa -
zıl'la yaptığını söylediği ve di.inkii sa
yımızda bu sütunda neşrettiği zarif 
mülakat da elbette anlaşılmıştır ki 
bir nisan şakası idi. 

Kültür direktörlüğü bütün okullara 
bir tamim yollıyarak geçen yıl görülen 
ve bazı müessif kaza ve hadiselere se-1 
bebiyet veren bahar gezintilerinin müm 
kün olduğu kadar az yapılmasını ve 
dersle ilgisi olmayan gezintilerden sar- ,..,,_,,tbUt ___ ,,mttt .... ıtt111ııam:ıtuaıtıtttt•"' .. '•"umnımmınemnımam~ 
fınazar edilmesini bildirmiştir. Öğret • 
menler gezintiye gitmeden önce okul 
direktörlüğüne yapacakları tetkik ge -
zintisinin mahiyetini anlatacaklardır. 

Lisel~rde imtihan 
Liselerde ikinci yazılı yoklamalara 

dünden itibaren başlanmıştır. Yokla • 
malar on beş nisana kadar sürecektir. 
Sorgulan Bakanlıktan gönderilen bu 
imtihanların dün yapılan ilki oldukça 
muvaffakiyetli geçmi§, Bakanlığın aor -
duğu sualleri hemen hemen talebenin 

yüzde 85 şi halJetmiştir. 

İkinci imtihan. bügün yapıla-aktır. 
ASKERi MEKTEPLERDE tMTt. 

HAN - Askeri liselerin imtihanlarına 
6 nisandan itibcırcn b<ışlanacaktır. Bu 
imtihanlarda, lwl··.,;ocak mümeyyizle -
ri seçmek Ü7ere rP ., kültiir dirrktör . 
Hiğünde lise ve f'T'a okul direktörleri 
bir toplantı v;,n~•P ırdır. Toplantıda 

imtihanlnrd:ı bP1ım:ı,,~k miimcvvizlP.r 
ser.ilmi~ ve kendilerine teb i~at Yanıl
masına karar verilerek toplantıya sor 
verilmiştir, 

lcadiyeli Artini bırakır bırak 
maz Hacı'ya hitap ediyordu: 

- Paşam bu sulu cırtlak herifi 
ne dee kuryuğuna taktın? Fikri 
de, cismi de çüıük bir kalpazan · 
dır. Kaşnak makinesi gibi çeğne 
i~letir, atıp tutar amma h~ı:si va· 
hın dolandır. 

Aıtin, ınemnunluğundan ç0 nt• 

kemikleri yerinden çıkacak dcı e
cede smtmış: 

- Bu komplimanları sa\·ur 
du~n feminle arı tersi yiyc>sin 
Takukum ! Derken Dana gerinir 
gibi kollarını uzatıp kılavuzunu 

usulcacık dürttü. Kılavuzu hemen 
ona döndü: 

- Yoo, acele yok. Galatacfa 
tünele giderken proverbi ağzıma 
tıkayan sen idin: Tez riftar ola -

Manolya, Deraliyenin en 
yüksek eşhası tarafından tevec • 
cüh kesbetmiş bir nazenindir. 
"Ağzını kulağa daha sokarak:,, 
Şevketlinin damatları paşalar. 
müşürlerin ve vezirlerin mahdum. 
lan beyler bu nur parçasının 

etrafında pervanedir. Bu dalyan, 
sn·malı sineler ü.StündE izaz edilen 
bir fevarittir. 

Froso, karşı alemlerinde Ma • 
nolya lakabını almıştı. Ona Be • 
yoğlu Manolyası veya kısaca Ma
nolya derlerdi. Uzuna yakın boy
lu, tombul, tombul olmakla bera• 
ber gayet biçimli, göğsü geniş, be
li ince, kalçaları taşkındı. Saçları 
ve kaşları koyu kumral, gözleri 
kara, ağzı ufak, dudak.laıı dolgun 
dişleri beyazdı. Hülasa, derhal 
g-öze çarpan, baktıkça aıian bir 
güzell:kteydi ... - - ~ 
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Gençlerle 
· ( U st !fanı 1 incide) 

Bence miitareke yıllarında kendi. 
lcri için bir kitap da neşredilmiş olan 
Halit Fahri ve arkadaşları, hececi
ler diye şümullü ve kaçamaklı bir ta
bir kullanacakları yerde, teker te. 
ker isim saymalı 'e bunlardan sonra, 
ele alınır kimse gelmemiştir, demeliy_ 
diler. O zaman aynı suail onlara da 
sorm..ak mümkün olacaktı: 

- Peki ya sizinkiler nerede?. 
Ve bu takdirde, onlarmki de. bi

zimki de, yani topumuzunkı biraen, 
hallaç pamuğu gibi savrulacak. or. 
tada hiç bir şey kalmıyacaktr. 

Büyük harpten, daha gerilerden, 
ve bilhassa mütarekedeuberi günde 
yüzümüz birden mantar fıc;kmr gibi 
fışkırıyoruz. Sonra netice ne olu. 
yor? Hiç!. 

Hem açıkçasmı ister misiniz'! 
Kendisinden sonrakileri beğenmemek 
psikolojik bir haldir. Süleyman Na
zif bile, kendisi için me~hul o1an 
·Faruk Nafizi, Cenab'ın tsrarile oku. 
muş da sonra beğenmiş. Adetiymiş. 
yenilerden hiç kimseyi okumazmış 

Yusuf Ziya, Orhan Seyfi, Halit 
Fahriden ve o çağda yetişenlerden 
sonra gelenler, ana hatlarile onların 
yürüdüğü yolda yurumuş, onlara 
benzemiş, kısacaı:.ı aynı beli kulla. 
nıp aynı toprağa aynı tohumu atmış
lardır Ama, daha genişlemiş, daha 
derinleşmiş ve bir az daha fazla dal 
budak salmtşlardır. Bugün eskiler 
Cle, yeni:P.ı de hep beı·aber ve bir 
'tempo ile uyuklamaktadırlar. Asıl 
yapılması istenen şey, bundan son. 
ra olacak bence. Yıllardır yapdan, 
Badece bir "tesviyei türabiye,, işidir .• 
Daha orta da ne ray var, ne lokomo. 
tif, ne de taşınacak mal Işin yay
garasını yapanlarla kendilerini anto. 
lojilerle lan.o;;e etmeğe yeltenenler, bir 
adım ileri gitmiş olmadıkları halde, 
kiloınetreler katetmiş gibi yorgun. 
rlurlar. Hakiki eseri vermek için, 
ic:in için çalışanları henüz göremiyo-
t•az •. 

Şiir yazan yüzlerce adamı bir kaç 
f{l'UJ>mana ayırınız Bu gruplardan 
1irini alınız. tçindenJC>yle rast gele 
'>ir imza çekiniz. Sonra bu grupun 
azrcrtarma ayrı ayrı yazılar yazdı. 

l'tp altlatına bu imzayı atınız. Göre. 
"ek iniz ki hiç kimse yadırgamıya~ 
a. bunu da o mu yazmıştır, demiye. 

haşhaşa 
Bir yıl var ki, roman işini tecrübe 
ediyor, ve Büyük harbin çocukları 
adh bir şeyler karalamağa _çahşryo. 
l'Unt. 

Şimdilik, en çok muvaffak oldu-, 
ğumu sandığım · 'iirJerimi "Olduğu 

gibi,, adh beş formalık kitabımda top. 
ladım. Bunların içinden en çok üç, 
iki, bir, dört, altı numaralı olan. 
lau beğeniyoı·um. 

UÇ NUMARALI ŞiiR 

Dezenfekte C'ı:lilecek 

B~ ucunda yakılan mum ... 
Gözlerini yum! 

Ve öl! .. 

' 
Hem öyle yalnrz lcalacak ki ürkek ka. 

davran, 

Sarı ellerinde: kefen ve tütsü paran, 

Kefencine kendin kapr açacaksın. 

Telıslz haber vermiyecek ölümUntil 

Gazete yazmıyacak ! 

Bqmda kimse saç yolmıyecak! 

ÖlUmUn duyulmıyacak!. 

lnce gök parçrısı gömleğin soyulmıya.cak 

Uzun zaman. .. 

Vatandaş listesinden 

Bir rakam eksilp:ıiş olacak sade. 

Ve artık 

Çantasmrta telsizleri 
Posta gemilerini ta§ıyan 

Müvezziln sırtına 

Ağır gelecek mektubun! 

Şöyle bir derkenar 

Ya.za.caklar: 
!ade!., 

F'unldanacak beD on ki.ılafa §U tUrlU bir 

haber: 
Genç şair öldü, mUnhale bir nefer!. 

Yıllar sonra belki adına rastıayaca.klar 

Nüfus kütUğUnde. . . • ' • 
Yas tutm.a.sm çocuklar, öd ağacı yakma 

sınla.rl 

Uzeriııde yıldızlar ot gibi fı§kırmca, 

ye§erince 

Yaşlı gözlerle bakmıısml~! 

Sen 6Jebllirstn, 
En son ha.yat vaeiten ölmekf 

Vaktin gelince - işin bitince - mm.eki 
Çocuklanmız: adres, restın değil, 

. Bıraktığın tııı, bayat tUrkUlcrilll. 
İ8lm ve kilnye eaymakBlzm. 

Neslllerden 

Neslllere 

Emanet etsin - ter. 
tt.JIAMl: BEK!B 

çocuklara. 18 radyo salon orkestrası 19,15 

konserin devamı 20 piyasa haberleri. 20,15 

yeni plAklar 21,15 senfonik konser. (Atene 

e.dan ne.kil) . 28,45 Alman. Fra.nsız diller tle 

haberler. 

VARŞOVA - 18,15 Opera. havalan. 19 

Mozartm sonatlarından 21: Lembergin son 

tıantörU,. adlı neşriyat 22 radyo piyesi. 22,35 

Leh ııarkıları 28 kuartet konseri. 23,45 plllk. 

MOSKOVA - 19,15 Ru!! musikiııi. 20,30 

radyo festtvali neşriyatı. 22 yabancı dillerle 

konferanslar. 

18: Plru<. 18,30 Hitler c;ocuklarmm eser , 
!eri 19: Plllk. 20,15 piyes. 20,45 aktUallte 21 

10 h&.fif musiki. ve dans. 23: Haberler. 23,30 

dans. 

BUDAPEŞTE - 18.30 Kilise havalan 

19,50 dllJle. plfı.kları 20,30 resplı;binln "Alev,, 

adlr operası. 22,45 Paristen nakil. Macar e 

aerleri. 

BORSA 
t 4 . 936 

Blzal&rmda yıJdı7 (fa.retli olanlar, öze 
rinde muamele görenlerdir. Rakamlar 
saat l2 de kap nıo satış n.vatıa.nı 11r. 

p ARALAR 
•Loncını ö23 •Viyana z .. -
•Nt>vyorlc 126-- •Madrld 17 -
*Parla 167.- "'Berlln a~ .. 
*Mllbo löö.- * Varşova 24 -
•Brüksel 88.- • Budapeşte ~a.-
•Atına 24. - •a~, tB, -
•Oenevnı b'1l>,- • BelgraCI 04 --
• Sotya 24,- •Yokobama Sfı 

•Amstudam SB.- · "'AltJ:n tj63 -
•PraQ 96- •Banknot 2B6 -
• Stokholm ır.a -

Ç~KLER 

• LOnc!ra 62S,2b • Viyana ı-.2~ 
• Nevyork 0.79ôb • Madrld 6,82 
• Parl8 Ul.06 • Berllıı 1. 9824 
• MllAno lO.Oö • Vazvova i ,22 
• Bri1kseJ '-70 • Budapeote ~.6170 
* Atbıa 88 666b • BUkref 108,8970 
• Cenevre 2.2Sl>O • Belgrad 1:14,,9280 
• Botya 6f,9U7 • Yokohama 2.7b00 
• Aıuterdam 1.1719 • lrloskova 109100 
* Prag 19,511 • Stoklıolm S,11~ 

ı, Bankası 10,00 
* Anadolu 28.iO 

Rejf 2.12ô 
Şlr. Bayny 1b 000 

* Merkez Bank 68 7l> 
u. Sigorta .00 

'1'1'amva1 
Çimento 
Uııyoıı Del 

Şark Del 
Balya 

11,00 

Ponomonb tı,00 

Şark m. ecza 
Telefon 

10BO 
0,00 
000 
JOO 
JOO 
,)()O cek tir. Hatta hiç cekin meden, kırkı. ~~-!"!'-"!"-~!!!...!!!..!!!!!!!!_!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~~ 

nı ge~en Halit Fahrinin 20 yaşrndaki 50 ROMEN MEBUSU GfllYO ••----------,------• 
oğluna bir şiir yazdırıp altına Halit . R fatlkrazlar Tahviller 
Fahri imzasını koyunuz. Ne o, ne Önümüzdeki pazar gUnU 50 Romen • 1933 T.Bor. 123·2W &:lektrlk oo.oo 
d b l i b" ka b • • • n 2i,9t.ı Tramv&31 Si.70 e u. ı ç ır şey Y ctmiyecektir. meb'usu şehrimize gelecektir. Bu gru. • • ,, m 2•.uo R.ıhtını l4.0ö 

Size Faruk Nafizin şiirini Behçet Ke. pa, Romen meclisi as başkam Bay Bar- letlk.Dahill DHO *Anadolu 1 4210 
mal, Ahmet · Kudsininkini Ahmet ka riyaset etmektedir. Blrgent htilL 118.00 *Anadolu n ~2.10 

Hamdi imzalarile okuyabilfrim. Ve Paskalyaya tesadüf eden ayrn 12 in. 1928 A U 1000 Aııadolu m OOOı 
siz bundan hiç bir şey anlıyama,...,1 _ • •· .. d b k 1 s. Erzurum il~. * Müm.,$Sfl A 48 60 ~ cı gunu e irço Romen talebe ge e- ,._ ________________ _, 
lllZ. Topumuz topumuzu tekrarlıyo. cektir. ,-
ruz. Ve netice sıfıra sıfır, elde var 
(biı' mi, hayır!) sıfır!. 

EN ÇOK BEOENDIKLERI 

- Eski ve yeni edebiyatımıza 
mensup simalardan kimleri beğeni
yorsunuz?. 

- Kendilerile aramda hiç bir fi
kir, sanat veya şahıslık bağ aramak. 
sızın size benzerleri arasından kolay. 
ea seçilebilen ve zannımca değerleri 
inkar olunamıyacak olan eski yeni 
rast gele malUm isimler ~ıralıyayım: 
Hüsün ve Aşk şairi Ga1ip, Füzuli, 
HAmit, Ha im, Akif, Falih Rıfki, 
Refik Halit, Reşat Nuri. Mahmut 
Y esal'i, Peyami Safa, işin lisan ta. 
rafını ihmal etmesine rağmen, Sadri 
Ertem, sonra Salahattin Ali. Nazım 
Hikmet ve daha belki şimdi aklıma 
gelmemiş olanlarla istisnasız olarak 
bütün halk. yani saz AAirleri. Ken
disine çok şey borc:Ju olduğum hal
de, bugün. en ufak manada dahi 
benzeri ve takipçiHi olmadığımı iddia 
ettikten sonra, derim ki, bence 
hececfJerin de. -.onrakilerin de, ya. 
ni onların da hunların da en can. 
lısı. en mükemmeli, sair ve tiyatro
cu olarak sanatkar deniJmiye en la. 
yık olanı, maalesef veya maaliftihar 
Nazım Hikmettir. O. hala. 93~93!1 
yıllarındaki kendinin tekrarı olması. 
.na raıbnen, gene maalesE-f veva ma
aliftihar, dip diri ve tap tazedir 

- Ne yapmak iqtiy01·,c;unuz?. Han. 
gi eserinizi beğeniyorsunuz? 

- Yapmak istediğim çok şey var. 
Fa.kat Jlenflz hlç bir şey yapamadım. 

YÜRÜK ALI Pl.AJI İHALE EDiLDi 
Büyüadada Yörilkali plajında yapı. 

lacak olan tesisat evvelki gün mühen
dis Bay İzzettin ve mimar Bay Adile i. 
hale edilmiştir. 

İnşaata hemen başlanacak, yilzme 
mevsimine kadar kabineler ve gazino
yetiştirilecektir. 

HAVA KURUMU ÜSKÜDAR ŞUBESi 
PIYANKOSU CEKIUYOR .. 

T. H. K. Vsküdar §Ubesindeıı: 

Şubemizce tertip edilen eşya pi -
yangosu aşağıda. yazılı günlerde Do -
ğancılarda C. H. P. Üsküdar nçe mer
kezi binasında teşhir, keşide ve he -
diyeler tevzi edilecektir. Biletler az 
kalmıştır. Bilet tedarik etmek isteyen
lerin bir an evvel şube · merkezimize 
müracaatları lii.Zlmdır. 

Zahire satışı 

btanbal tıcareı ve uJı1re bo.rsumcıa dllıı 
muamele ıören (kilo) ıııaddelel'ı 

K§. P. Kş. P. 
Nev'i: En az En çok 

Buğday yumuşak üzerine muame. 
le olmuştur. 

., sert 6,15 6,35 .. Kızxlci 6,20 7,10 
Çavdar 5,15 5,20 
Mısrr sarı 4,30 4,37 1/ 2 
Tiftik oğlak 87,30 39,28 

" mal 74,2 78 
Yapak Anadolu 47 50 .. Trakya 60 

Beyaz peynir 21 1 
Taze kaşar 35 40 
Sansar derisi çifti 2400 3225 
Tilki 

" " 440 
Pors11k 

" .. 660 670 
Tav§an adedi 16,30 20 

26001 

8,9,10 nisan 936 çarşanba, perşenbe ---------------.....:: 
ve cuma günleri hedivcler teşhir edi-
lecektir. 

11 - 4 - 936 cumartesi saat 011 dört
ten ve müteakip günll·r saat 10 dan 
itibaren piyango kcşid( cdilecektiı . 

Boş bilet yoktur. Her bilete iı:a -
bet edecek hediye hazır bulunan sa -
hipleriııe derhal tev7.i ctiilecektiı 

1
., . Perşembe CUMA 
akvım 2 Nisan 3 Nisan 

=======il QMuharem 11 Muharem 

Gllıı doğuşu 64~ 644 
Ullıı batışı 18,33 18,34 
Saba.h namazı :l . .10 530 
)ğlc oıunazı 1218 1220 
lk!ndt namaz, l ;),52 15.5.1 
A.kşarn namaz, 18,33 18~4 
Y'at'lı n~maz 1959 f9 59 
tmııaıı 4.0'i 4.ın! 

Yilm ger,;en gtınlerl 92 93 
Yılm kalnrı ı;11nlt•ı1 27 .ı 2 2 

Keşidede cıkacak numaralar liste 
halinde gazetelerle ilim edileceğinden 
nisan 936 gayesine kadar sahibi tara
fından aldırılmıyarak 1-5-936 tarihin
de şubemizde kalan hC'<liyeler teberrii 
addiy1e kuruma irat kaydedilecektir. -----------.:----.! 

Bir ~onıın ~e~~isi 
- Fransızcadan -

Ev sahibi kahvaltı için bizi taraçaya 
davet etti: 

- Belki sizi ı'ahatsız ediyorum. Fa -
kat burada misafire, yapılacak en büyük 
ikram bu sabah kahvaltılarını drşarıda 
hazcrlatmaktır. Göreceksiniz, siz de 
memnun kalacaksınız. 

Baştan başa çiçeklerle bezenmiş ta • 
raçada bir sabah kahvaltısı almak ha -
kikaten çok hoş olacaktı. öniimilzde 
taflan kümelerine boğulmuş üç set daha 
kademe kademe sahile kadar iniyor; ta 
uzaklarda durgun sularda sabah ay -
dmhklan oynaşıyordu. 

- Benim burada yerleşmem ne ga. 
rip bir tesadüf eseridir bilseniz ... ister
misiniz? size bu hikayeyi anlatayrm? 
Baron eski bir av arkadaşrm.zd.u Fakat 
sen"ler vardı ki aramızdan ayrılmış, bu 
inzivagaha çekilmiş bulunuyordu. Onun 
son seneleri hepimiz için bir sırdı. Bir 
çok ısrarlardan sonra yine bir av eğ -
lencesi için hep burada toplanmıştık. 

Hepimiz merakla etrafını aldık: 

- Güneşin yeni doğduğu, çiydemle -
rin tazeliğini daha muhafaza ettiği sa -
balı saatlerinde kendi kendinize gezdi· 
niz, tenha kırlarda dolaştınız mı hiç? Bu 
sabah gezintilerinin bilir misiniz, ne 
garip ihtisasları vardır bende.. Günün 
ilk aydınlıkları bir hayal oyununa ben
zer. Saçlarınızı okşayan ılık bir rüzgar 
nefesi, başınıza hafif bir dönme, bir ya
rım sarhoşluk hissi verir. Bir yol dö -
nemecinde manzaranın birdenbire de • 
ğiştiğini, ağaçlıklı bir vadi ile karşılaş 
tığınızı veya hafif çağıltılarla akan bir 
.;.u kenarına çrktığınızı görürsünüz. Bu 
saatlarda içinizde nadide sevgi ve he -
yecan dakikalarının ürpenneleri var • 
dır. Oh, ben bu sabah cevelaruarmı ne 
çok severim bilseniz .. 

Yine böyle taze, ılık bir bahar saba
hını hatırlıyorum. Başaklann ve dalga
ların arasında sıkışmış gizli bir 11ahil 
yolunu takip ediyordum. Ne en ufak 
bir düşünce, ne herhangi bir his .. Ba -
şakfann arasından saf mavl havaya sil
zUlen bir böcek kadar kaygusuz ve mem 
nun .. Bir burun dönemecinde galiba bir 
gece aleminden dönen bir kaç balıkçı 

kayığı ile kar§ılaştım. Gülüşen, şarkr 

söyliyen kadın ve çocukların karıştığr 

neşeli bir kalabalık yanımdan geçip 
gitti. Sanki bu müstesna sabahı tes'it 
için toplanmıştr. onlar da.. Bu, bende 
unutulmuş eski çocukluk ve gençlik rü· 
yalarımn ihtisasrnı uyandırdı. Oh, bu 
masum rüyalar. Onlarda nasıl gizli he
yecanlar, ürpermeler vardır. içimde ga
rip bir sevgi ihtiyacile yam başımd'l sa
rışın saç kıvrrmlan gibi titreşen ba • 
şakları ok~uyor: kendi kendime ıslrk 
çalarak eğleniyordum. 

ikinci bir dönemeçten sonra yolum 
bir koya doğru açrldı. O zaman uzak -
tan set set taraslar üstünde kurulmuş 
bu zarif, beyaz köşkü gördüm. Bir an 
içinde müphem bir sevinçle titrediğimi 
hatırlıyorum. Nasrl bir hissin ilhamile 
bilmiyorum, bu bir an içinde bana öyle 
geldi ki ben burada yaşamıştım. Evet 
bütün hülyalarrrnda gizli bir a§k kö~'"si 
gibi bu sakin koyu, bu beyaz köşkü dü
şünmliş olduğ..ımu biliyordum. Ve ga 4 

rip bir sevki tabii beni oraya doğru sü
rüklüyordu. Kapıya yaklaştrğım zaman 
parmaklık üzerindeki levha gözüme i
lişti: "Satılıktır,,. 

Küçük bir socuk gibi kendi kendime 
el cırpmağa başlamıştım: "Aman ya -
rabbi, demek satılık öyle mi?. O halde 
ben alacaktım. Kafesteki kuş sahibinin
clir, fakat havada uçanlar hepsi benim 
olabilirlerdi. Niçin olmasın ki .. ,, 

Hiç düşünmeden zile bastım. Sirh· 
tar giyinmiş bir hizmetçi kapıyı açtı. 
Ni~in bilmiyorum. Bana o dakikada hiç 
de yabancı gelmiyen bir yüz, Ona 

sordum: 
- Siz Bretonyalı mısınrz? 

- Hayır Mösyö 1 Ben Lorendenim. 
Evi mi gezmek istediniz? 

- Evet! 

Bir şey söylemeden yol gösterdi. Oh, 
A llahım !.. Burada hep her §eyi ken • 
aıme asina buıuyordum. O 1<adar be " 
nimr'li bu yer .. 

Hizmetçi beni ilk olarak salona gö -
türdü. tlç geniş penceresi denize açılan 

muhteşem bir salon. işte o zaman bu • 
raya hakim olan, ince Çin tezyinatile 
işlenmiş büyük şöminenin üzerindeki 
müstesna kadın portresini karşımda bul 
dum. Onu siz de gördünüz. içlerinde 
yeşil bir ışık ışıldıyan esrarlı gözleri, o 
kadar ince ve çok manalı gülüşile bd 
ilahi mahh1ku bana kaç yüzlerce defa pe 
ri masallarında anlatmışlardı. Gür, kum• 
ral saçları eski bir İngiliz adetine göre 
uzun bir hotozla arkasına toplanmış • 
tı. Hiç bir zaman ve başka hiç bir yer• 
de tesadüf etmemiş olmama rağmen o, 
daima benim gönlümün içinde ya§amı~ 
tı. Sordum: 

- Kimdir bu kadm, ev sahibeniz mil 
- Hayrr, madam. 
- Yani ev sahibinin karısı nu demek 

istiyorsunuz? 
- Oh, hayır mösyö. 
- O halde, metresi öyle mi?. 
ihtiyar kadın sustu. içımde garip bir 

kıskançlık hissinin alevlendiğini duyu• 
yordum. Gönlümün en gizli köşesinde 

o kadar naz ve ihtimam içinde" sakladı• 
ğım bu hayal perisini nasıl olmuştu da 
bir ba§kası almrş ve benden kaçrmuş • 
tı. Onu mutlaka bulmak isterdim. 

- Nerede oturuyorlar şimdi. Biliyor 
musunuz?. 

- Mösyö Pariste. Fakat madam bil• 
miyorum. 

- Nasıl, beraber değiller mi artık? 
- Hayır, o çoktan kayboldu. Nereye 

gittiğini hiç, hiç kimse bilmiyor. Efen· 
diciğimi perişan edip bıraktı o. Bu çok 
fena kadrnı bir seyahatte ismini bilme • 
diğim bir memlekette tanıdığını, aonr• 
beraber getirdiğini hatırlıyorum. vıu! 
onun fantezisi için yapıldı. Sab-:hlar1 
kuşlarla beraber şarkr söylediğini işitit' 
dim. Ne tatlı, amma ne tatlı bir se.ı 
vardı mad;ımın bilseniz. 

He'l> bu garip :ıabah saatinin ilharııJ· 
İçimde çılgınlıklar yapmak ihtiyacıJ11 
duyuyordum. Villayı alacaktım. Hiç bi' 
zaman görmediğim ve belkj hiç görl1:!İ' 
yecegim u esrarlı sevgili bu topra~ 
sevmiş, burada yaş::ımıştr. Ben d r orada 
yaşıyacaktım. içimde müphem bir urrıit 
heyecanı vardı. Bir gün elbet o da bıl 

eski yuvasına uğrayacaktı. Bunun bai' 

ka tiırlü olmasına imkan görmüyorduıl1• 
Ve ben burada kendimi belki hiç n · ıı•· 
yeti gelmiyecek tatlı bir intizar hiil • 
yasına vakfedecektim. Belki siz ir.an ' 
mazsrnız, fakat inanın bana!.. Gö·ıli.i • 
nüzün kutsi, mahrem bir köşes·nde g1ı• 
lediğiniz çok sevgili muazzez bir maJ:ı • 
lukun yaşamış, gezmiş ve sevmi~ oJotJ• 
ğu bir ayni toprak üzerinde ya•arn31' 
bir insanr mea'ut edebilir. Duyan. an • 
hyan bir insan için bu kadarı kafrlir a• 
ziz dostlarım. Amma, nafile, benim eiıe 
bu çılgın hülyayı anlatabilmeme imJ.<311 
yok .. 

Görüyorsunuz şimdi ben bu hü1ya:11 

hayatımı vakfettim. Ayaklarımın dihir1' 
de baygın bir lezzetle gerinen bu ince• 
temiz kumsalın berrak sularla öpiiştÜ ' 
ğil, bir zaman onunla beraber ötüşt:fl 
kuşlann cıvrldadığı bu sabah saatleri11' 

de hep onun dönmesini bekliyor ve U • 
mit ediyorum. Burada her şeyde ondaıı 
bir parça var. Saçlanmı okşayan rüı ' 

' gftr da sevgiliden kalmı§ gizli bir ne 
fes gibi. 

Siz ister çılgın, ister meczup deyi ' 
niz.. Ben daima onu hekliyeceğim. 1• 
ölünceye, ebediyete kadar ... 

~ 

Fransız Tiyatrosunda 
ÇAMLICA YI GÜZELLEŞTtRME cır 
MtYETi MENFAATtNE BUYtH' 

SANAT TOPLULUGU 

3 Nisan cuma akşamı saat 20.45 dl 

1 - Darülbedayi sanatkarlarından fl#' 
ZIM !LE NAŞiD tarafından KJ..F.it' 
GÖZ. 

·ı· 
2 - Sanatkar NAŞİD - FAHRİ 1 

SURPiK DUDU. 

3 - GARDEN ve MAKStM arti6t1eti-
4 - Darülbedayi sanatkarlanndan tS" 
RAHİM - MONOLOÖ. 
5 - HALK OPERETİ sanatkarl.Jt14 
ZOZO DALMAS iştirakile operet r-" 
ç~arı. ~ 
6 - Deniz ktzı F..FTALYA SADi 
arkadaşları konseri 



Avıısturyada mı 
muahede bozdu? 

(Oıtyaıu 1 inci sayfada) 

A VUSTURYADA MI MUAHEDE 
BOZDU? 

Prag, 1 (A.A.) - Askeri hizmet 
hakkındaki kanun projesinin A vustur
ya federal meclisince tasvip edilmesi 
üzerine, burada bakanlar kurUlu ffN -
kalAde bir içtimaa davet olunmuştur. 

Prag siyut mahafilinin fikri, Çe
koslovak hükf.l.metinin, Milletler cemi
yeti ve dost müttefik hükflmetlerle 
birlikte, Saint-Germain muahedesi ka
yrtlarmm tek taraflı olarak kaldınl
ması keyfiyetini protesto edeceği mer 
kezindedir. 

ROMA ANLAŞMASININ lLK 
NETiCESi 

Roma, 1 (KURUN) - Buradaki 
siya.si mahafilde söylendiğine göre, 
A vusturyada kabul olunan yeni askeri 
kanun, son Roma anl~masınm alıki
mmdandır. 

MACARiSTAN DA AYNI KANUNU 
KABUL EDECEK 

Viyana, 1 (A.A.) - Siyasal mah
feller, .l\facarJstanm, A vusturyanın 
yaptığı gibi yapacağı, bir müddet 
kura ile asker almak usulünü yeni· 
den tesis edeceğini zannetmektedir. 
ler. 

Aynı mahfcller, mecburt askerlik 
hizmetinim yeniden tesisi meselesinin 
aon zamanlarda Romada Avusturya. 
hlarla ltalyanlar ve Macarlar ara
mnda yapılmış olan görüşmeler Stnl. 

Stnda ileri sürülmü. olması muhte. 
ınel bulunduğu fikrindedirler. 

SaUhiyettar mahfeller, Avus
turya tarafından alınmış olan ted. 
birlerin tamamile tedafüi mahiyette 
Olduğunu ve yeni kanunun mecburi 
askerlik hizmetini diğer memleketler. 
de olduğu şekiJde tesisine muadil bu
lunmadıihnı be,·an eylemektedirler. 

• - ............ ....,ftflMMUf ••• """'""*'"'"' ..,, _____ .. __ 

c\Jmanyanın teklifi 
rtr10 
.. ,.,-;;--.-..;;_,~~~'-'U"-s:::..:ıuanı ı incide) 

MUEITIRA FRANSA YA 

GÖNDERiLDi 

Paris, 1 (A.A.) - İngiliz elçisi, 
!i:aat !5.30 da B. FJandine Alman 
ınu htırasr metnini tevdi etmiştir. 

Resmi mahfcJler, Alman muhti. 
rasrnrn muhteviyah hakkında tereş
şüh edebilen maltimat etrafında mil. 
taıaa yürütmekten imtina etmekte
dirler. Havas ajansr muhabiri, Fran
~ hüktlmetinin Alman muhtirasını 
en ufak bir tarafkirlikten bile az;tde 
olarak tetkik et~ek ve B. Ritlerin 
ıtıuhtemel müsbet tekliflerinin hepsi. 
hi dikkatle mütaUa etmek niyetindt' 
hnJundnğunu haber vermektedir. 

Her halde Franc;;a, Lokarno dev. 
letl~i araqmda el birliğine devam et
ntek arzusunda olup, Brlik.qeJ top
lantr~rmn hir an ""'el yapılmasını 
istiverektir. 

VAZiYETiN ISLAHINA noonu 
I..ondra, l (A.A.) - B. von Rib _ 

hentropun Londraya gelmesi ve B. 
llitıerin tekliflerinin arsrulus:ıl mii
:takerelerin yakında nçrlmasını müm. 
kUn kılacağı ümidi burada çok mü _ 
kemmeJ bir tes ir uyandırmr hiJJutS· 
sa kıymetler bor~a.qmda ffatlar his. 
ediJecek derecede yilk~etmiştfr 

A.LMANl'ANIN SON TEKT,/FI bit? 

Londra, l < A.A.) - B. von Rib. 
hentrop, l"37.l'f Pcilerin, getirdiği tek
liOerin B. Bitlerin son ~özleri olup 
olmadığı hakkındaki sualine cevap 
\'ermekten istinl,[tf etmic:; ,.e demi~dir. 
ki: ~ • 

"'- Almanyanın cevabını beraber 
~etirdik. Bu cevap alakadar hükil 
metlere tevdi olunacaktır. Normal 
diplomatik miizakereler seyirlerini 
takip edecektir.,, 

..--.~ıtun"!Mıttttı ıımııJ1D1rlf!Ult1ttttaımmnMttntıut11ttmııtttltttf'I 

iu..ıbVI Btltd~i 
~ehir1Yyatrosu 

il 1111111ı11111 1 
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Bu akşam saat 
20 de 

FAUST 

'iirkçeye çeviren 
Seniha Beciri 

Göknil 

.. 
Sin oba sürülürken 

Felek Burhanettin'in 
hatıralarından 

dafla çıktı 
Haftalık ·''Yedi GUn,, mecmuaam

d6 çıkan "Sinoba nasıl sürUldüm ?,, 
serlevhalı hatıralardan dolayı açılan 

bir davaya, htanbul üçüncli ceza hak 
yerinde dün• bakılmıştır. 

Ahmet adlı davacı, Burhan Felek 
tarafmdan yazılan bu hatıralarda 
kendisinden yakı§ık alm:ıyacak gekil -
de bahsedildiğini ortaya atarak, da. -
vacı yerine geçmil bulunuyor. 

Burhan Felek, sorguya Qekilmio ve 
şöyle demiştir: 

... 

1 Parasız f 
Doktor! 

Her gün neşrettiği- I 
miz kuponları 1 

toplayınız I 
JS.URUN okuyucularına yeni bir 

hi%mette bulunuyor: Parasız mua • j 
yene .. 

KURUN hekimleri İstanbul ve t}ı;. 
küdar taraflarında haftada. birer gün 
KURUN okuyuculanm parasız mu • , 
ayene etmeye hazırdırlar. Bundan is- j 

tifade etmek için sadece KURUN 
okuyucusu olmak ve neşrettiği · 1 
miz kuponları kesip biriktirmek 
kafidir. Yedi kupon bir defa muaye -

1 ne için yetecektir. Kuponlarımızı he- ı 
men kesip biriktirini%. 

MUAYENE YERLERi VE GON. 
LERI 

Yeni Eserler 

YAŞIYAN MISRALAR 
Raif Necdet Kestelli, edebyatımı

zm eski ve yeni türlü çağlarına ait 
değerli giirlerinden seçtiği güzel mıs
raları toplayıp düşüncelerile birlikte 
neşretmiştir. 

Edebiyat meraklılarına tavsiye ede
riz. 

KöY MELODiLERi - Yazan: 
Mustafa Mümtaz. Köyde geçen günle. 
rjn izleri var. Birçoğu gelip geçici şa. 
katardan sayılacak nazımlar, Arada 
güzel mısra pınltılan: 

Sevda bir attır. 
• Gemi ka&ılı. 

Yürek, kağıttır, 
Resmin basılı. 
CAN VEREN SULTAN - ' Tıb 

Talebe cemiyeti ne§riyatındandrr. İ

kinci defa basılmı§tır. Gençe Hekim Rab 
mi Duman, bu eserinde tıb talebe muhiti. 

ne can ve zevk olan yazılarından ba
zılarını buraya toplamı§tır. 

iT OROR KERVAN YOROR -
Orhan Selimin nesirlerden toplanmış, 

son çıkan kitabıdır. NAzım Hikmete ya. 
pılan hücumlara burada bir de karıılık 
vardır. 

7 - KURUN 2 NiSAN 1936 

A-lu/assal notlu kanun 
medeni 

Herhangi bir ba~isc sebcbivıc kaııu • 
nu tetkik ve o hSdı&eye mUtefcrri ka • 

nun hükümlerini bulup çıkarmaktaki 

mUşkiHlt malumdur. Eserin sahibi, bu 
müşkilatı giderme!.r için (Her maddenin 
altına: Kanunu Medeni, Borçlar. Tica· 
ret Kanunlarında .. uaka ve irtıbatı o • 
lan) maddeleri hülfü:alarile bldikte vazı
mış tetkiki son derece kolayl2.ştırmış • 
tır. Hakimler, avukztJar, talebe, ve hu
kukla iştigal eden uvat aradıklannı <ler 
hal bulmakta gUçU:lı. c;ekmiyer.ekler.:Hr. 
Fiatı 200 kuruş. Satı§ yeri İstanbul in• 
kılap Kitaphanesi 

htanbul Aıliye Altıncı Hukuk Mah .. 
kemesinden: ; 

Ahmet tarafından kansı Sultan\ 
ahmette Kuru balık Hamam ıokak 9 N o 

lu hanede iken ikametgahı halen meçhul 
bulunan kansı Hayriye aleyhine açılan 
ihtar ve boıanma davasında: Davetiye.' 
nin ilanen tebliğine karar verilmiş ve 
tahkikat günü olarak 21/5/936 Perşem· 
be saat 10 na tayin ve bu bapta imla 
kılman davetiye varakası da mahkeme 
divanhanesine talik kılınmıt olduğun • 

- Aleyhime bu davanın niçin açıl· 
dığını doğrusu anlamıyorum. Davacı 

olan zatı hiç tanımıyorum ki! Ben, 
hatıralarımı yazdım. Artık tarihe mal 
olan hadiseleri anlattım! lstanbulda 
Mahmut Şevket Paşayı öldürdükleri 
zaman, yani bundan 23 yıl önce, ltti -
hatçılar bir çok ~iyi Sinoba sürgün 
etmiglerdi. Bu arada ben de vardım 
Muhakeme bile edilmeden sürüldüm 
Bir hafta. sonra, benim hiç bir hadise 
ile alakam olmadığı anlaşldı, Sinop· 
tan tstanbula iade edildim. Sürgüne 
giderken, geminin anbarında oturu · 
yorduk. Ahmet adlı bir inzibat neferi. ı 
ba3ımızda duruyordu, bizi tehdit ma 
hlyetinde bir geyler söyledi. "Eğer ge- : 
mide muhafızlar olmasaydı, ben· bu 

İstanbul için muayene yeri KU • 
RUN idardıanesidir. İstanbul tara · 
fında oturan okuyucularımız, Anka-
ra caddesinde Kurun idarehanesi ya· 
nında "VAKIT" kütüphanesine mü· 
racaatla biriktirdikleri kuponlardan 
yedisini gösterdikleri takdirde ken• ' 
dilerine bir vesika verilecek ve bu ve
ıdkayı alanlar pazartesi günleri öğ
leden sonra saat 14 den yirmiye ka· 
dar kütüphanenin üstünde KURUN 
idarehanesinde doktorumuza kendi · 

dan keyfiyet tebJiğ yerinde olmak üze-
Güz yapraklan - Genç ıalr Ham. re ilan olunur. 1141936. (V. No. 14834) 

di Gökalpın Gaziantebte bastırdığı §iir ---------------
dergisidir. Adına hediye edilen Orhan 

gemiyi batırır, sizi boğardmı,, fil!n 'ı 
dedi. 

Davacı, hatıralarımda bahsettiğim 
1 

terini muayene ettirebileceklerdir. 

Ahmet adlı inzibatın kendisi olduğunu MUAYENE BAŞLADI 

Seyfi, pire tunu yazmıştır: 
''Biz Mim edebiyat devrinin bat· 

langıcında yetittik. Fırtınalar emekle • 
rimirin bir kısmını yıktı. Siz bu bara.. 
bolan "dUn,, den yepyeni bir ''yann,, 
çıkartacaksınu:.,, 

PERŞEMBE GAZETESi - 53 ün
cü sayısı dolgun yuı ve güzel resimler. 
le çıkmıgtır; Pe11embe gazetesi bu sa
yısiyle Ud yatına glnni§tir; kutlularız. ileri sürerek, o inzibat hakkında kul· Bir kaç gündenberi muayene 

!andığım bir ta.bir üzerinde duruyor_ 1 başlamıf, KURUN okuyucularından z A y 1 
O tabir, suç kelimesi sayılamaz. Kal istiyenler gelerek kendilerini muaye-
dı, ki bahsi geçen inzibatın bu zat ol- ne ettirmi§lerdir. Doktorumuz istiyen- İstanbul 29 uncu ilk okuldan aldz-
duğu beJli değildir. ''bendim,, diyor lerin tansiyonuna da bakacaktır. il ğım diplomamı zlyi ettim, yenisini ala. 
Ne malın?. Gemi anbarmm zifiri ka· ~-~-- t-:-· • h'u-u ktu İstanbul tarafında ikinci muayene 1 ca&'uıwu' C111U.9tnuı uauı yo r. 
ranlığmda yüzünü seçemediğim 0 

a-. ı önümüzdeki pazartesi gilnUdllr. Koc:amustafa pqa Yeni ~etme 
damdan öc almak maksadım yoktur SokıılE 

21 
SERVET. 

Kendisile o tarihten beri hiç karşılaş ı OSKODARDA 1 
madun. Eğer öc almağa tenezztll et - Usküdar için muayene yerimiz Ua. _______ <_v_._N_o_._1_4_8_30_> __ 
seydim, asıl sürgün hareketini idare küdarda Ahmediyede ecune yanın -
va tertip edenleri teshir ederim. Tea-,1 

,_ daJd 20 .numaral• •9dU-. ttaküdarh 
hir maksadım, herhangi bir ıuç kas-

1 
okuyucularımız da cumartesi günle -

tnn, mevzuu bahis olamaz. Ben sade-
1 

ri öğleden ıonra 14 ten yirmiye ka • : ı 
ce hatıralarımı yazarak. tarihl haki • ı dar yedi kuponla birlikte bu adre11e I 
katlerden bahis açtnn. Tamam.ile ob · ı giderlerse KURUN doktorunu ken • 
jektif olarak! Hepsi bu kadar 1 dil erini muayeneye amade bulacak- j 

Buna karşı davacı, sürgün giden lardrr. 
lerin başında "Hasbclvazife,, kendisi , 
nin bulunduğunu, yüzbaşı Nevzad'ıı • 
da kuınandanltk ettiğini söyliyerck . ! 
devam etti: 

- Geminin anbarmda "hasbelva
zife,, bulunan bendim. Burhan Felek 1 

yaptığı· neşriyatta kullandığı yakı§ık 1 

almıyan bir tabirle beni rencide etmiş 1 

tir. Hatıralarında kasdettiği adam 1 

bizzat · benim! 

Müddeiumumi Feridun, esas hak 
kmdaki iddianamesini hazırlamak ü
zere, dosyayı mütalea.ya istedi. Reif 
Necip Nadir, ha Burhanettin ve Hü
seyin, muhakemeyi yedi nisan sah :ııı

bahına bıraktılar. 

"Ben yaptım!,, diyor 
Fethi adlı bir delikanlı, Eğrikapıda 

kule dibinde Mehmed'in evine pencere 
camını kırarak girip tencere ve tabak 
aşırmaktan İstanbul üçilncli ceza hal 
yerinde muhakeme edilmiştir. 

Fethi, bu işi yaptığını itiraf etmiş
tir. Şahitler dinlenilmiş, mUddeiumu -
mi ceza istemi§ ve hakyeri, on bir ay 
yirmi gün hapis kararı vermi"tır. 
~fevkuf olarak duruşması yapılan suç
lu, beş ay, dokuz gün sonra ceza mt\d· 
detini tamamlayıp çıkacaktır. 

Fransız tiyatrosunda 
il ALK OPEltETl 

Bu akşam saat 
20,45 de 

TARLA KUŞU 

Ayrıca Zozo Dal 
sın §arkdarı yarıı 

matineden itibaren 

FLORYA 

Gişe gi.in<lüz açıktır. ı p , Lö l: 
Fiatlar: 35- 50- 60-75-100-125 

Loca : 400~300-500. 

Cuma akşamı Kadıköy Halede 
Ş!R!N TEYZE - l· 

RADYOLOJIK VE OPERA TIK 
MUAYENELER 

Doktorlarımız tarafından muay
yen günlerde yapılan muayenelerde 
bazı radyolojik ve operatik mua. 
yenelere ihtiyaÇ hasıl olduğu görUI
clüğünden bu ihtiyaçların da temi. 
ni için doktorumuz bazı meslektaı

larile görüşmüştür. Ve neticede has. 
talardan Şişlideki Şifa Yurduna ve 
ya Kadıköyünde Moda caddesinde 
Röntken apartmıanında Röntken mU. 
tehassısı Bay Kimilin muayeneha· 
nesine müracaat edeceklere azamt 
tenıııillt ve teıhilat gösterilmesi 
kararlaştırılmıştır: ancak bunun. i. 
çin önce idarebancmire yedi kupon 
getirmek ve sağlık servisimizden 
bu müenesclere hitaben bir tezkere 
almak ldrımdır. 

KUPONLAR 

Kuponların neşri devam edecek . 
tir. Kupon biriktirmek için tarih sı• 

rasma riayet etmeye zaruret yoktur. 
Tarih sırası ne olursa olsun yedi ku
pon gösteren her okuyucu bir ker<' 
muayene edilmek hakkını kazanmış 

demektir. Bu itibarla kupon biriktir
memiş olan okuyucularımız istedik 
leri günden itibaren kupon biriktire
bilirler. 

Beyoğlu ve Kadıköy okuyucuları
mız için temin etmek üzere bulundu· 
ğumuz muayene yerlerini. muayene 
günlerile beraber yakında ilan ede 
ceğiz. 

:··················· ... ··· ............... _ .. __ _ • 

Parasız 
Muaqene kuponu 

Bu kupondan yedisini birik• 
tiren okuyucumuz KURUN dok 
toruna kendini parasız muaye -

ne et ti rebilir. 

Yal~ icra Memaarluğundan: 
İstanbul Kasım pap Yenitehir Ömer 

Paşa Caddesi 26. No. da oturmakta i. 
ken bulunamayan ve halen nerede ol· 
duğu bilinemeyen Mollaver Kil§if oğ. 
lu Osmana: 

Yalovada Fırıncı fbrahime ekmek be. 
delinden 131 O kuru§ borcunuzdan dola. 
yı yuılan ödeme emri gösterilen yer
de bulunamadığmızdan tebliğ edilmek. 
sizin iade edildiğinden bu huıustaki 
tebliğin ili.nen icrasına karar verilmiı· 
tir. 

Borç ve masraftan bu illn tarihinden 
itibuen on gün içinde ödemeniz ve bor. 
cun temamına veya bir kısmına veya 
hut alacaklının takibat icrasına karşı 
bir diyeceğiniz varsa yine bu on gün i
çinde tahriren veya ıifahen icra dairesi
ne bildirmeniz ve bu müddet içinde 74 
üncii madde mucibince mal beyanında 
bulunmanız lbımdrr. Beyanda bulun. 
mazsanız hapsen tazyik ve hakikata 
muhalif beyanda bulunursanız hapisle 
ceza1andrnlacağrnız borcu ödemez ve 
itiraz etmez~enir cebri icraya devam o. 
hınacağı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilb olunur. (V. No. 14839) 

Eyüp Sulh Hukuk Ahkamı Şahıiye 
Hikimliğjnden: 

Davacı Kadriye tarafından Eyüpte 
Ramide Yeni mahalle Hızırbey ıoka
ğında on sekiz No. lu evde kocası Nec. 
mi aleyhine açtığı sulh teşebbüsü da
vasmm bakılmakta olan muhakemesin. 
de miiddeialeyhin ikametdhı halen 
meçhul bulunduğu mubaşiri tarafından 
verilen tasdikli mesruhattan anlaşılmıs 
ve bu bapta tebliğatın on beş gün müd
detle ilAnen icrasına karar verilmiş ve 
vevmi muhakeme olan 20 - 4 - 936 
pazartesi ~nü saat 10 na talik kılrn • 
m1<1 oldu ğundan vevm ve vakti mezkıir

•fa hi:ı:zat crelmesi aksi tak..ıirdl' S!'tva 
lı•nrla mn1'->k ... .,.., .. .,;n rirn .... t 
ilfin olunur. (V. No. 14837) 

ZAYi 

olunacağı 

Gazi Osman Pa,;a Or•ı> rnektjOhinrll'" 
ılmıı olduğum 1376 sayılr tasdikname. 
~i znyi ettim. 

Yeni sini ı! tı cal'hnıd;:ırı ~skisinin h ük · 
ü yoktur. ( 1 - F. ı~s T Turan) 

\v. No. 14855) 

lstanbul 7 inci icra Memurluğundan: 
Galatada Sigorta hanmm üst kabn. 

da sigortacı Cafere. 
Dairemizin 93512970 sayıh ,dosyasile 

Mustafamn Pekmezyandan alacağın • 
dan dolayı yaptığı takip neticesi de 
borçlunun hanesinde haciz edilen emva. 
linin tarafınıza ait olduğunu borçlu bil· 
dirmiı ve dairece de, iflas kanunun 
97 inci maddesi mucibince istihkak da. 
vaıaı açmanıza karar verilmiı ve tebli~ 
edilmek üzere gönderilen (7) günlük 
muhtara bila tebliğ iade edilmi§tir. 

fşbu 97 inci madde mucibince muh• 
taranın ıs gUn müddetle ilAnen tebli. 
ğine karar verilmiş olduğundan i§bU 
flln tarihinden itibaren nihayet 15 gUn 
zarfında ait olduğunuz mahkemede is. 
tı'hkak davası açmanız ve icranın geri 
blrakılması hakkında bir emir getirme. 
niz Hl.zumu icra ve iflb kanununun 97 
ind maddesi mucibince iJinen tebliğ o

lunur. 19/ 3/936 (V. No. 14831) 

latanbul Altıncı icra Memurluğun.. 
dan: 

Nikola Tağinin Yani Prinko km ~. 
maliya varisi Evridiki zimmetinde ala· 
cağı olan paranm temini için mahcuz 
olup açık artırma ile paraya çevrilme
sine karar verilen ve temamrna yemin
li Uç ehlivukuf tarafından 3527 lira 50 
kuruş üç bin beş yüz yirmi yedi lira 
elli kuruı krymct takdir edilen Beyoğ. 
tunda Kemer Hatun mahallesinin Fa • 
kir sokağmda eski ve yeni 10 No. ile 
murakkam bir bab hanenin temamı dört 
hisse itibarile bir hissesi açık artırmaya 
çıkanlmı1 olup 2114/936 tarihinden i
tibaren ıartnamesi herketıin görebilme
si için daire divanhanesine talik edile. 
cek ve 7/51936 tarihine mUsadif pcr
tcmbe günü saat 14 den 16 ya kadar 
İstanbul Altıncı icra dairesinde satıla. 
cakttr. 

Müterakim vergi. Vakıf, icaresi ve 
tanzifat ve tenviriye rusumlan borç. 
luya ait olup artırmaya iştir!k idil 
yüzde yedi buçuk pey akçası alınır. Ar
tmna bedeli muhammin kıymetinin yüz 
de yetmiş beşini bulduğu takdirde iha. 
le yapılacaktır, aksi taktirde en çok ar. 
trranın teahhüdü baki kalmak üzere ar· 
tınna on beş gün daha teıi'.ıdit ediltreli 
22151936 tarihine mUsadif Cuma gilnU 
aynı saatta muhammin kıymetinin vüz. 
de yetmiş be~ini bulduğu taktirde en 
çok artırana ihale edilecektir, bulmadı. 
ğı taktirde 2280 No. lu kanuna tevfi
kan satış geri bırakılacaktır. 

2004 No. lu icra ve iflb kanununun 
126 ıncı maddesine tevfikan ipotek sa. 
bibi alacııklılar ile diğer alakadarlann 
ve irtifak hakkı sahiplerinin dahi işbu 
gayri menkul Uzerindeki haklarının ve 
hususile faiz ve mesarife dair olan id· 
dialarrnı evrakı müsbite ile yirmi ~ii!l 

içinde icra dairesine bildirmeleri 14. 
zımdır. Aksi halde haklan tapu sicille
rile sabit olmadıkça atı§ bedelinin 
payla~tınlmasmdan hariç kalırlar. A • 
lftkadarlann isbu maddevi k~nuniveve 
~öre hareket etmeler: ve daha fulJt ma
lıimat ııılmak istevenl "rİn q3~17g do.,,ra 
No. sile memnrf.•,.+imizc müracaatlan 
ilan olunur. (14835) 



ABONE ŞARTLARI 
Yiilık 6 aylık 3235 110 

Memleketfmiz:de 730 420 
Yabancı yerlere 1350 725 400 150 
Posta birli~ne l 

180 950 500 180 girmiyen yerlere f 
Tllrklyerun her posta merkezinde KlJRUN'a abone yazılır. 

YAZI VE YONETIM YERİ: 

İstanbul, Ankara Caddesi. ( V AKI'.I yurdq) 

stdare: 
l YllZl işleri. 

Telefon 

Telgraf adr esi : KUR~ 

Posta kutusu No. 46 

24370 
21413 

lstanbul 

""1111 ıınıı 111111ımıı111111 ııı ıı ı 111 11 ıı ı ıır ı 1111 ııt11ı ı 1 111111 ıı111 1 1ııııı• t1ıı1 1 111 11 ı nııı 1 1 111 ıı ı ıııı 11 111 11 ıııı 1 1 uı11 ı ı ı ı ı1 111111 ııııııı 11 ıııııın111 • • 11ııııı1o, •• •""''''Ti"'" 1tıı 1 1 1 ıı11rıı11 1111 rıııııı 11111ıııııııı1111ıırnııı1111ıır11111111ı••"'ll11111ıııııı111111rı11 1ıı111111ımıı11111ııı111111ııtllllll111111ıııııı111111ıııııı1111111ınıı11111ıııtuı111111ıııuı1111111ııııı1111111ııın111111ıı11ııı1111 1 1ııııı11m11ınıı1111111ı• 

Sıhhi AQızlıklar Cksürenlere: Katran Hakkı Ekrem 
Sigaranın nikotinini kamilen çeken A iman Doktor Apostel'in en son icadı 

Satıf yeri: Sultanhamam, Kebapçı karşısında Sahib:nin Sesi mağazası 

~zlıklar üzerinde Doktor Apostel'in imzasına dikkat. 

Türkiye 
MERKEZ 

CümhuYiyet 
BANKASI 

Anadoludan arzu edenler İstanbul posta kutusu 180 adresine yazdıklarında si. 
2ariş, posta ile tediyeli olarak derhal gönderilir. 

Eskişehir: Şifa eczahanesi. 
Adana: Reisoğlu Bürhaneddin Saatçi K••• • 

AKTiF' 

28/311936 vazı yeti 
PASiF' 

Lira 1 

3 -
~ır 

Ankan Taşhan tütüncü Ali Tümen 
:tzmir: Balcılarda Necip Sadrk. No. 156 

Zonguldak: Saatçi Osman Gürdal. 
Bursa:Saatçi Nurettin Neş'et Uzunçarşı 
"-ydın: Gramofoncu İspartalr Mehmet 
Kars: Elektrikçi Hasan Basri. 

Samsun: Avni Peker Saatçi Altın~ safi kilogram lt).9.o0,7331L. 2.S.814429. 72 
Trabzon : Saatçi Hakkr Kunduracıla Baknot . • 1 • • • • .. 15 647.990 -
Mersin:(Konya pazarı) Hüseyin Hüsnü Ufaklık. 1 • • ı . ., .9J1.633.20 40.394 o~ ı.92 

Ser M• v• ····-·-u••··················· ··························· 
İhtiyat akçesi·························································· 

1

1 eelawüldek ı Banknotlar· 

1 ~ ooo. ·oo.
{ 0~6.7 S0.61 

Adapazarı: tsmail Batur Uzunçarşı 14 Oahllclekl Muh•blrler, 
(V. No. 14832) 

Şirketi Hayri yeden: 
Türk lirasr • 1 

Hariçteki Muhabfrler . 

Altın Safi kiloıram '-398,~79 
Martın 30 uncu Pazartesi günü öğleden sonra saat dörtte Şirketi Hayriye Altına tahvilikabil Serbest döviz

hissedaranının nizamnamenin aşağıda gösterilen tadili için fevkalade olarak ler. 
içtimaı takarrür ederek keyfiyet usulü d iresinde ilan edilmiJti. Gününde tica- Diğer dövizler ve borçlu kiliring 
ret kanununun 386 mcı maddesinin tay in ettiği ekseriyet hasrl olmadığından bakiyeleri · 
müzakere edilemedi Binaenaleyh yukarda yazılı madde hükmüne tevfikan Mayı- Hazine. TehviCier ı: . 

420.289.52 

6 186.531. 64 

ı 195 621 90 

ı 5.470.565.42 

Deruhte edilen evrakı naktiye 1 158.l .fE.Stı. 

420 289 52 Kanunun 6 ve ve 8 inci madde 
' 

1 ıerine tevfikan hazine tarafın -
1dan vaki tediyat. 

22 852.7 J 8 96 

Deruhte edilen evrakı naktiye
bakiyesi . 
Karşılığı tamamen altrn olarak 
tedavüle ilaveten vazedilen ı 

l f .. 1.i2 81 0 

147415 75.i 

18.000.00 1 
------ı 

. 
1 ô5 .J T ~ 7-')~ '"" 

1 4.948 522 o9 
sın 4 üncü Pazartesi günü Şirketin Fer menecilerde kain merkezi idaresinde sa- Deruh~e edılen evrakı nektıyel 
at on altıda tekrar fevkalade olarak içtima a.ktedilecektir. fşbu içtimaa Tica- kar§dıgı. . . L 158.7-44.563 

ret kanununun bu baptaki hükümleri mu cibince bir hisseye malik olan hissedarla- Kan~nun 6 • ve 8 ~cı mad-11 

TUrk Lirası Mevduau ······· ·········--··· 
Döviz Taahh :Jdab 
Altına tahvili kabil dövizler~ ! S40 ,~21 32 

Diğer dövizler ve alacaklı kil 
rm dahi iştirake salihiyetlerl vardır. delerıne tevfıkan Hazıne tara-

1 

AME 
. MU fından vaki tediyat. 1 _____ ..._ 

RUZN t ZAKERAT. S d t CU d 

1 ıirin bakiyekri . • . . 18.9:.!fı.582.20 

Muhtelli -················································-·--· 

l474T575;i 

. ene a z anı . 
l - Şirketin bahri inşaat ve tamirata mahsus fabrikasrrun teşviki ıanayi ka- Hazine bonoları. . • 

nunundan istifadesini tazammun etmek üzere Şirket mukavclenamesine bir fıkra Ticart senetler . 
ilavesi, (İlavesi teklif olunan fıkranın şekli • Şirketin bahd inpat ve tamirata 

·ı L 1 7-9. 12S 
. .. 7 932. l 30.4tı 9.661.255 46 

mahsus fabrikası Teşviki Sanayi kanunu ahkamından istifade eder. Esham ve TahvllAt CUzdanı: 

tahviltt itibari kıymet! lSTANBUL MARANGOZLAR CEMiYETiNDEN: 
~4 295 :i07 56 

{

Deruhte edilen evrakı nak~ 
~ tiy-enin kat'§ılığı esham ve 

Cemiyetimiz idare heyeti intihabı 3 - 4 • 936 cuma günü yapılacaktır. o gün 8 Serbest Esham ve Tahvilat ı .. 

saat 9,30 dan 10,30 a kadar Galatada Adalet hanmdaki cemiyet mCTkezinde, Avanslar : 
4.434.860.66 

10,40 tan 11 e kadar Galatada Mahmudiye caddesi Güzeli§ marangoz fabrikasın-
İia. 11,10 dan 11,30 a kadar ŞişhanedeÇirigoti marangoz fabrikasmda, 11,40 Altın ve döviz üzerine avansı -
~an 12 ye kadar Taksimde Sofyanos fabrikasmda, 13,30 dan 14,30 a kadar Mah. Tahvilat ilzerine avans. . 

24.703.92 

4.7S5.595 49 4 780209 41 

450000:1 -
3~ :ı97 27, 

mutpaşa Kürkçü hanında, 14,40 tan 15,30 a kadar Tavukpazarında rey toplana· 
tağı alakadarlara ilaıt olunur. 

1 Istanbul Belediyesi ilanları 1 -----........_ 
Balat atölyesi için lazım olan 3000 kilo ta.ban demiri pazarlığa 

Iionulmuştur. Bir kilo demire 9 kuruş fiat tahm 11 olunmuştur. 
Pazarlığa girmek istiyenler 20 lira 25 kuruşluk muv.ıh.k.,t temi

nat makbuz veya mektubile berab er 4 - 4 - 936 cumartesi günü 

saat 10 da levazım müdürlüğünde bulunmahdır. (B. ı (1729) 

Yarvanta aidiyeti polis tahkika tile anlaşılan Üsküdarda lcadiye 
mahallesinin Kayıkçı Şükrü sokağ mda kain (13) No. lu ev yıkılma. ' 
ya yüz tutmuştur. Ş :mdiye kadar yapılan ara§tırmalara rağmen sa· 
hibinin oturduğu yer öğrenilemedi ğinden ihbarname tebliği mümkün ı 

olamamTŞtır. On beş gün zarfınd a sahibi tarafından mahzur gideril- ı 
mezse bina belediyece yıktırılacaktır. Tebliğ yerine geçmek Üzf>re 
ilan olunur. (B.) ( 1730) 

Uskiidar tahsil direktörlüğünden: 
Kadıköy Zühdü paşa mahallesinin eski Çi te havuzl::u mevkiinde 

Hacı Mehmet sokağında 5 sayılı bina sahibi Kara Siilün vergi bor
cundan dolayı 2000 L. k rymet üzerinden mi~~ e.yerleye v::.ı~edi1mi~tir. 

Talip olanların yüzde 7,5 pey akç eler"le hır ' il.te yevmi ihale olan 
14 - 4 - 936 tarihinde saat 17 ye kad~r Y.' a ·lıköy kazası ldarE> He· 
yetine müracaatları. ( 1712 ı 

Beyoğlu 3 Üncü Sulh Hukuk Hikim- ı 
liğinden: 

Hlsaedarlar·········-·--······-··············· ··············· 
muhte~lf 

Yekin ~72. i!U3.3;H 76İ y •kOn !72.20. ı..ıJ4.J 
2 Mart 1933 t ::trih!nd•n ıt ıbar ~n: 

r .. 1t<1nte tlıtddl yl'zde 5 1-2 Ahırı ı.ı ~•· .ne avans 11üzde 4 1·2 

Adem · ·ktidar 
ve 

Bel gevşekliğini giderir. Her 
......... an~den arayınız 

ı 

Satılık Gemi 
Akay işletmesi direktör ügünden: 

Paşabahçe ve Haliçte İdaremiz in malı bulunan karaaa ve tlerıif' 
de Büyükada, Yakacık, lhıan, Fenerbahçe vapurlau satılığa çık•' 
rılmıştır. 6 nisan 936 pazartesı günü saat 15 de Karaköyde Ak•1 
Müdürlüğü binasında kapalı zarf usulile ihalesi vapıl.,caktrr Bu \f' 
girmek istiyenlerin kapalı zarflarını muvekkat teminat akçesi1e: be' 
raher kanunun tayin ettiği vP.sika ]arını avnı gün !aat 14 e kad-' 
Akay Şefler Encümeni Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnııme işletme Şefliğindedi r. ( 1630) 

Ankara Jandarma genel komu· 
tanlığı satınalma kom·syonundan: 

1 - Çetit ve her çeJit mikdarı ıartnamesinde yazıh 1448 .l!r~ 0
: 

bet çeşit yemek takımı (tabak kaşık, bardak, peçete ve ıaıre df 
3 - 4 - 936 cuma günü saat on beıte açık eksiltme usiılile tal 

alınacakhr. 
2 - Şartname parasız olarak Komisyondan alınabilir. fJ!, tr 

minat (108 lira 60) kuruştur. ı 

3 - E s i ltmeıine girmek iı: t : venlerin eksiltme valrt;nden bir ••; 
evvel teminat. arım Komisyona vermiş olmalan. <582) (1377 

Yasef Kazas tarafından Sirkecide 
Paris otelinde Taksi otomobilcisi §O 

för Murat •leyhinc açılan yetmiş dört 
lira yetnıif sekiz kuru§ alacak davasın. 

dan dolaJ!; gönderilen davetiyede ib
metgihı meçhul bulunduğu anlaşılmış 

ve istek vcch ile 20 gün fasıla ile ilanen 
ccbliğat icrasına karar verilerek mahke 
llesi 30/ 41936 saat 10 a bırakılm ıs oL 
duğundan i~bu gün mah kemeye geıme

diği veya tara fmdan bir ., .. ·-n gönder . 
mediği takdirde gıya bınd, '1ahkemeye 
bakrlacağı davetiye tebli~ "l'lakcımrrııı 

1 kaim olmak üzere ilan olunur . (14822) 
Ta.f&ılat. Galata P. K. 1255 Hoımabin 

ı 
SahibL A Sl M U a - V alut Matba••• Ne§"yaı DU ek törü . Kelik /\. 5-;:;;;; l 
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