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Avusturya mecburi askerlik kanunu çıkarınca ••• 

Macaristan da maabedelere 
bağlı olmadığını sOyllyor 
Küçük Antant devlet adamları görüşecekler 

Buhran 
genişliyor 

h abeşistana tecavüz eden İtalya 
l l( Milletler Cemiyeti paktını yırttı. 

(Ren) i işgal eden Almanya Ver
lay ve Lokarno muahedelerini yırttı. 
Şiındi de Avusturya mecburi askerlik 
1lıu.Iünü kabul etmek suretile Sen - Jer- , 
!rıerı rnuahedesini yırtmıştır. Bu suret
le geçen hafta içinde Romada Venedik 
lataynıda Mussolini ile başbaşa vere -
l'ek gizli gizli konuşan ve aralarında a~ 
keti bir ittifak imza eden Avusturya ve 
},ıacanstan devlet adamlarının maksat-
1-rt bütün vuzuhu ile ortaya çıkmıştır. 

Vakıa Avusturyarun Sen - ]ermen 
1'1Uahedesini bir taraflı bir karar ve ha

U.çüzlü anla1ma111 imzaladıktan ıonra (soldan •ala) 'mıuollnl, 
Gömböı ve Şuın41 Ronuida blr at•ll'JTllUlı ıegredlgorlar. 

~keOe bozmam şekil hiliarileb~iA~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Zllanyanın (Ren) i işgal ederek Verıay Al aa ce•allı l•I 
(Yazım 8 DCI •yfada) 

:;::~r:~,~:::.d~:~:.b:~:.ı.ı.:: • W' J 
~keti Almanyanınkinden daha mOhim

dir. çünkü Avusturya Almanya gibi bil· 
}'ilJr harp mağlUbu bir devlet olmakla 
beraber muahedelere düşman bir dev
~t değil, belki onları müdafaa etmek 
•Çin Fransa ile yanyana harbetmeğe ha
zır olan bir devlettir. Bununla beraber 
lıu devlet bile bugün hadiselerin tazyi
lti altmda İtalyanın eline düşmüş ve t • 
taıYauın Habeşistanda ihdas ettiği va
ziyeti emrivaki haline getirerek dev • 
1ttıere tasdik ettirmek için o da reviz
'otıiz kafilesi arasına katılmıştır. Onun 
İÇin Avusturyadan sonra Macaristanın 
da bugün, yarın (Nöyi) muahedesini 
bozacağr muhakkak sayılabilir. Hatta 
ltalyan - Avusturya - Macaristan bir
lifi arasında bulunmıyan Bulgaristarun 
da variyetinden şilphe edilebilir. 

Görülüyor ki hlldiseler biribirini ta -
~ip ediyor. Avrupa buhranı gün geç -
tilcçe bir çığ gibi büyüyor. Bir tarafta 
ÇaJcılacak bir kibrit hemen bütün Av -
l'1ıı>ayı bi?L kaç gün içinde kana ve atc
lc bofacak gibi görünüyor. 

Efcr Avusturyanın mecburi askerlik 
'llttılüntı kabul edişi Almanyanın (Ren)i 
ftw etmesinden evvel olsaydı Küçük 

ASIM US 

aıw •• 

lngiltere, erkanı harpler arasında 
derhal temasa geçmeğe karar verdi 

Fransanın Londra, Roma, Brüksel ve 
BerJin ~lçileri Flandin ile görüşmek 

bugün Pariste to,planıyorlar 
. 
ıçın 

Londra, 2 (A.A.) - Havas ajansı' 

bildiriyor: lyi haber alan MabfelJe. Hı· n den burg 
rin söylediğine göre, B. Eden, von 
Ribbentropla yaptığı ırıülAkat esna_ 

!unda Almanyanın ihzari müzakere~er Balonunun mühendi
esnasında Ren mıntakasını tahkım 

etmiyeceğı vadinde israr etmiştir.. si Almanların 
Fransa ile Belçika da Lokarno dev. •• •• •• .. 
letlerile Almanya arasında yapılacak fOZUnden duştu 
müstakbel müzakerelPr ıçin zaruri o. 
lan itimadı uyandırmak üzere f ngiL 
terenin erkanı harhiyeJer ara~ında 

derhal temas teqfaıine karar vermiş 
olduğunu B. Eden muhatabına izah 

etmiştir. 

......___---~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Paçavra deposundaki cinayet 

(Sonu ıa. 4. Sü 3) (Sonu Sa. 6 Sü. 1 ) 

kat iller dün qakaıana1ak Adl11Je1Je veı ildrler 

rasavra aepoıu bekçiı:ni öldürmek mçile yakalanan 
Serku ile Abdullah. 

(Yazısı 4 üncü sayfada) 

"Hindenburg., hnlonu serim e1111011ında 
/Je,.lin üzeri11de 

1.ondra, 2 ( A.A. ) - Rö)·t•r a ian. 
sının habt>r \erdiğine j(Öre H. Eke
ner. yeni Hindenhurg upJ)t'linini 
kendi isteğile ~eçim müt'adelt>si emri. 
ne amade kılmaktan imtina ~ttiği 
için hükumet mahfeller!nin 1tö7.ünd•n 
düşmüştür. (Sonu. Sa. 4 Sü 1) 
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Bom aa tik ~ayıklamal 
Bugünkü edebiyat bocalamakta ve 

mistik faşizme kur yapmaktadır! 
Genç ~an'atkôr Ercüment Behzat, 

t1nkaradan, sorgularımıza §U cevap
ları gönderdi: 

• 
"- Hececiler, bir varlık değildir. 

Edebiyat tarihi hececilerden çok ev -
... vel, tamamen orijinal asırların sır -
tında dipdiri duran san'atklrlar kay
dediyor: Yunus Emre, Karaca oğlan, 
ili.h... gibi. Hececilerin mUrahık hay
ranları çoktur. Fazla şmıartılmışlar
dır. Sosyal kültl1rleri olmadığı için 
yazılarında> fikir Konstrüksion 'u zayıf 
tır. İsmail Habip, Ali Canip, antoloji
lerinde onlara hatırı sayılır sayıfala.r 
tahsis etmek hatasına yahut zaafına 
dil§mli§lerdir. Hececilerin eserleri: 
(Zamanau kıymet) seviyesini tuta • 
llWIUltır. 

es- s.. s • s> Bay Ercüment Behzat 

Bir de Fa~ meselesi çıkt~ 
bira J;J!ansadan şikayetçi 

Fransanın bazı ta~hhütleri bozduğnu söyuLüyor 

Burma ziraat rnii.<ıf(Jşar1 

Hindistanın Burma devleti ziraat 
müsteşarı Bay Lav · Ting . Vay'ın yeni 
evlendiği kansile biı 1 kte şehrimize gel
rtiğini yazmı§tık. 

Burmalı ziraat müsteşarı dün Bris • 
tol otelinde fstanbul gazetecilerine bir 
çay vermit ve hasb:ha'de bulunmuştur . 

Türkiyeyi tarih ve: yenilik &ibi iki en-

fJaıı . Tinn - J'ay re karı.'lı 

ıeresan bakı!r.dan ~örm k için zivare • 
te geldiğini söylemi, v · d mfştir kh 

"Türkiye İçin Avruoanı l hasta ada • 
1111 denirdi. Fakat A 'atü k büyük Ye 

~anlı Adımını attıtı rün, her' eı anladı 
ki. Türkiye en canlı ,ııbı'ye' tir. M.n • 
l~ketin\İze dönmez "en enrel Ankaraya 
da ıideceiiz .. .,, (Sonu Sa. 4 Sü. 2). 
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"Avrupayı kana boyayacak 
Bir Fransız gazetesi Alman son notasına bu ismi veriyor 

ltalya hiç bir anlaşmaya girmek istemiyor 
Pariı, 2 (A.A.) - Diplomatik ma -

hafil, şimdilik, Alman cevabı karşısın • 
daki dilşünceleri bahsinde kat'i bir ke
tumiyet muhafaza etmektedirler. 

Gazetelere gelince, bunların fikri, 
Alman tekliflerinin Fransız sulh noktai 
nazarına aykırı bulunması dolayısile 

kabili kabul olmadıklan merkezinde -
dir. Gazeteler, bu projenin diğer devlet 
lere yüzde yüz Alman zihniyetine sö -
re çizilmiş bir sulh kabul ettirmeği gö -
zeten bir naıyonal ıoıyalizm propagan
da eseri olduğunu ileri sürmektedirler. 
Gazetelere göre, Fransız hükömetinin 
diplomatik mUzakerelerinden vaz geçe
rek Alman teklifini reddetmesi, fakat 
diğer taraftan öteki Lokarno devletleri -
le birlikte vaziyetin icap ettirdiği ted • 
birleri alması lbrm gelmektedir. Yal -
mz bir kaç ıol cenah gazetesi, hUkQme
ti mukabil teklifler yapmağa ve her
halde aradaki bütün köprüleri yıkma -
mağa etmesini tavsiye etmektedir. 

Le J our diyor ki: 

••Alman cevabı, ne bir hakik! feda -
kirhk, ne de kendisinden beklenen ıem 
bolik bir jest ihtiva etmektedir. 

Diğer taraftan gunu da söylemek l!
zım gelir ki, bu cevap, çok iyi hazır -
lanmıştır. Teklülerin bazıları, hattl ile
ride yapılacak müzakereler için esaa o
larak dahi alınabilir. 

Echo d Paris gazetesi diyor ki: 
"Almanya, öyle bir program teklif 

ediyor ki, eğer tatbik edilirse, Avrupa 
kana boyanacaktır. Hitler, ayni za -
manda gazetelerin ağzının kapatılma
:nnı da istemektedir. Taki Fransız ga
zeteleri Almanyaı.la yapılan şeyleri 
tenkid edemesin. Bu tehditkar vesika 
karşısında Fransız Dıe iı;ıleri bakanı -
nm bir tek yapacak şeyi vadır, 11 
Mart teklifinin Alman hUkO.m.eti ta
rafından reddedilmiş telakki edilme
si lbım geldiğini Londraya bildirmek 

ve daha sonraya bıraktlacak olan ted
birleri almak üzere Fransız, İngiliz 
ve Belçika devlet adamlarının derhal 
toplanmasını istemek.,, 

İTAYA H!Ç BİR ANLAŞMIYA 
G!RMlYECEK! 

Roma, 2 (A.A.) - Resmi mahfel
ler ve gazeteler Alınan teklifleri hak
kında mutlak bir sUkCit muhaf u:a edi
yorlar. 

Siyasi milşahitler, Almanyanın 7 
Marttaki hareketindenberi, ltalyanm 
vaziyeti son derece ihtiyatk~rane ol -
duğunu hat1rlatmakta. ve ltalyanm 
geniş arsıulusal anlaşmalardan sakın
dığını ve büyük konferansları tenkit 
ettiğini söylemektedirler. 

Bu müşahitler, bir Alman - Avus
turya ademi tecavüz paktmm ancak 
İtalya ile istişareden sonra inta<; edi
lebileceğini, çilnkü Roma protokolla.
rmm üç devletin dı§ politikaamı mil
tekabilen bağladığım illve etmektedir 
ler. · 

INGILTERE GARANTi MEKTUBU 
VERİLDİ · 

L ON D R A, 2 ( A. A.) -
Eden, bugün Fransa ve :Belçika el -

çilerini kabul ederek kendilerine iki mü 
him vesika vermi§tir. 

Bunlardan birinciıi, Almanya ile ya• 
prlacak müzakereler akim kalına tngil· 
tre Fransa ve Belçikaya Beyas Kitap 
mucibince yazılmı§ garanti mektubu 
dur. Bu mektubun bugiln verilmi§ ol -
maıır mezkQr taahhUtdUn derhal mer'i• 
yete girmekte olduğunu tazammun et
mez. Uzlagmanrn akim kaldığı takdirde 
İngiltere, Fransa ve Belçika arasında 
istipre ıuretile teıbit edildikten ıonra
dır ki, mer'iyete girecektir. Böyle bir 
kararın verilmeıi için ise üç Lokarno 
devleti arasında bir konferans akdi he
men hemen zarurtdir. 

ikinci mektup da, İn&iltere, Ftan•a 

ve Belçika kurmayları arasında yapıla· 
cak muvakkat müzakerelere dairdir. Bu 
mektupta, mezkur müzakerelerin siya
si çerçevesi çizilmektedir. 

Fransa elçisi yarın sabah Pariıe ha • 
reket ederek bu vesika'ar hakkında hü -
kumetiyle görü§ecektir. 
EDEN BUGüN İZAHAT VERECEK 

Londra, 2 (A.A.) - Bugün Avam 
kamarasında beyanatta bulunan Baş
bakan Baldvin, yarın sabah Eden'in 
kamarada Alman cevabı hakkında söz 
söylemek ümidinde bulunduğunu bil
dirmiştir. 
EDEN'LE RlBBENTR.OP TEKRAR 

GÖRÜŞTÜLER 
Londra, 2 (A.A.) - Röyter bildiri

yor: 
B. Eden ve Von Ribbentrup arasında 

bir buçuk eaa.t sUren konuema, umumi 
bir mahiyette olmuı ve oldukça genig 
bir saha tlzetinde cereyan etmiştir. 

Sanıldığına göre, ilk devre hakkın
daki Alman teklltlerinden ziyade Al -
man ıulh tekliflerine ehemmiyet veril
migtlr. 

Gene mUn~a edilen mUhlm nok
taların bir tanesini, !ngilterenin Al -
manya tarafından ileri aUrUlen emni
yet paktına Alman muhtırasında ip -
ret edildlii gibi zamın aıf atile ml yok-
1& Beyaz Kitapta derpit edilmi§ oldu
ğu üzere karoıhklı yardım paktına A -
kit taraf olarak mı iştirak edeceği me
selesi tefkil eyle:rniştir. 

Öyle zannediliyor ki B. Eden İngi
liz ve Fransız erk&nı harbiyeleri ara
sındaki müzakerelere dair İngiltere -
nin hattı hareketini izah etmiş ve er
kA.nı harbiyeler ara.l!lmda llerlde ya
pılacak anlqmaların ancak Alman
ya, Fransa veya Belçikaya hücum et
tiği takdirde tatbik edileceğine naza
ran Almanlann bu konuemata.ra ltf • 
raz etmelerine imk!n bulunmadığını 

kaydeylemigtir. 

Habeşler • 
mı kazandı? 

}ta/yanlar da Dessi'ge doğru ileri/edik/erini bildiriyorlar 
Londra, 2 (A.A.) - Röyterden: 

imparatorun Apngi gölU önündeki 
hezimetinden sonra Dessie yolu birin. 
ci İtalyan kolordusu ile Aussa sul
tanhfl Ulke.sini işgal eden kıtaata a. 
çıtmış bulunmaktadır. 

Batıda Gondarın işgali henüz res. 
men teyit edilmemiş olmakla beraber 
ltatyan devriyeleri Tsana gölU kıyı
larına varmış bulunuyorlar. Bozul. 
mryan yeilne Habeş ordu.su Ogaden. 
de Has Nasibu ordusudur ki, bu or
duya da Grazianinin hücumda gccik
mlyeceğl zannedilmektedir. 

Aşangi gölli muharebesi hakkın. 
da Eritre kaynağından alınan taf~i -
lata göre, Habeş muharipleri ve 
bilhassa imparatorun muhafız kıta. 

Lloyd Ceorge 

Harp tehlikesini 
gösteriyor 

atı askerlerin bUyUk bir şecaatlt 

ltalyan kıtaatı üzerine cepheden ve 
yanlardan saldırmışlarsa da teksif 
edilmiş olan hafif topçu ve mitralyöz 
ateşi ile biçilmiş1erdir. 

Habeş kumandanı, Italyanlara kar
şı hemen bütün cepheden Uç defa çok 
derin bir hücum dalgası göndtrmiş 

ve fakat her defasında da İtalyanlar 
mevzilerini bırakmamışlardır. Saat-
ler geçtikten sonra Habeşler eski 
mtıvzilerine tardedilip de yorgunluk 
emareleri göstermeye ba§layınca Ital. 

yanlar şiddetli bir ateş himayesinde 
mukabil hücum yapmışlar ve Negüs
ün ordusu binlerce ölü ve yaralı hı. 
rakarak çekilmeye mecbur kalmıştır. 

HARBi HABEŞLER MI KAZANDI? 
Adi& Ababa, 2 (A.A.) - Habeş 

umumt karargrutından teblig edildi. 
ğine göre, Habeş kıtaları ?tfaişio -De. 
bar' da büyUkü bir zafer kazanmış. 
}ardır. İtalyan müstahkem mevzile. 
rinden dördü zaptedllmiştir. Yedi 
yüz İtalyan neferi Ye otuz altı zabl. 
ti ite 2 bin Eritreli telef olmuştur. 
JTALYAN ZAFERi RESMEN BIL-

DtRILDI 
Roma, 2 (A.A.) - 172 numaralı res 

mi harp tebliği: 
Marepl Badoglio telgrafla bildiri • 

yor: 
DUn askerlerimiz Gondar'ı iıgal et -

mitlerdir. Tafıillt gelecek tebliğde ve. 
rilecektir. 

Yunanistanın Balkan Antan
tındaki vaziyeti görüşüldü 

Bay Çaldarla rahatsız bu'undutu ci
hetle toplantıya gelemediği için milza• 
kereler pazartesiye talik olunmut, be • 
yanname neıredilmcmittir. 
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Kamutayın bugünkü toplantısında 

lhtiyat Zabiti ve askeri talebe layilıasın 
ikinci müzakeresi l)apılacak 

~~-----~~---------~~·· 
Ankara, 2 (Telefonla) - Kamu. 

tayın yarınki (bugünkü) toplantısın. 
da askeri fabrikalar bütçe.sinde 9000 
liralık bir münakale yapılması IAyJ -
ha.31, gümrük tarife kanunu, 1895 
kanununda yazılı 'gazoil,. tabiri i~in 

bir vasıf aranılıp aranrlnmıyacağı 

hakkındaki tdsir talebi ve mülga 
Seyrisefainin 932 yılı son hesabına 

ait kanun Jayih:u;ı görü~ülecektir • ...., 
Al'ttırma,, eksiltme, ihale kana. 

nuna ek, a...,keri talebelerle ihtiyat 
zabitlerine verilecek maaş ve tahsi -
satı fevkalA.deye dair k:ınun layiha. 
)arının da ikinci müzakereleri yapı. 
lacaktır. 

Bugün VekiJJer Heyeti toplanarak 
geç rnkte kadar görü~müştür. 

Türk Kuşunun yeni şube!eri açılıyor 

A.ayse1i fabrikasının yaptığı planörler 
çok iqi neticel~r verdi 

Ankara, 2 (Telefonla) - Türk( 
Tayyare Cemiyeti tarafından açıla -
cak olan Türk Kuşu şubelerinde kul. 
!anılmak üzere Kayseri tayyare fab. 
rikasına ısmarlanan yirmi planörden 
UçU gelml9 ve tecrübeleri yapılmıştır. 
Tecrübeler son derece memnun bıra
kacak neticeler vermiştir. Bu pla. 
nörler Bursada açılacak olan şubeye 
rönderilecektir. 

Cemiyetin burada yaptıracağı bU. 
yilk paraşüt kuletdnin malzemesi de 
tamamiyle gelmiştir. Kulenin stad
yomun bir köşesinde yapılması ka. 
rarlaştırılmıştır. Fakat mimarın bu_ 
na karşı yaptığı itiraz Uzerine bun
dan vaz geçilmiştir. Kençlik parkı. 
nın yapılacn~ı sahanın bir klişesine 
kurulması ihtimali vardır. 

Soyadı almak için 
müddet azaldı 

Ankara, 2 (Telefonla) - Soyadı 
kanununun soyadı almak için tayin 
ettiği mUddet temmuzun 2 sinde bi
tecektir. Bu suretle kanunun tayin 
ettiği müddetin bitmesine p~k az bir 
zaman kaICiığt halde <1aha oır ÇOK 

kimselerin soyadı almadıkları nüfus 
kayıdlanndan anlaşılmaktadır. 

Nüfu! umum müdürü, bu müna
sebetle gönderdiği bir tamfmde hal. 
kın ve bilhnssa. köylUlerln münasip 
vasıtalarla ika'T. edilmelerini istemiş
tir. Soyadı müddeti içinde soyadla
rını te.scil ettirmiyenler için 5 lira. 
dan 15 liraya kadar para cezası tayin 
edilmiştir. 

Olim'fJİ1Jallara 
haıırlanıqoru:z 

Ankara, 2 (Telefonla) - Kayse. 
rl, Yozgat, Sivas, Çorum ve Tokat 
vilayetlerinde spor mıntaka teşkilatı 
yapılmıştır. Bu suretle spor mınta
kalarımızın F1ayısı 42 ye çıkmış, mın. 
takalara bağlı futbol klüplerinin sa
yısr da 160 ı bulmuştur. 

Olimpiyadlara iştirak edecek f~ 
derasyon sporcularının Balkan mem. 
leketlerile temaslarda bulunabilmele. 
ri için hazırlanma masraftan karşılı
ğı federasyon tara gönderilmiştir. 

Rum emvali taksitle 
ödenemiyecek 

Ankara, 2 (Telefonla) - Hazine. 
nin taksitle sattığı Rum emvaJi gay
ri mcnkulcsinin 2222 sayılı kanunun 
şümulü ~airesine girip girmediği me
selesinden bir çok ihtilaflar çıkıyor. 
du. Devlet Şurası umumi heyeti h<'.
zine tarafından satılan Rum malları
nın 2222 s~yıh kanunun hilkilmleri. 
ne tabi olmadığını, bedellerinin 20 

taksitle ödenemlyeceğtni karar altına 
almıştır. 

"/it iqat,, hanr(i 
maddelere denilir? 

Ankara, 2 (Telefonla) - Maliyt 
Vekaleti tarafından deCterdarhklard 
gönderilen bir tamimle, muamele ver· 
gisi kanununda kullanılan "itrfyat,; 
talıirinin yalnız koku için kullanılaıt 
losyon, kolonya gibi mayilere 1nÜJI• 

hasır bulunmad·ğı, alelumum tm·a .. 
lete mahsus maddelere de şamil bU" 

tun duğu bildirilmtştlr. 
Vekalet, ayrıca tuvalete mııhslll 

maddelerin gümrük ithalat tarife.c;i • 
nin 857 inci maddesinin biitün poziS
yonlarında gösterildiğini tasrih ede· 
rek bu pozisyonda kullanılan mevad· 
dı imal eden müe.<ıseselerin kulhındl• 
ğı işçi sayısına \'e~ireyc haktlmakst· 
zın muamele vergiı:;ine tabi tutuııns
lannı da bildirmiştir. 

Her maldan menşe 
şahadelnamesi istenecek 

:Auıı.aıu, " çı. a"rvraı....,...--.-~n""'
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şehadetnamesi ahnncnğı ta..c;rih edil· 
ıniyen ticaret ve kliring unlaşnıa lıtr1' 
na da bu lüzumun ıe,mili Yekllltr 
Heyetince kararlaştmlmrştır. Jiıl 
suretle Revk C'dilecek tlrari mahi"et. 
te her nevi mal için m~nşe şehn def· 
name.'i almak mecburi olacaktı• 1 

Şimdiye kadar men~e şehaddrıll' 
me&iz gönderileıı mallurn da mtfl• 

şelerlnin tevsiki ic.;in ibraz edi ıcce~ 
vesikalann lktisnt \',..kaletinc<' tctk•• 
ki ve kabulil r;..'\rtile hir defavn mııtı' 
sus olmak Ü7.tre, mem1e şehadetııaıııt• 
si verilcrektir. 

Almangaqa ve F'ransal}a 
yeni konltnjan !ar 
Ankara, 2 (Telefonla) - Alrnıl11 

hükumetine B. 341 pozisyonunda" 
3000, c. 342 pozisyonundan uıo.ooO·o 

·ı' C. 528 pozl<ıyonundan 10.000, A. ·"' 
pozisyonundan 2, Jl, !l3a pozfS)'OI1ll~ 
dan 2 ve A. 566 pozi~~ onundan dn !İV" 
kilo kontenjan \'erilmesi Vekiller tf t' 
yetince kararlaştırılmıştır. , 

TUrk - Fransız ''Modu Vivanıl 1' 
sinin dokuzuncu maddesine göre ..;r.' 
pılacak muamelelerin :nı2 kontt>nftl~ 
kararname"ine bağlı K ı .. 1i ·trc;ill~ 
dahil maddelere de te~mil ednnıe: 

l 
,.:. 

Yekiller Heyetince kararlaştırc 111 • 
tır. 

Türk Maarif C'emintl tnrn<•"' 
dan Bu rsada yaptmlan kıı lh~İ1'iıl 
açılma merasimi 2:1 nisanda ofoC11~' 
tır. d• 

Londra, 2 (A.A.) - Erkanı har
biyeler arasında yapılması mevzuu 
bahsolan görüşmeler hakkındaki iti -
razlar bu sabahki gazeteler tarafın. 
dan ehemmiyetle incelenmekudir. 

Atina, 2 (Kurun) - FJrka liderleri 
tOrbı Baıvekil Bay Demirclı'in re!ılt. 
ği altında bugiln toplanmış, Yunanfıta 
nın harici siyaseti ve bilhassa Balkan 
Antantmdaki vaziyeti ilzerine milzake
relerde bulunulmuıtur. Bu mUzakereler 
pek samimi bir hava içinde cereyan et
miş, Bay Demirciı ve Maksimos lider· ı 
lere bazı izahat vermitlerdir. 

Kral bu milı:akerelerle alakadar ol. Ekener'in gözden düşme
muı ve göril§Ulenler hakkında izahat al sinin sebebi neymiş? 
mııtrr. 

"' Tekaüt kanununun 60 ıncı rntı ~ 
desinin birinci f1krMtnI deği tırrr.t 

t1' 
i~in hazırlanan H\yiha meclise g 
miştfr. 

"' Ttirk - Fransız muhtelit ıı; 
kem mahkemesi rei!=!l Hasenin öıt; 
mUzdeki hafta f~inde memleketı1111~0 
gelmesi bekleniyor. MahJmne11 

0 toplanıs tarihi reisin getme..•dPdt. 

Tlmes gazetesine göre, bir mek
tupta B. Loyid corc, 1914 de yapılan 
askeri andlaşmalar silsilesinin harbi 
intaç ettiğini kaydederek bu gibi and
laşmalarrn ciddt diplomatik görüşme. 
lere engel olduğu hakkındaki noktai 
nazarında ısrar etmektedir. 

Daily Mail gazetesi de Loyid Cor
cun bir makalesini neşretmektedir .. 
Bu yazısında eski lngiliz başba.kanr 
askerJ konuşmaların ~iddetle aley. 
hinde bulunduğunu bildirmektedir. 

Kral yarın Meselunga'ya gidecektir. 

Katil Hauptman 
Bugün idam edilecek, fak at ... 

Trenton, 2 (A.A.) - Hauptman cu. ı rektörü, Kimberling, büyük jüri heye-
ma günü saat 20 de idam edilecektir. ti cuma günU akş'lmına kadar, Paul 

iDAM YiNE TEHiR OLUNABI· · Wendel meselesi hkkında bir karar 
LECEK MI? vermezse, Hauptman'm idamı yine te -

Trcnton, 2 (A.A.) - Hapiıane dl : bir edilebileceğini aöylemi§tir. Wendel, 

Berlin, 2 (A.A.) - Havas muhabiri
nin öğrendiğine göre Bay Eckencer'in 
gözden düşmesinin sebebi yeni Zepli -
nin Hitler adım almasını reddetmif ol -
masıdır. ...... :.. ........................... ~ 
evvelce itiraf' a bulunmuı, fakat ıonn:• 
dan sözlerini ink!r etmi .. tir. 

Direktör, jürinin hafta ısonundan da
ha ileriye tehire salihiy ti olmadığını, 
bunun için bir mahke'lle veyahut sala • 
hiyetli memur kararı lazım olduğunu 

ilave etmiştir. 

111onra trcıhit edilecektir. ııf; 
:,. "Alman giizel sanatlar R<'r~I 

11
, 

ayın t:> inde açılac.ıktrr. Seri?'! /.!Jff 
karada 15 gün, lst.nnbuldn dn 
ny acık kalacaktır. ~-

"' Ordn'ya bağlı Fatsa knw""'11
1
, 

fren~i rni;r,drlesi hitmi<1tir. ftıı',, 
rlaki tc<ıkit;H mı:ıli "ene başında f!JI) 
ye naklolunacaktır. 



Düşünceler 
----························ 
(1350) e karşı 

(4163) 
lıtanbut umumi hapishaneıi 

6~ hekimi Bay lbrahim Zati 
Ôget, hapiıhanenin, te~kilhane-

r.in yıllık durumu üzerinde tuttuğu 
grafikleri neıretmek suretile de 
hizmet eden bir zattir. 1935 in 
gTafiğini de bashrmt§hr. 

Hapishanenin ıatıh mesahaaı· 
nı arıin murabbaı ile göstermek 
gibi hele yarı reımi bir broıüre 
ııymıyan küçük bir "devamda 
müıamaha,, stnı kendisine çoktan 
bttğıılatan bir toplama!. 

Burada hapishaneye girenle
rin fU levhasına bakınız: 

Zingal 
muhasebecisi 
Görülen ıüzum üzerine 
g~niden tevkif edıtdi 

"Zingal,, eirkcti muhasebecisi Cev
det, bankaya ı:ıirket namına yatıraca
ğı parayı kendi namına yatırdığı nok
iasmdan tevkif edilerek hakkında ta
kibata girişilmi, geçende de serbest 
bırakılmıştı. 

Cevdet, dün görillen lüzum üzerine 
tekrar tevkif edilmiştir. Tahkikata 
altıncı istintak dairesinde devam o
huıuyor. 

Çarliston Ahmet 
Çarliston Ahmet denilen birile 

akrabasından Hasan ve bir de Halil 
isminde biri hakkında müddeiumumi
likçe takibata girişilmiştir. Dava, 
Galniak davasıdır. Ha!il, çalınmış eş
Yayı satın almaktan suçlu görUiüyor. 

Çarliston Ahmet, rnevkuftur. Al -
tıncı istintak dairesi tahkikatı geniş
letiyor. 

Bir kız talebeqe söz 
atan tevkif edr1di 
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---------------- ---1 Gezinti J er s 
--==---------------------
8 i r cana bin ölüm! 

Istanbulda çocuk kütü o haneleri 
Edildi, edilecek.. Yarına 1.al• 

dı. Bir gün sonraya bırakıldı .. 
Dediler. Once günden bahsedi
yorlardı; §İmdi saatten dem vır 
ruyorlar: "llauptman bu gece 
saat üç buçukta idam eJilece!ı!.,, 
Diyorlar. Doğru mu?. Son da
kikada gene yeni bir engel, baıka 

ilk ÇOCUK kütüphanesi Cağa!oğiunda açılıyor 

Okullardaki baka/ dükli.nları - Atina 1ıp Kon~resine qidecek p10/esör
ıerimiz - Profesör Rok ilk koni eransını bugün veriyor 

bir mühlet çılunıyacak mı?. Kim 
bilir! .• Kültllr direktörlüğü ilk okullarda 

okuyan küçük çocuklann okul dı3ın
daki harekctlcriyb yakından meşgul 
olmıya başlamış, ve bütiln okullara 
bir tamim yollıyarak öğretmenlerin 
sık sık kendi talebelerinin dışarıdaki 

durumlarını yoklamalarını bildirmiş 

ti. Kültür dirc!<törlüğü bundan başka 
çocukların bilgilerini ve fikri kabili
yetlerini ilerletmek maksadiyle de 
şehrin türlü yerlerinde çocuk kütüp
haneleri açmıya karar vermiştir. Bu 
kütüphanelerden bir tanesi çocuktan 
koruma yurdunun ve kültür direktör
lüğünün yardımiyle Cağaloğlunda a-
çılacaktır. Diğer kütüphane gene 
kültür direktörlüğü tarafından Farih 
semtinde kurulacaktır. Bu kUtüpha· 
nelerde bulunacak eserlerin birer lis
tesi hazırlanmaktadır. BütUn kitap· 
lar bu ·kütüphaneye çocuk eserleri 
göndermeği taahhüt etmişlerdir. 

KiltUphane gündüzleri ıabahtan 
itibaren okul talebelerine açık bulu 
nacaktır. Talebeler öğretmenleriyle 
veya velileri, yahut da yalnız olarak 
bu kütüphantye gelecekler ve istedik
leri e8Cri hiç bir Ucret vermeden oku 
yacaklardır. 

Bundan başka kUlttır direktörlüğü 
ve çocukları koruma yurdu bir (Ço· 
cuk eserleri) sergtai dtı haznolamakta
dır. Sergide bulunacak e8erler tesbit 
edilmektedir. Ca.ğaloğtunda açılacak 

çocuk kütüphanesiyle (Çocuk eserle
ri) sergislnln açılma töreni 23 nisan 
Çocok Bayramında yııpılacaktır. 

efendideki mezarı başında bir tören 
yapılmıgtır. Törene bütün eczacı ve 
dişc;i okulu talebesi i§tirak etmi~tir. 

Okullardaki dükli.nlar 
aüzeliitecek 

Orta okullarda ve liselerde talebe
nin yiyecek ve sair 12eylerini kolayca 
tedarik edebilmesi i~in kurulan okul 
bakkallarının son zamanlarda talebe
ye istenilen şekilde yiyecek ve saire 
temin etmedikleri görillerek sıkı bir 
teftiş yapılmıştır. 

Bakanlık bundan sonra okullarda 
dükkan açmak istiyenler için yeni bir 
talimatname vücuda getirmiştir. Bu 
talimatnamede yazılı şartlan haiz ol 
mıyanlar okullarda satış yapamıya 
caklardır. 

Okul direktörleri, evveli bu tali 
matnamede yazılı gartlan haiz olanla.· 
n kültür direktörlüğüne bildirecek, 
direktörlük muvafık gördüğü takdir
de, dükkan açılmasına izin verilecek· 
tir. 

Bu dükklnlar sık sık okul direk 
törleri tarafından teftiş edilecekler
dir. 

Atina 11p konqr~sine 
gidecek doktorlarımız 

Atinada nisan ortalarına doğru 
bir Robolojl Konper kongre8i topla
nacaktır. Bu kongreye iştirak etmek 
Uzere şehrimiz üniversitesi tıp fakül
tesi profesörleri de çağrılmı§lardır. 
önUmilzdeki ha.fta içinde bazı profe
sörler, kongreye i§tirak etmek üzere 
Atinava «fdecekl~. 

Dt. "ItOOH'IN KONP'ERANS! BU
GtlN-Cenevre üniversitesi scririyatı 
dahiliye profesöril Rach evelki gUn 

Atinada toplanacak ilk Balkan ÇO· Seyyah taşıyan otomobil-
cuk esirgeme kongresine memleketi- . • . • 
miz de Uç kişilik bir heyetle iştfrak ıerı Cem1yet temın 
etmektedir. Çocuk esirgeme kurumu- etmek İ$Iİgor 
nun Atikaradaki umumi merkezince se 
çilen bu heyet wnumt merkez mUdürü 
Mehmet Ali Sancaktar'ın riyaseti al
tında Dr. S. Ahmet ile Dr. l Sami'den 
mürekkep bulunu:ror. Heyet dün ak
~am Pireye hareket etmiştir. 

Bu kongrede Balkan memleketleri 
ve yurdumuzu alAkadar eden çocuk 
meseleleriyle birlikte umumiyetle ço. 
cuk koruma l~leri ve meseleleri ınüza. 
kere edilerek kararlar alınacaktır. 
Kongre müzakerelerinin ülkemizde 
radyo lle bildirilmesi için tertibat ya 
pılmıştır. 

Şoförler cemiyeti, son günlerde 
şoförlerin mühim bir dertlerine daha 
derman aramaktadır. Bu dert, seyyah
lann oehirde gezmelerini bir nizama 
bağlama igidir. Yaptığımız araştırma
lara göre vaktile §ehirde gezecek sey
yahlar için lazım gelen otomobiller 
şoförler cemiyeti tarafından temin e
dilir ve bu işten biltün ğoförler sıra
sile faydalandırılırdı. Son senelerde 
bu i§ şoförler cemiyetinden alınmış
tır. Alakadar bir zat bu hususta ken
dislle görüşen bir muharririınize şun
ları söylemiştir: 

"- Scyyahlan gezdiren otomobil-

şehrimize gelmiştir. Profesör şehri-( 
mirde kaldığı mUddet içinde iki kon 
ferans verecektir. Konferanslarının 

birincisini bugün saat 18,30da üniversi 
te konferans salonunda verecektir. 
Mevzu (İç ifraz guddelerinin tansiyo
na tesiri) dir. İkinci konferansını da 
pazartesi günii verecektir. 

MiMAR SINAN iHTiFALi - Mi. 
mar Sinanm 448 inci ölüm yıl dönü
mü münasebetiyle bütün ilk ve orta 
okullarda öğretmenler tarafından Mi
mar Sinan mevzuu etrafında birer 
konferans verilecektir. Konferans
larda Mimar Sinanın hayatı ve eser
leri anlatılacaktır. 

HUKUK F AKtlLTESININ HE. 
SAPLARI - Hukuk fakültesi talebe 
cemiyetinin hesaplarında bazı yanlış

lıklar olduğu vilayete haber verilmiş, 
vilayet bu i@i incelemek üzere hukuk 
fakültesi cemiyetine bir heyet gön
dermiştir. Heyet tetkiklerini bitirmiş 
ve hesaplarda hiç bir yanlışlık veya 
yolsuzluk olmadığını a.nlıyarak rapo· 
runu vilayete vermiştir. 

ROMANYA tJNIVERSITES/N. 
DEN GELECEKLER - Roamnya ü
niversitesinden 50 kişilik bir kafile 
önümüzdeki pazar günü ~hrimize ge
leceklerdir. Misafir talebeyi Univer
aite talebesinden bir grup karşılıya. 

cak ve şehrin gezilecek türlü yerlerini 
gezdirerek kendilerine izahat verecek
lerdir. 

Yakında Atin& üniversitelelerden 
diğer bir grupun da eehrimize gelece. 
ği haber alınmıştır. 

D({:N Ktl KONFERANS - Üniver
sitcdç halk konferanslarının on birin

. cisinl dUn profeslSr Rüstoy vermiştir. 
Konferans mevzuu "Cihan ekonomisi
nin fikrt ve siyasal ~artları,, dır. 

Doğrunı §U, ki bu iıin ağlancr 
cak acı tarafları olduğu kadar, 
sevinecek yerleri de var. Pembe 
parmağını emen, tertemiz gözlü 
bir yavrucağı öldüren canavara 
acınmaz. Gönül, ıuurnız olsa 
da acımamak gerek. Fak at bir 
suçun cezaıı bin değil birdir. Ha
uptman, iılediği alçak kıyanın 
hesabını kaçınca keredir, veriyor! 
Belki onuncudur, ki ona: 

- Y ann ölecek.in!. 

- Günahlarına tövbe et, •on 
ıaatin yakltı§h! 

Haberini ulaıtırıyorlar. 

Zindan karanlığında ağır analt
tarlar fıngırdiyor, demir lıapıltll' 
gıcırdayarak açılıyor. Papcular 
düa okuyor ve önde bO§ı Jüfiik, 
Hauptman, elektrikli ıandalyaya 
doğru ıendeliyor. 

KalannJa dünya, bir lınldalı 
hızile döne döne sürüklenen ba 
adamın bir ıaniyede duyup dü. 
tündükleri, kim bilir ne korkun~ 
feylerdir. Bu cehennem filmini, 
söz jelatinine çekmek, yalnız ha
yalle olmaz. 11 Edgar po,, bile ba 
noktada derinleşmeği sınamağa 
flalkı§madı. 

Evet ellerinde bir yavrunun 
kanını ta§ıyan adam, çok çekti, 
çok çekiyor. Bu suçun büyüklü
ğüne mi ifarettir?. Bir insanın 

bu kadar ıürekli bir ölüm çarpın· 
tııına uğray1fı, yürekte acı tor
tular bırakıyor. Fakat öte yanda 
bu gecikmeleri, bu yanna, öbür
güne bırakıılan yapan feyİn bü
yüklüğünü düıünün. 

Bu, ne güzel bir adalet ue hak 
korkanıdur! Yüzde yü.z inanlf'" 
lar, kılı kırka yarar titizlilılnle 
aylar süren aranıflartlan sonra 
verilen hiiküm, her yeni haberle 
bir kere ıarsılıyor: 

- Durun bakalım, dinliyelim/ 
Diyorlar. 

Evet, çünkü ölümden gm 
dönülmez ve hukukçular, bir adcr 
let yanlıfı yapmaktan ıa, bin·~· 
lunun kurtuluşuna katlanırlar .. 
Bu kanun saygısı karfısınJa bü
tün vicdanlar eğilse yeridir. 

S. G•zgln Kongrede müzakere ve münakaşa 
edilmek Uzere çocuk esirgeme kurumu 
iki rapor hazırlamıt ve alakadarlara 
göndermiştir. Memleketimizin bu 
kongreye iştirakine ala.kadarlar bü. 
yilk ehemmiyet vermiştir. Kongre 
içtimalarından birine heyetimiz baş 

ler valdile seyyah acentelerinin müra- ------------- Yenibahçe Stadyomu caati ilzerine şoförler cemiyeti tara -

kanı riyaset edecektir. 

Yeni Noter Kanunu 

da1ı alınan para okluğu gibi kemli el
lerine kalmıyormuş. Bu şikayetler 
üzerine cemiyetimiz yeniden teşebbü 
se geçti. Bu i§in fof örler için hayati 
bir mC8cle okluğunu aöylemeğe Zü.zum 
görmüyorum. Bir çok resimlerin ağır
lığı yU.."'ilnden borç içine batmı§ şoför
ler, seyyah taşımayı sıra ile yaparlar
sa hiç olmazsa vaziyetlerini bir parça 
olswı düzeltirler.,, 

Şoförler bu akşam cemiyet mer -
kezinde bir toplantı yaparak bu hu -

Yeniba.hçedo yapılacak asrl stad -
yom için gönderilen projeler arasmda 
bilhassa iki Macar grupunun proje
leri dikkati celbetmiştir. Bununla be
raber belediye bir milsabaka açmayı 
da düşünmektedir. Ayrıca, tıtadyom 
yapıhr'.ken, Ankara stadyomunu ya
pacak olan Veti Viyoli'nin de fikirl&
ri alınacaktır. 

Sular idar~sinde 

fmdan temin edilirdi. Bu, cemiyetin 
defterleri tetkik edilirse anla§ılır. Son 
radan, cemiyetimiz mensuplarından 
ve bu işi idare eden bir azamt:ın ara
mızdan aynlmasile bu iş de cemiye
tin elinden çıktı. Cemiyet bu işin tek
rar kendisine verilmesi için tC§cbbüs
ler yaptı. Fakat bazı sebeplerden do
layı mtwaf/ak olımam<Ulı. Son aylar
da seyyahları gczdirc~ı otomobıller de 
vaziyetten §ikciyct ctmcğe başlam1ş -
Zardır. Söylediklerine göre seyahlar -

Yeni noter kanunu projesi hazır
lanmt§, al!\kadar makamlara gönderil
miştir. Salahiyettar bir zattan öğren
diğimize göre yeni kanun projesinde 
harçların bir kısmı arttırılmıştır. susta bir karar vereceklerdir. Behçet adlı bir satıcı, Bcyazıttan 

~n talebe bir kıza söz attığı iddi- --------------------------------------------
llSile yakalanmrştır. Müddeiumumilik- )"az ısız hi~ dqe: 

Belediye Sular idaresi beş senelik 
bir çalışma programı hazırlamıştı. 
Bu programın ikinci senesi ola.n 935 
senesinde i-145570 lira harcanmıetır. 

Bu paranın 35000 lirMile Karaağaçta 
depo yapılmak üzere bir arsa satın a
hnmırstır. Diğer kısmı da mal%eme ve 
makine mübayaasına h:ı.rcanmı§tır. 

!:e Sultanahmet ikinci sulh ceza hak I 
Yerine gönderilen Behı:et, tevkü edil
~· Şahitler dinlenilecektir. 

Moskova r adyosund;-
Moskova radyosu Türkiye için bir 

lconser daha tertip etmiştir. 12 nisan
da. Ankara saatiyle yirmide başlıya. 
C&k olan bu konser I\'.onnintem istas 
l'orıu tarafından 1724 metre ve diğeı 
~ İ9tuyon tarafından da kısa ~lga 
VU llı.etre lle De§rcdilecektir. j 

Sular idaresinin 933 yılından 935 
yılı sonuna kadar resmi dairelerden 
115.515, hususi abonelerden 122.328 
lira alacağı vardır. Bu alacaklar 1:136 
senesine devredilmi§tir. Bu sene zar
fında dlkkatle takip edilerek tahsil e-

'· ,. dilecek tir. 
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Ankaradan Afqon ve /spartaya: 6 
.....,.-~------...------------------------..-.--------------------~-------------------------
Keca'boriu Kükürt 

!• 

Fabrikasında 
(Karakııyu ) a ılı-.n tör eninde <.Jev-ı 

Jet deıniryollaı ı inşnut müdürü Bay 
Razı yen.i battıu ehenınııyetını \ e ten· 
ni kıymetini tebariız eturen bir söyle" 
verdi. .Afyonun lise müdürü ile umu
mi meclisi azasından Bekir En enkaya 
da Afyon..- J(arakuyu hatt ının yapıl
masından mütevellit sevinçlerini güzel 
sözlerle gösterdi. En sonra tsmet 
lnönü s;~z aldı. Altdcnize yeni bır isti· 
k:ımctle inen bu hattın memlekete ya 
pacağı hizmetleri anlattı, yakın bir za
manda bu hattın Antalyaya ineceğini 
söyledi: 

" - Bu hattın memleket müdafaa. 
sına yapacağı işi yüz binlerle öküz a
rabası yapamaz ... 

Dedikten sonra şimendifer siyase
ti bakımınclt.n bu hattın hususi bir e
hemiyeti olduğuna işaret etti : 

"-Zira bu hattı yapma k devlet için 
ancak Aydın hattını satın almakla 
mümkün olabilmiştir . ., 

Dedi. 
Biz Afyondan Karakuyuya geldi- , 

ğimiz vakit burada hiç tahmin etme-
diğimiz bir manzara ile karşılaştık.! 
Zira lzrnirden, Denizliden, lspartadan. 
diğer komşu vilayetlerden buraya ye-

1 
di sekiz heyet gelmişti. Bütün bu he-' 
yetler Karakuyuda hattın açılma töre
nine iştirak ettikten sonra Ispartaya 
gitmek lizere İsmet lnönünün trenine 
bindiler. Böylece hep birlikte Kara
kuyudan hareket edildi. 

Menderis nehrinin kayn::ı.ğı Kara
kuyu civarındaki bataklıktır. Bataklık 
ovayı kaplıyor. Sular buradan bir 
(düden) içerisine yatıyor. Dinarın ya_ 
nında tekrar çıkıyor. Ovayı geçtikt~n 

sonra (Keçiborlu) ya iniyor. Buradan 
(Burdur) gölü görünüyor. Kecıborlu

da yeni yapılmış olan kükürt fabrika
'il var. Kasabanın ortasında 30 - 40 
metre irt ifaında münferit Ta.'jhk tepe 
buhın 1.J y0r. Sonra Torosun karlı Amed 
dağı g 'ri'nüyor. Keçiborlunun bağ \•e 
bahc; 1 ri çok. (Burdur) gö1ilne kadar 
Merı 1 i~ ve ekilmiş bir O\'a var. 

ancak kendi memleketimizin dahili ih
t iyacma kafidir. Fakat bir müddet 
sonra harice de mal satmak için fab
rika genişletilecektir. 

Keçiborlu fabrikası (330,000) T: .rk 
lirası sermaye ile tesis olunmuştur. 

Fabrika t5) nisan 1935 tarihinde işle
meğe başlamıştır. Bugüne kadar be -
heri elli kiloluk (47,000) torba saf 
kükürt istihsal edilmiştir. İstihsal e
dilen bu kükürdün kıymeti (]41,000) 
Türk lirasıdır. 

Keçiborluda en modern bir tasfiye 
sistemi kullanılmaktadır. Buna rağ -
men ham cevherin terkibindeki husu
siyet dolayısilc ilk zamanlarda zayi
at fazla olmuştur. Sonradan yapılan 
tecrübelerle bu usulde tadilat yapıl· 
mış ve zayiat derecesi azaltılarak ve
rimi yükseltilmiştir. Bugün ( $(41) de
recede kükürt ihtiva eden ham cev -
herden { l(.30) raddesinde randman 
alınmaktadır. Üç haftaya kadar ku • 
rulacak bir ihtiyat tasfiye kazanı ile 
beraber senelik kabiliyet (4,000) ton 
kiikürttür. Bu kükürdün perakende 
kıymeti (280,000), toptan kıymeti 

(240,000) Türk lirasıdır. Maliyet fi · 
yatı ise gümrüksüz giren yabancı kU
kürdUnü, Türkiyede rekabet etmeğe 

müsait olan bir fiyata düşürmektedir. 
Toptan satış beher tonu ( 60) lira

dır, yani beher torbası lzmir teslimi 
(300) kuruştur. İtalyan kükürtlerinin 
fiyatı da İzmir depo teslimi için (300-
310) kuruştur. Bu fiyat gi.imrUk8iiz -
dür. (412) kllometre demiryolu nakli
yesi için beher tonda (1) lira veril -
mektedir. Tasarruf ettirildiği takdir
de kükürt daha ucuza satılabilir. 

Keçen sene köylünün eline geçen 
fiyattan bu sene de satış temin edile
cektir. Fabrikada bugün ( 48,000) 
torba stok vardır. Kampanyanın orta
sına kadar fabrikadaki stok (58 -
60,000) torba olacaktır. Memleketin 
nsnti ihtiyacı (60,000) torbadır. 

Fabrikada yalnız bağ kükürdU ya
pılmaktadır. Esasen başka sanayide 
kullanılan cinsler mütenevvi olup hep-

L K ISA HABERLER 

HAFTA TATiLi - içinde süt sa
tışı yapılnuyan ahırların hafta tatili
ne tabi bulunmadıkları belediye şube
lerine bildirilmiştir. Buna göre, pazar 
günleri bu gibi ahırlar açık buluna -
caktır. 

BOYACILAR VE KAHVEHANE
LER - Boyacılann kahvelere girerek 
ayakkabı boyadıkları ve bu yüzden 
çıkan tozların müşterileri rahatsız et
tiği' anlaşılmış, bunun men'i şube mü
dürlerine bildirilmiştir. 

VNYON FRANSEZDE - İspan
yol profesörlerinden Stanizlas bugün 
Ünyon Fransezde ''İspanya, Şark ve 
Garp,. mevzuu üzerinde bir konferans 
verecektir. 

TAMiR EDiLECEK MEKTEP -
LER - nk mekteplerin tamiri için 
hususi idare bü~sine tahsisat kon
muştur. Hangi mekteplerin tamir edil
mesi lazım gelceeği tesbit edilmekte -
dir. Mektepler kapandıktan sonra ta
mirata başlanacaktır. 

Buhran 
Genişliyor 

( li ıtgaru ı ıncıae) 

Antant devletlerinin derhal fili surette 
harekete geçmeleri ihtimali kuvvetli idi. 
Bugün bu ihtimal zayıftır. Bununla be
raber tahmin edilebilir ki bu hidiseler 
Avrupanın sulhunu ve nizamını muha -
faza etmek ittlyen devletlerin artık te
reddütlil hareketleri brrakarak müsbet 
bir plin Uzerinde yürümek üzere bir • 
leşmelerine yardım eder. Aksi halde bü· 
tün Avrupa milletleri için felaket kat -
idir. 

Almanyamn (Ren) işi çıktığı gün -
denberi bizim takip ettiğimiz tez fU • 
dur: (Ren) meselesi yalnız ba1ına de
ğil, ancak diğer Avrupa ve Akdeniz 
meseleleri ite birlikte halledilebilir. A
vusturyanın Sen • Jermen muahedesini 
borması, ondan sonra Macaristan ile 
Bulgariıtanın da aynı yola gitmek için 
hazırlanması tezimizin en kuvvetli bir 
delilidir. Sonra Avusturya ite Marari• 
tanm ve belki de Bulgaristanm uk11&1n· 
da İtalyanın teşviki bulunması da yine 
bizim fikrimizi kuvvetlendiren bir hı -
diseden başka bir şey değildir. 

Polis Haberleri • 
Depo Lekçisini 
öldürenler yakalandı 

Cinayet neticesinde çalınan bir çuval 
paçavra 280 kuruşa satılmış! 

Ahır kapıda paçavra deposunda bek· ı 
çi Selim Hocayı öldüren katille arka -
daşı dün sabah yakalanmı~lardrr. Kati
lin hakiki adı Serkistir. Bundan başka 
Artin, İsmail, Zeki, Karakaş isimlerini 
de kullanmaktadır. Arkadaşının adı Gi
resonlu Osman oğlu Abdullahtır. İkisi 

de sabıkalıdır. Müştereken paçavra alıp 
satmaktadırlar. Serkisin Valde hanında 
15 numarada oturan Saime isminde bir 
de metresi vardır. Bu iki sabıkalı bir 
kaç defa soydukları paçavra deposunu 
tekrar soymaya karar vermişlerdir. Bu 
karar üzerine iki arkadJŞ o akş.am saat 
altıya doğru Ahırkapıya gitmişler ve 
deponun kapısını kapalı bulmuşlardır. 

Bunlardan Selim Hoca tarafından az 
tanılan Abdullah kapıya doğru ilerle • 
miş ve sigara yakacağını söyliyerek 
Selim Hocaya kapıyı açtırmıştır. Ab -
dutlah kendi sigarasını yaktığı gibi Se
lim Hocaya da bir sigara ikram etmiş
tir. Bu sırada Serkis yavaşça içeri gi• 1 

rince Selim Hoca ayak sesini işitmiş ve 
geri dönmüştür. Akşam üzeri iki kişi -
yi ve hele hırsızlık suç ·ndan dolayı 

tanıdığı bir adamı depoda gören Se -
lim Hoca korkmut, kendisini müdafa -
ya savaşmıştır. 

Serkis yerde bulduğu büyük bir o

dunu eline geçirerek hemen Selim Ho· 
canın alnına vurmuş, ihtiyar adam ye
re düşerek çırpınmaya başlamıştır. Bu
nu gören Abdullah elindeki demiri Se
lim Hocanın kafasına indirmiş, öldür· 
müştür. Katiller bu vakadan sonra 80 
kilo kadar paçavrayı bir çuvala doldu· 
rup vaka yerinden kaçmışlar ve gece -
yi civarda hi~ kovukta eecirmislerdir. 

hanında metresinin odasında saklı ola
rak bulmuştur. Abdullah da Kumkapı 

taraflarında yakalanmıştır. Satılan pa • 
çavralar dün Markodan alınarak sahi • 
bine verilmiştir. 

Katiller dün sabah Emniyet direktör 
lüğünde müddeiumumi muavini Bay 
Cevdet tarafından sorguya eçkilmiştir. 
İkisi de cürümlerini itiraf etmişlerdir. 
Bugün adliyeye verilmeleri muhtemel • 
dir. 

HIRSIZ ÇOCUKLAR - Osman, 
Mehmet, Hüseyin, Ahmet isminde dört 
çocuk Uzun Çarşıda Ömerin dükkanı
na müşteri srfatile gitmişler, iki top çal 
mışlardır. Bunlardan Osman yakalan • 
mıştır. Diğerleri aranıyor. 

TOP OYNARKEN - AyvansaraY" 
da Mollaaşki mahallesinde oturan Tur· 
hanla Feyzullah top oynarlarken kav • 
ga etmişlerdir. Turhan başından, Fey • 
"'tıllah ayağından yaralanmıştır. 

EV YIKILIRKEN - Cağaloğlun • 
da doktor Osman Şt>r~f tthin be§ nu • 
maralı eski evi yıkılırken duvarm bir 
kısmı çökmüş. amele Mustafa enkaz al· 
tında kalarak yaralanmıştır. 

YANGIN - Amavutköyde Kireç. 
hane sokağında marangoz Koçonın evin 
den yangın çıkmış, sör dürülmüttür. 
Yangın sobadan sıçrıyan ateşten çık • 
mıştır. 

KADIN YÜZONDEN - ""'eykozdı 
Yalıköyü caddesinde 135 numaralı ev• 
de oturan Sivaslı Mustafa ile, Avni bir 
kadın yüzünden kavga etmişlerdir. Av. 
ni bıçakla Mustafayı sol böğründen yae 
r,!>l~nn ,, ...... -ı ...... v~ı,..,.,1'!11"""'Clk-ru ,,. ..... •' 

h Beyoğlu hastan°esine kaldınlmqtir. 

r o .iborluya gelince trenimiz dur
du. Burada Tören heyeti indi. Kükürt 
fabrikası ziyaret edildi. 

si SP.nede (200) ton kadardır. Bu mik- ----·-----------

Katiller ertesi günü Valde Hanına 
gelerek bir çuval paçavrayı Mercanda 
Kilit hanında Mişona 280 kuruşa sat • 
mışlardır. Mison da bu paçavraları Si -
lahtarağada paçavra tüccan Markoya 
satmıştır. 

ARABA ÇARPMASI - Arabacı Ah 
medin idaresindeki yük arabası Süt1ü • 
cede Bademlik cadd t>sinden geçerken 
Mezbahada çalışan Mehmedin dört ya• 
şındaki çocuğu Zekiye çarpmrş, yara • 
lamıştır. Ahmet yakalanmıştır. Kil<ürt fabrikası istasyonun ya -

nındadır. Kükürt ham halinde toprak
la karışık olarak ilerideki dağdan çı -
karılıyor. Arabalarla fabrikaya geti
riliyor. Burada fabrikanın ocağmrla 

eritiliyor. Sarı Kırmızı bir mayi ha
linde yere akıtılıyor. Bir müddet son
ra bu mayi donarak kalıp halinde kü
kürt §eklini alıyor. Sonra bu kalıplar 
kınlıyor. Hususi bir değirmende öğü
tülerek ince sarı toz kükürt oluyor. 
Bir taraftan çuvallara doldurularak 

1 
piyasaya sevkolunuyor. Şimdiki hal -
de fr)brikada istihsal edilmiş kUkürt 

tar i<;in ayrıca tesisat yapmak ekono-
mik görülmemektedir. 

Kükürdün kalitesi geçen 8ene bağ
cılar tarafından beğenilmiştir. Yük -
sek safiyettedir. Safiyet derecesi 
(99,3) dür. İçerisinde zararlı hiç bir 
madde yoktur. 

Bugün fabrikada (300) işçi ve me
mur çalışmaktadır. Bunların aileleri 
ve bu işin meydana getirdiği ticaretle 
(1.000 - 1,200) vatandaş geçinmek
tedir. Fabrika tevsi edildiği takdirde 
amele miktarı da artacaktır. 

ASIM US 
(Arkası var) 

Bir de Fas meselesi çıktı 
Pafts, 2 (A.A.) - LA. heyden Ha

vas ajansına gelen bir habere göre, 
İtalyan hükumetinin Fransa aleyhin
deki bir şlklyeti LA hey beynelmilel 
daimi divanrna vasıl olmuştur. Bu 
şJkfıyet, Fasdaki Fransız otoritele. 1 
rinin ft hilhas .• c;a maden işleri idare
sinin Faı:ıda bulunan fosfat kuyula
rının işletilme.~i hakkındaki teşebbfüıı_ 

)erine dairdir. 
ItaJyaya göre,bu teşebbüsler, Fa-

Hindenburg 
balonu 

(Oatyanı 1 İnci sayfada) 

sın ve Fran.~nın beynelmilel teah
hüdleri ile kabili telif değildir. Bu 
teahhütler ise, İtalyan hükOmetinfn 
de muvafakat ettiği 1911 ahkimmda 
münderittir. Bundan başka FranSJz 
otoritelerinin bu teşebbil~Jeri bir ltal. 
yan sosyetesinin hukukunu tanımak 
hu.•rnsunda gerek Fas ve gerek Fran
M tarafından kabul edilen teahhüde 
de mugayir bulunmaktadır. 

' ' 1 ürkiqe, en canlı 
~ahsiyettir ,, 

(O .ıvnm I inridP ı 

Munıafleyhin, bundan başka, zep. Bay Lav • Ting - Vay pek zarif bir 
" t·!inin bulunduğu hangardan seçim zattır. Kendilerinin ayni zamanda bal

Ci-.lerinin kaldırılması emrini ,·erdiJ ayı geçirmekte olduklarına temas edil • 
, i de sörlenm~ktedir. diği zaman uBalayı, diyorlar. Fakat biz 

Aynca B. iEkenerin. seçim hak. bu ıeyahate çrkah on bir ay oluyor. Ne-
1,ında naho~ sözler söyledi~i de iddia rede ise bir y:la sireceiiz. B"naenaleyh 
olunuyor. 1 balayı değil, baJ yılı de~ lazım . .,, de-

llalen Hindenburg zeppeJir.inde miştir. 

lngiltere 
Avusturya meselesi

nı tetkik ediyor 
Lond~ 2 (A.A.) - İngiliz dış 

bakanlığı, halen Viyana, Belgrad, 
Prag ve Bükreşteki İngiliz elçilerin
den Avusturyada mecburi askerliğin 
tekrar tesis edilmesi hakkında gelen 
raporları tetkik ile meşguldür. 

KONUŞMALAR DEVAM EDiYOR 
Belgrad, 2 (A.A.) - Havas muha

biri bildiriyor: Haber verif diğine 
göre, Küçük itilafa mensup üç dev
let, yakında, Avusturyanın son va. 
zlyeti hakkında görüşmelerinin mu _ 
tab:ıkatinl bildiren müşterek bir teb-

thbar üzerine zabıta Scrkisi Valde 

Tavla mlsabakamız 
Dün gece Altın Yuvada devam etti 

-
Büyük tavla müsabakanı 7.tr •· :in -

cüsüne dün gece Vez ecilerde Altın 
Yuva kıraathanesinde d _v;-m edildi. 
Evvelce karşılaşan on dört çift ikinci 
beşi oynadılar. Neticede ilk beşi kaza • 
nan dört çift dün geceki ikinci beşi de 
kazandıklarından Galip olarak ayrıldı
lar. Geriye kalan on çift berabere kal • 
mıştr. Bunlar da karşılaştılar ve üçer o-

yun oynadılar. Neticede taayyün edeıt 
galipler şunlardır: B. Mehmet Salt. 
Bay Yervant, Bay Talat, Bay Ömer, 
Bay Nesimi, Bay Hüseyin Hakkı (dil• 
siz), Bay Fikret, Bay Remzi, Bay Ni • 
yazi Keksin. Bay Zıya, Bay Esat, Ba1 
Niyazi Erim, Bay Necmi. bay Hüseyin· 

Galipler bu akşam sekizde şampiyoll 
luk karşılaşmasını yap ·cc:ı khrdır. 

liğ neşredeceklerdir. Halen Belgrad, Japon 
Prag ve Bükreş arasında faaliyetle 

- Mogol hudut çarpışmalarına 
müdahale edecek mi 1 t~lefon muhabereleri devam etmekte. Sovyel Bir}İgv İ 

dır. 

Sallhiyetli mahf e11er, Kiiçük an. -----------
tant daimi konseyinin evvelce tesbit Tokyo, 2 (A.A.) - Sovyetler Birli- cenubunda ve batısında dUn yeni ve 
edilmiş olan 5 mayıs tarihinden ev_ ğinin, bir üçüncü devlet tarafından mühim bir müsademe vukubulduğun11 
ve) toplanmıyacağını beyan etmekte- Dış Mogolistana taarruz vuku buldu- bildiriyor: Dış Mogolistan krtaatın• 
dfr1er. ğu takdirde Sovyet hükfunetinin si • 12 tayyare iltihak etmiştir. Japon-

lahla mukavemete mecbur olacağı bak Mançukuo cihetinde_ ölü ve ya.raiılat 
kında Moskovadaki Sovyet birliği bil· vardır. Roma'da lngiliz 

aleyhtarı ta lebe 
nümayiş yaptılar 

yük elçisine yapılan sarih beyanat 

Mançuko - Sovyetler birliği ve dış Jtalya _ Mısır Paktı 
Mogolistan hudutları hakkında Japon-
ya tarafından beklenen aydınlatmayı tekzip olunuyor 
nihayet temin etmiştir. Gazeteler, şim- Roma, 2 (A.A.) _Bazı Kahire ga • 
di Japonya ile Mançukuo arasındaki zeteleri, yabancı gazeteler tarafında1' 
mü§terek hududun açık bir surette neşredilen ve İtalya ile Mısrrın kart' • 
taayyün ettiğini ve Nankin hükfune- lrklı bir ademi tecavüz paktı akdi içiıt 
tinin hemen hemen muhakkak olan müzakerelere başlamış olduklarına dalf 
iştirakinin vaziyeti daha zor bir hale olan bir haber vermişlerdir. 
soktuğunu kaydediyorlar. Henüz ay • Siyasal mahfeller bu haberin biç bit 
dınlatmıya muhtaç cihet mevzii hudut 

esası olmadığını beyan etmektedirler· 
hadiselerinde de Moskovanın mildaha- r--------------

lıulunan B. Ekenerin bu vazifeyi terk Milli kıyafeti ile dol şan karısile bil'" 
~t"Mk :meebotly .. 11de kalacağı un -' likte dün müzeleri ve ü · ive-siteyi gez- 1 
nedll 11 IB. 1 mfşlerdir. 

Londra, 2 (A.A.) - Romadan Reu • 
ter ajansına bildirildiğine göre, Habe • 
şistanda kazanılan son zaferi kutlula -
mak üzere tenlik yapan 100 kadar hal 
yan talebeıi, İngiliz elçiliği binası ö • 
niinde durarak ıarkılar ıöylemiş ve İn
giltere aleyhinde nümayişte bulunmuş -
tardır. Bundan sonra İngiliz konsolos • 
luğuna yürümek istiyen talebeyi po • 
lis yan sokaklardan birinde durdurmağa 
muvaffak olmuştur. 

le edip etmiyeceğidir. 
Domei ajansı Buir gölünün batı 23 Nisan 

-Rertln. % (.A.A.) - B. Göbel~ Al- ---- -
man 111atbuatma B. F.kenerin icımin., neşrolunmaması hakkında talimat 
den haht11edflmemesi n fotoğrafının vermiştir 

İngiliz elçiliği sıkı bir muhafaza al -
tında bulundurulmaktadır. Bu hadise 
mUnaaebetile Reuter ajansı, son hafta-J 

larda vukubulan İngiliz aleyhtarlığı 

vak'aları hakkında tafsilat vermekte • 
dir. 

Size çocuğu dü§ünclürecek hJ· 
tanın b't§lanğıcıdır. 

~---------------~ 
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........ - -
Kırkından Sonra 

1 en~şir Pe:tk•ar 
ı A l.111\ı .n711 

Glize~hk kraliçelerı arasında 
Yazan : .Sermet MuhtaT Aıus 

-"Nisan Balığı.,nı il 
kim çıKardı? · 

1 

lardanberi bir ar.izi k günü olarak ya- ... 
Nisanın birinci günü Avrupada asır- ~ 

§amaktadır. Bugiınrle yaı ılan azi;ı:liklere 

"Nisan balığı,, dendiğini hemen hemen , 
bilmiyen kalmamıs gib"clir. Çok eski - ' 
den yılın birinci L.ınü nis n., bırinde 

ba§lardı. Sonra l 564 ) ılım.:a Fransı.; 

kralı dokuzuncu Şarl zam nınd;ı ik ı. ·i 
kanunun ilk günü yeni yılın a~ıaıı~.ıcı 
&ayıldı. Ondan sonra gelen ıııanın bi • 

rinde bir çok kimseler t.mıdı larına yarı 1 
lışhkla, yahut alay olar"k yeni yıl teb -
rikleri gönderdiler. Bu değiş"Tıe ile alay 
edenler ertesi yıl yine böyle yaptılar. 

Yavaş yavaş bu umumileşti ve gittikçe 
•zizliklere vesilt oldu. 

Her aslan yabanc1 
n.em ekelie bulunan 
bir Atmana11 ! 
Meşhur Alman generali Lüdendorf 

lon çıkardığı kitabının bir yerinde ıu 
IÖzleri yuıyor: 

'"Tavıan bir Alman hayvanı değil • 
«lir. ~ünkü herkeıin bild"ği gibi bu hay 
•an •onderece korkak bir mahlUktur. 
Olaa olsa Almanyanın misaf:rseverli • 
iİnden iıtifac!e etmek için gelmİf, mem 
'-etimize 11ğınmıttır. Anlana ıelince, 
1.ta ona benzeme:ı:. Kendisine dikkat ~ 
diline, Alman tabiatının en bariz hat • 
laı,1111 ıöıterdiği gÖrÜlür. Bu noktayı 
IÖzönüne alarak bu hayvanı şöyle tarif 
edebiliriz: "Yabana memlekette hulu· 
"-at bir Alınan!,, 

"Çalınmış bir tovalet,, 
11fl'ede meydana çıkar? 

Geçenlerde tngfltcrcnln bllyUk en • 
düatri şehirlerinden biri olan Hül'de 
hırsızlar bir evi ı.oymuşlar ve ayni za • 
rtlanda ev sahibi olan kadının gardero
bunu da boşaltmışlardı. Bir iki gün 
'<>nra Hül şehrinde güzcll'k kraliçesi 
'tçiliyordu. Evi soyulan kadın da jüri 
heyeti azasındandı. Güze!ler birer birer 
teldiler. Kadın, en ~ok rey alan bir gü
tel kıza hayretle bakıyordu. Çünkü ça • 
1ınınış olan tuvaletlerden birini onun Ü• 

terinde görmüştü. Tabii hemen rezalet 
Çıktı. ~üze! kız para vererrk bu tuva • 
itti satın aldığını söyledi ve bunda ıs -
tar etti. Çağırılan polis kızın gösterdi . 
li i:zler üzerinde yürüyerek hırsızları 
tle geçirdi. 

Birlqik Amerika ıehirlerinin 
ıeçtikleri yeni güzellik kraliçeleri 
yakında San Diyego' ela toplana
rak aralarındaki en güzeli •eçtİ· 
receklerdir. Ruimde görülen T o
lecl kraliçuiclir. Jüri ö~üne gör
düğünüz kılılıla çıkacaktır. 

Hitlerin sulh tek/ili 
karşısındn bir heaaol 

Bitlerin teklif ettiği yirmi beş 
yılhk sulh teklifini biliyoruz. Buna 
karşı, mt>şhur muhafazakArlardan 
Çörçilin şu sözleri wyJediii rivayet 
edfliyoF: 

- Bana inanınız. Almanya çok 
ciddidir. Daimi sulhu istiyor. Reni 
işgal ettikten ve Lokarnoyu parçala
dıktan sonra yirmi beş yıl için sulh 
teklifinde huJunuyor. Avusturya},, 
Macaristanı, Çekoslo\·akyayı eline 
!?e~irince elli yıllık sulh teklif ede. 
cek, Lehistan kuluvarını ahp Fran. 
M ve İngiltereyi ezdikten sonra bu 
teklifi yetmiş beş yıla çıkarat'nktır 

üç k;şUik köy I 
Son zamanlara kadar Fransanın 

en küçük nahiyelerinin Bas . Alap
daki Levens ve Feisal olduğu zanne. 
diliyordu. Bunların bütün nüfusa 

clu: 

- Bana bak kızım! Bu akıam 

kibar mualirler gelecek. Qnla

rın önünde seni claha fılı bir i•im 

ile çağıracağım, "Leyla,, diyece-

ğim. 

- Pek güzel; ya ben rize ne 

diyeceğim?. 

Bayan. hizmetçinin bu ıözii· 

ne kız.arak bağırdı: 

- Aptal sende!. 

- Peki, öv1e derim. 

Gelecek amca . • 
Artistin alacaklm ıelmif, f>G· 

ra iıt :yordu: 

- Bana lıati bir JrY sövlryi

niz Borcunuzu ne uıman uerecek· . . , 
sanız .. 

- Amcam Amerikaclan geleli· 

ği zaman. 

- Lal!. Dört aydır hep aynı 

feyİ •Öylüyo11unuz. 

- Yalan •Ö}·lemiyorum. Daha 

dün kend••inclen mektup aldım. 

- Ne yazıyor?. Ne zaman 

gelecekmif?. 

- V ap:ır bil eti alma it için pa· 

ra gör. .1,.r ''ğ:m uunan!. 

Söz temsili 
I ki clilençi bir kÖfetle lıomıfu· 

yordu: 

- Söz tem•ili, bir gün C4?pİn

cle yüz kuruf bulursnn ne cler•in? 

- Ne mi derim?. Yanlıtlrlıla 

bcıt'- ,,;,,.;..;,. S'Gl••tini ... ~ 

el 
• , 

erım .. 

Belki o zaman 
Küçük Şükrü Sof raya tuz dölı

müıtü. Annesi banu •örün~ ele

di ki: 

- Gördün mii yaphfını? Şim· 

eli •ana ceza olmalı üzere bütün 
bu tuzları yedirmeliyim. 

- Hakkın uar onrwciğim, bu 
cezaya bQ.fka bir •eler uerirrin •• 
Belki o .zaman ıeker dökerim!. 

kadın çok memnundu. Bu itin mey
dana cıkmasma sebep olan önce bırscz 
diye iftiraya uğramış bulunan kıza bir 
tiyafet vermek hakşinaslığında bulun -
du. 

dörder kişiyi geçmiyordu. Fakl}t son ,--• 
vapılan nüfus · sayımında bu hata 
düzeltilmiştir. Artık anlaşılmıştır ki 
Fransanın en küçük köyü Rot . Marn 

'---~....;......~~~~~~~~~~ 

t ı\lıl,.ul lıltd.,i 

~thittTı'yatrosu Bu akşam saat 
20 de 

de hulonuyor. · 
Bu köyün adı Morto'dur. Ve bU. 

tUn nüfusu üç kişiden ibarettir. En 
az nüfus rekoru bu köyün üzerinde 
bu1unmaktadır. 

Dünkü S.yımızct. eord~ n 
cenplanı 

l - Planeur (pünör) kelimesi ne
dir, ve ne demektir? 

- Motönüz tayyare; "ıüziilen" 

demektir. 

2 - Bir kut günde ne kadar böcek 
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Güler ytizlü, neş'eli vt- eano' 
yakındı. Hele civelekliğine ve f1 
kırdakhğına hiç uyar yoktu. 

Ebe madam kapıda gözlüğüni 
gözlerine tutmuş, (işte henim hö~ 
le mallarım vardır) gibi cakal• 
bir duru~la bakıyor, Artin Horoz· 
yan, Manolyanm elini yakalamış 
(bunun ilem desthedest olacaJ.-

1 

cihanın en hahtiyandır) derken. 
göz ucile sakallıyı işaret ediyor 
biçare sakallı ise sakal falında 
kimseyi e-özii ırönnüwmiu 

Gene usulcacık Art ini dürttil: 
- Mezhure h~ la görünürdt< 

yok. Geleceklerin ardı ke5ildi ga
liba! 

Kapıdaki maıiam sanki hu c;;'1· 
zü duymuş gibi: 

- Buğrla bak mös~·ö Hoğa 
zan!.. dedıi ve Fransızcaya çevir 
di: 

Bugün prezante etlehileceı4 ; 

kızların bu kadar idüğünü bu,.' • 
nn en yüksek eşantiyonlaı oldu 
ğunu, ayn ayn aıiamlaı koşturu· · 

hepsini uzak yerlerden, bilha~ 
getirttiğini söyledi. 

Dana, madamanın ne dediği 
ni sordu. Art.in tetik davrand, 
Ebenin kızlan bu kadarmış dese, 
sakallı (aıtık burada işimiz yok!) 
deyip fırlayıp gitmeğe kalkacak. 
Lafı değiştirdi. 

- (Şu takkedeki mevcutlar 
şunlardır. Daa başkalan da var. 
fakat angajedirler. Bendehanem 
sizindir; otunm, için, şimdilik bun 
larla ~enin. Ötekiler ~im~ 
onlan da karşınıza dikerim!) di
yor dedi. 

Hacı, mahzun mahzun boyun 
büktü: 

- lşi U7..atmadan şüphemizi 
haJledip nefes alsak; Angeliki bu
rada mı diye soruversek !.. 

ıııınıı ıııııı FAUST Bir şoförün sarhoş ye~ Kendi ağırlığının ~ 90 • niıt.e-

- E aşk olsun, aç kafesine kuş 
konsun. Sarf ettiğin bu saçmaya 
dıeecek yok ... Böyle çocukluk hiç 
olur? O süprüntüyü tanıdığımızı , 

o çöplük için buraya geldiğimizi 
işrab edip saltanatımıza zifos mu 
sıçratacağız? .• Bizim kim olduğu
muzu önceden o kahpeye de du . 
yurnııyalım. Senin bunda olduğu 
nu ağnarsa vallah bacadan kaçar 
Çünkü Adada komşu bekomşu 
otruroor; cenabına karşı marabet 
gibi namuskar geçinoor ... Emin ol, 
o kan ya karşı odada, ya da yu • 
kanda ... Orada yıllanacak rleğil. 
nerede ise angajeliği hitip haşı 
boş kalacak; gelip burayı leş ko
kutacak ... ~LI 

olmadığı nasıl anluşılır ?
1 

tinde. 

rürkçeye çevirerı Kanton belediye mec!isi.tin verdi- 3 - ''Her gününüzün ıi:zin için bir 
h B d . hayat olmasına çahımız,, sözünü kim Seni a e r' ği bir karara göre, benzinciler sarhoş söylemittir? 

Ebe madam hala kapıda du 
ruyor, fısıltılann tamamlanması · 
nı, misafirlerin karannı bekliyor
du. Yardak madam, gene arkasın 
da hizmetçi, hizmetçinin elinde 
tepsi, tepsirle bardaklar. en arka· 
da da bir kasa hira getiren mavi 
göğüslüklü bir u._.cı.akla içeri girdi 

111111111 1 GökniJ şoförlere benzin satmıyacaklardır. 
. Fakat bu karar müşkült doğurmuş. 

Kadıköy HA L E' de tur. Benzinciler, bir şoförün sarhoş 
il olup olmadığım kati bir surette ta~·in 

.\LR OPERETi edebilirl.-r mi?. Bu mesele uzun mü. 
bu akşam saat za!u~re ,.e münaka~la~an sonra nl. I 

"'> 20,45 de lıayet halJedilm!ştir. d k' ' 
<.OZO DALMAS Benzin dükkinlarının civani1 :ı ı 1 

1- "ŞIRtN TEYZJ ·okak zikzaklı bir surette beyaza bo-1 ~arın matineden i ·anacak. Eğer şoför hiç bir hata 
~ren Fransız Tiyıı ıapmadan bu zikzağı takip ederı>k ~ 

rosunda dükkana ge1ebiJirse sarhoş olmadıfrı_. : 
"FLORY A" na hükmedilecek ve o zaman kendiıd 

Q· ne istediği benzin ver:tecektir. 
ışe gündüz acıktıı )lP --------------

~Fiatlar: 35-SO li0-75-100-125 
a: 400-300- 500. 

Dilenc;ı1ğe ieşvik edild: ği 
için kaçm,şt ' 

- Seneque. 
4 - Düz avuçıar neye alimettir? 
- Tablabn temizlii"ne, iyi bu ... 

b bir insan oldujuna. 
S - Clara Bow artist olmadan ev

vel ne yapardı? 
- Dansözdü. 

Salonda iki kadın, iki erkek • 
1 - Autogyre ( otojir) nedir? 
2 _ Avrupanın en büyük ıtadyo- tiler: lcadiyeli Takuk, Manolya 

mu nerededir? Froso, Hacı Dana, Art.in Horoz 

YENi SORCUl.ARIMIZ 

3 - "Zamanında iyilik yapan aııP yan .. 
lar için çahtmıt demektir.,, sözünü ı On şişe biranın sekizi boşal • 
kim söylemittir? mıştı. Saydığımız dört kişiden 

4 - Bugün en kıymetli pul kollek- maada şapkacı çırağı cılız kız. 
siyonu kimdedir ve kaç lira değer bi- dondurma kutusu Lehli, yardıak 

ls t · · d k. d b" çiliyor? me ısmın e se ız yaşm an ır madam, hatta hizmetçisi, lL~k bi 
k k bol d Ço k S - Kate von Nagy artist olma. çocu ay muş, aranıyor u. cu le bardak bardak biralan çekmiş· 

dün bulunmuş. haJasma teslim edil . · dan evvel ne yapardı? 
miştir. Çocuk halasının kendisini di- rCnaplan yum) ler, hir arahk Ebe madam rla r:re-
lenciliğe teşvik ettiği için evdiD kaç-J'._ ___________ _.

1 
tip, albumini olduğu halde, ekse-

tığmı söylemiştir. , lansm §erefine kadeh kaldırmıştı. 

Art.in, tuzlu bad~m almağa se
~rtip pantalonunurı arka cebine 
soktuğu konyak şişesini getirmiş, 

- Bira hamallığı eden, 100 nu• 
maraya aho11erlir. Mesanemizi 
kırha etmiyel:m, kalk ekselan • 
sın! diyerek Dana ile abdestha -
neye taşınıp taşınıp koca konyak 
şişesini yarılamışlardı. 

Mühenrlis. sofada dolaşan E
heye, kaşla göz arasında, ağzı 
yapmıştı: 

-içerideki, majestenin en ile
ride kurtizanlarınclandır. tşine 

hak, loteriyaya kondun. Yalınız, 

ayak arasında pek promenad et -
me, çabuk olun deme... Ekselam 
rlomuzuna ver yansın etmek te -
mayülatmda; avuç avuç para yağ
dırmak niyetinde ... 

Ehe madam da: ( Genuk ! .. Par 
Fe ! .. Çok iyi!..) diyerek ortadan 
çekilmişti 

Filip de konyak ve ardından 
rakı, şimdi de bira ve gene kon
vak derken, Dana kafayı hayli du
man Iamıştı. Gözleri Manolya Fro
soda, dili de açılmıştı: 

- ... E,hedüenli ! ... Şu karşım
dakine atf ılihazai dikkat ederken 
yararlanın kudret ve kuvvetine, 
hikmeti samedıaniyesine valih ve 
hayranım Artinciğim. Yarabbi bu 
ne müşabehet!.. Siyahfam çeşim
ler, ufacıcık dehan, gülg(in ruh • 
sarlar; paluzeten, gümüş ayna 
gerdan, sebu saidln. kumru eller 
ve heyümmecera.. Hepsi de bite
mamiha mezburedekilerin eşi ya• 
hu; o ahseni takvimin cildi sanı. 

si, naziresi... 
Bir ah çekti ve güldür güldür 

tutturdu: 
Rengi ruhaanna rülg(Uı dediler 
Şivei hüsnüne efzun dediler 
Hali ıurideme meftun dedi1er 
Ona Leyli, bay Mecnun dediler 

Yara deşilmişti. Gözleri Ma • 
nolyada: 

- Dideler o; müjganlar o; de
han o; sadır o!.. Diye ah ofia k~ 
nşık inlemelerden sonra işi açığa 
vurdu. 

Aşık olduğunu, buna nazaran 
Mecnunun cim karnında nokta ol
duğunu söyledikten sonra Leyl8st
nm huriliğinden, periliğinden, me 
!ekliğinden başlayıp güzelliğini 
tarife girişti: 

- Bu tazenin ismi Manol miy. 
id? Efem? Ha, Manolya! .. Manol
ya'mızm kaşları biraz akçılcana 
ve seyrekcene. Onunkiler maşal • 
lahükan kara karadır, gürdür; Si
nii zişanın kalemtıraşı hilkatin • 
den çıkma bir çift kemandır .. Göz. 
lerde andınş var. Dur bakayım: 
hayır, ne münasebet. Onun behek
leri daha koyu, kiprikleri biribiri
ne girifttir ... Ağız? .. Evet, bu ta• 
zenin ağzı da küçüklüğüne küçük 
fakat canibeyninde gamzeler na
mevcut... Bundaki sadır fazla dol
gun ve şi~kin; murdia ve dayele
re yakışık alır bir sadır. Ondaki 
rlaha rlerli toplu. dana mütenasip 
ve paluze asadır .• 

Manolya: 
- Bu pasa poeta, nasin Cliyor

lar türkçe o ki poeziya yapiyorT •• 
Pasa Osmanli dili boyle elenika 
konuşuyor!... 

Başını tcadiyeliye döndüriip 
dilini çıkarıyor, tcadiyeli de nanik 
yapıp: 
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Macaristan da 
Muahedeye bağlı olmadığını söylüyor 

Prag, 2 (A.A.)- lyi haber alan ma· 
haf ilden ölrenildlğtne göre, Çekoslo
vak hUkUmeti, A waturya hllkftmeti
nin mecburi askerlik ihdası hakkın -
daki Diyetinden haberdar değildir. 

Bu hususta Viyanadan gelen ha 
herler Çekoslovakyada sükünctle kar
şılanmıştır. Bununla beraber, Avustur 
ya ite Çekoslovakya arasındaki dosta
ne mUnuebetleri nazan itibara alan 
Çelroalovak mahafili, Awsturyanm 
böyle bir karar almadan evvel Çekos
lovakya hükfımetile temas etmemiş 

olmasını hayretle karşılamıştır. 
Çekoslovakya hUkfuneti, Viyaıia 

elçislnln raporunu ve KUçUk Antanta 
mensup diğer iki devletin alacağı va
ziyeti bekliyecektir. Avusturyanm ha
reketi Salnt - Germain andlaşmasmı 
çiğnediği takdirde Çekoslovakya bunu 
protesto edecektir. Tahmin edildiği
ne göre, Londradan dönerken B. Ti -
tuıesto, Prağda duracak ve vaziyet 
haJrJrmda Çekoslovak htikfunet adam
larlle görileeeektir. 

MACARiSTAN DA VERSAll.I.F.S'A haberler. 11.U PWc. 19,11 pWL 20: Bora. 

BAOLI DEOlL I0.11 tc-..... 20,11 aoma operumdan 

Pelte, 2 (A.A.) :_Yan IWIDll mah· ııakfl. 21,'8: llcDebDere baberler 24: Koa8er 

feller Avusturyanm yaptığı hareketi nakil. 
memnuniyetle karşılamakta ve Maca- VARŞOVA - 11,11orkeftrL17,'8 çocuk 

rlstanm vaziyetinin A waturyamıı ay- tara 18: Kont. 18.20 koro Jıcıuerl. 18,80 9P0r 

ni olduiunu illve etmektadlrler. 11 llllllerl ıı ..ıonlk kouer <S.dll, Men 
Macar mahfellerinde ileri aUrUlen ..._>. •.ao poeta kutuu. 23.80 mulateUt 

ba§lıca fikir, 'Macariatanm, Almanya pG9tal&tdall ııakDler. 
tarafmdan lhW edilmi§ olan Venall- KOSKOVA - 18,80 Ru b&lk p.ı1alan. 

les muahedesi ulterl hUkllmleriyle ar- ıt,'8 ı.u..ı ~ 21 Jsouer, 22 çeqe 
tık bağlı bulunmadıfıdır. emlsyon. 23,0& lngtUzce. ı6 a11unca. 

ROMA KONFERANSININ tLK Bl:RLlN- 20.20 Bando <Serenadlar>. :IO. 
NETlCF.Sl 4IS aktllaltte. 21, haberler. 21,10 ~lenceıt kon 

.er. 21,45: Braluu koMerl. ıcouera. 11: ba 
Bükref, 2 (A.A.) - SaWıiyetli berter. 23,80 baftt mu.Ud. ı daD8 pl&kları. 

mahf eller, A VWlturyanm yaptıfı hare BUDAPEfl'ID - 1s,ao J'arpto ve ptya 
ket hakkmda mUtalea yUıiltmemekle 00 ıo: Tatar tarkd&n. 1&.ao konteranL 20 

beraber guetelerln ekaeri81 Macari8 • 11acar prlalan. 21,11 !lrneet OObnanybWı 
tanm bu hareketi nUmune ittihaz et- tdarelıbınde .,. vtyoıbnl9t Erlka 'llorlntn lftl 
mesinden korkmaktadırlar. nldl9 ...ıODUı lıcıuer. n,ao Balon orkee 

Curentul pzete.i diyor ki: trur. 
''Avusturya blr muahede ihlll et • ,_ _________ .. __ _,! 

mi§tfr. Bu Roma konferanamm ilk ne
ticesidir.,. BORSA 

t . • 93& 

Almanyanın cevabı 
igi karşılandı 

P'ttbrwıl ,.... ............ , .... ............ ~ ... ....... 
.... il ............ llpliualll'. 

• l.oiadn 
•MnJOFll 
•Putl 

PARALAR -uıs - •9'7Ua 
• lıladrtd ....... a-

11 -
141 -
ıı.-
28.
Ul-
66 -
8' -

--~------------- Ul'T -
ıM -(Od ıaıu ı lnelde > 

B. VON BIBBENTROP MUZAKE. 
RELERiN AÇfLMASINA 

ÇALIŞACAK 
Loadra, 2 (A.A.) - Alman dele

psyonu mahfetlerl B. von Rlbben. 
tropun Almanya ile Lokarno devlet. 
lerl aramda mflzakeratın açılmasını 
kolaJlqtıraeak ttraltl temin etmeden 
Berllae dinmesini pek mulltemel sör
mliyorlar. 

Von Ribbentrop, yaptıfı ıöriit

melerfn neticesini B. Hitlere telefon 
He muntazaman bildirmektedir. 

FRANSIZ BLÇILERI FLANDIN'LB 
ClJRVŞECEK 

l..endra, 2 (A.A.) - B. Flandln'le 
l.ondra, Berlin, BrUksel Te Roma. 
dakl Fransa el~erl arasında yapı
lacat olan mUlikatın hafta 110nunda 
Fraua dlf •halıiJncla V1lka bala
catını Rlyter ajansının diplomatik 
muhabiri bild1rl7or. 

B. Hltlerla malltll'&IJ, b11 ıörüt . 
melerfn bqhea tebeblnl teşkil etinek
le beraber, B. Jlmollni ile bir mi. 
llkat J&P••t olan B. de Sambrb'iln 
mevc11d17etl Habeflatandald vaziyetin 
d• anatulmıJaeaiını göstermektedir. 

A napadald büyilk merkezlerde 
bulunan bittin Fransız elcflerlaln 
bu hafta aonundakl Paris konferan. 
.... um edildiii baldundald haber
lerin JUbt oldufa anlqılmaktadır. 

UJKA.RNOCULAR BBVKSBLDE 
TOPLANACAK 

IAİldra, Z (A.A.) - Ennllls Staa. 
dard pseteainln Londra muhabirinin 
,.adıfma slre, B. Edenin Alman 
enabr hakkındaki izahatını dinliyen 
.._ umlar, Rencle bir komisyon 
tefklHae dair olan teklifin çok verin. 
de olddna Jngiltere hilkiınetinln 
mUteadcllt defalar bö7le bir teklif tf 
haluamq oldaiuu sö7lemi1lerdir. 

sa,-ıenDdlftne gire, lngilterenln 
Bundan aonra yapatafl teşebbUs, b
rllten. Jl'raua, ltalJa n Belçika 
arum .. ftldr teatisi yapılmur mer. 
lrabade olacaktır. 

Şimdiden bazı girUt•eleN bat
lanmam tuarlanmakta~r. Mamafih 
ha slrtlpnelerln nerede yapılatafr 
hakkmda henUz hiç blr karar verll -
memlştlr. 

EnnJnr gazetesinin diplomatik 
muhabirinin haber verditfne göre. 
dört Lokanloeu devletin BrUkselde 
tnpla~muı mevzuu bahsedilmiştir. 

INGILTERE FAZLA ASKERi 
TEDBiR ALM/Y.4CAK 

Lonclra, 2 (A.A.) - Dün avam 
kamarumcla. hUk4metin tmlh hali 
devam ettftl mOddetçe ml'rhuri ıuı. 
kerllk, yahut buna benzer her han. 
il Wr tedMrfn almmiyaca.tl hakkın 
da W.lut ..rfp vermlytteif Başha 
kan BaNırladen sorulmuştur. 

BaldJı.. fimdlld hlktmet na1111. 

na bu huamta teminat vereblleeeflal 
dylemiıttr. 

INGILTERE Y ARDlMI NE ŞARTıA 
YADEDIYOR? 

Londra, 2 (A.A.) - Kabine diia
kU toplantısında Frana ·ve Bel~Ja 

• MllADo 
• Brabel 
• Atlaa 
• Centtre 

-GI-
• VU'fOY• 
•Bud&pqte 
•&aknf 

·~ • !'okollaıu ...... 
•Banbot 

1171 ---
g8nderlleeek mektup hakloncla bra-1•---------·----·•1 
nm ftrmqtlr. Bu mektupta, nlq. O B il L E R 
ma akim bldrlı takdirde tahrik HD- •&.-an «9B.76 • VIJIU ı JK&ıS 
meden vuku bulacak lltr baacl bir *""1•• (l111U •lladltd 681 

• Pule ll.UI • Berlla L 9790 
taarruza karp Fransa ve Belçikanm • lllllno lOOtlS • v.,.,.. , it 
emnl7etfnl temin için lqiıts htlkt- •......... , 10 •--.... 4.,11'10 
nıetfnln leap eden tedbirleri aJaealı • Atlaa 88 .- • &aknf tlJ8.BM8 
blldf rlleeektir. • o..-m j-• a.lıru ~ 9l80 

JılekW., ..... l'w .. &elçi. • ... IUlrıO • 1'oll.,..,.,. .. .,.., 
ka htikOınetlertne verilecektir. • ~ l.1708 • lloeimH iM 88 

..... ıt.-. ........ 91188 

ALMAN NO'l'ABINDA BiR 'l'•K E e H A M 
MVŞKVL YAR 

........ 108&> ~ .. '° 
tOllO Londra, 2 (A.A.) - B11 sahahkf •.bldolu ılU(ı Çlmeto 

lngills pr.etelerl Alman nlh plbı ~ llaJ'rtJ ~: ~o!' 
hakkında nepiJat ,.pmakta ve •I· • ..._ 8ulr •• ...,. 

000 
JOO 
JOO 
JOO 
>00 

talAa Jlrtltıaektedirler. u. 8lprta w terk m. -
Tfw dl70r ki: Pwb 'iOO 1'91e1oe 

.. B. Bitlerin, yeni teklifierlne ver. &etlknalar Tallwlllw 
dlfi şekil sulh mlzakereai yapmak • llll T.llot. I 9 ~ lleltırtl ıAJ oo 
h'U81munda da amlml oldala hakkıa- .. ""--- '"70 ••• a n- ··-~ ... 
clald kanaati l1"fttlendlreeektfr. MI- • • • m aa.ı -.... ı& OD 
atıreye derhal bqlanmuma bir ı.tlk.Düln N w • Aadolu ı &1811 
mani ftrdır ki o da Lokanao· paktı_ l:rpD111tnt. ~.00 • Aaadolu D ıl.llf> 

im..._ ım A M WCl> AmdDla m 000& 
nm lhllllnl Wlmemezllktea P wa • 8. lllnunlm 6 • lltm..Nııı A t8 tlJ 

mkAnmııtım.,. n-=============:!I Tlmea, erklnı harblyeler aruıa. 
dald göriipnelere dair olan Alnıaa Zohire aatııı 
deyanatr haklmula diyor ki: 11-----------+----11 

"Alman itirazı bUytllr bir ıtltlD ..... .., ..,.. .. _... ..._ ... 
.a..a.........._...._ 11r ..... __ ....... , .... I"- (ldloJ rnueııu 
-.'"maaadır. Almaalar, ~ 
110 paktmın hl~ bir Rntle·lllllJ edfL ICf. P. Kf. P. 

s Nwt: ...... p 
medlti.. laakkraclakl noktal nuarlan. 
nın Fraua tarafmdan tamamen b- ~ (,,....pir) 7,12,1 
bul edllmeslnl istemektedirler.,, • <Mit) 8.20 

Nev KroniJd diyor ki: ç..- l,20 
Batvekll Httlerln, alAkada~ dn. Mım (İan) 4,30 

Jetleri kabil oldala kadar ~bak kon. TlfllE .70,a 
f erana mua.sı etrafına toplamak ha- Y..,ak (AmıdoJ) 46 
8Ua11dald lfiklr anma, ••imi nL " {Tnlııa) 8Z 
yetler beslfdiflnJ sletermektedtr.,. P.,.ur <'eps) 23 

ZeytiaJ9iı fJa. il 
BELÇllC.ANIN rlKBI BiR AZ ,. 2. ci ,_,.. .. 48 

llUARIZ z.... deriai ~ 3300 
Brtlkael. 2 (A.A.) - Bel~ iL SanUr derW Piti 2IOO 

zetelırf. bqia, Alman ena .. hak· Saur -- Pli 2IOO 
kında ima mUtalAalarla iktifa et•İk. Kanda ._.i Ftf 1000 
tedirler. Tilli deriei Piti 400 

20 inci Asır gazetesi df yor ki : Ponulı den9i çifti l&O 

7,30 
8,25 
1,22.1 

76,17.1 
18,20 

• 24,4 ... 
13 

2900 
2900 
1300 
9IO 

'880 

.,Hitler, 7 martta batladıtr siya. çmı .,.1 çifti 1• 200
20 

1 
setten blr adım dahi' ıerl atmamıştır. 1'::T:•:VIM::=Mi=iu:';(lifti:' =·=::11,S:;:=== 
YaptJacak anlaımalann Fra~claıı 1 
rfyiam ite taadfk tttlrflme11I hıkkı.. T k • CUMA · c.-t.i 
daki teklif ise manasızdır. Zira carp a Vlm ,l Nlaan -' Nt.an 
demokrullerfncleld slyalll lliatem '"5J'. 11 Mubanln ı2liuıaar.m 
le bir wnılOn tatbikine muhaltfttr... Oön dotufU 6 4.1\ f\ 44 

Btoile Belıe pset.I ele Aa.aa. 000 lıabfl 18.,3.'J 18.34 ........... s~o ~so 
)'a ile müzakerelere gfrlşilmeslnJ 1•· ôlle....... 12 t8 12!0 
temtktedir. n1t11.ıs ......... ı ~.st ı s.ıu 

Yalnnı atfon Belge, Alman tek. U..-...... ıa.sa :8"4 
liOerlnf tamamen recldetmekt• ve taı. umuı 19 :59 19 59 
Almanya,. hukuk •bavatının nrll I':::........,.. 4 ~~ •: 
mest ale)"hta• •uiJet alaıf ltalu• ~.... l'l ili 
maktadır. · 

lorlı filnlli~ 
- FrGIUızcatlan -

Andre Llreka, kendisini çıldırasıya 

aeven bir lmm acı acı ıiktyetlerinl din
liyordu: 

- Ne kadar duyruıusluk, yarabbi, ne 
kadar altbıızlık t Benden çekinmek, u
zaldapnak hoıuna gidiyor. Blr de ba • 
na tor. Beni dilnyaıun en talihıb bir 
mahUUcu haline ıetfrdln. Tabit ıence 
bunun bir kıymeti yoJs. Hatta ben iç • 
lenaem, aııeın blle I 

Aadre )'ÜJtıklı, cıulbell bir erkek -
tf. Her tuuft11ı ....... ayni tfklyetleri 
lfitlrdi. 08Dltlncle 1* 9eyl1 olmamak • 
la beraber, onları limemek. f ed bir hi• 
diaeye sebep olmamak için itaat etmek 
rnecburlyetlnde bbyordu. Ne yapsın? 
Bunlann ı&nUllerl de ne bdar çok, ne 
kadar derin H•dalı oluyor. Ya gerçek • 
ten içJenlrleru, ya 81Urlene. B8yle bir 
,eye meydan Yermek dofru defildlr 
tpe. And" bu 4Uftlnr.eterle latemlye -
relr bir donjuaa olunrdL 

JPabt bu defa c!a nsiyet bllıbOtiln 

bnftı. Sonnclan ıelme blr takım ıa ... 
kançlar enelld1erl atlatmak latiyorlaP 

bellnm bir pllakilllU.ll ile kaıJılolttı. 
çok glbel çok •tefli blr lmdı. Aadd 
nin kansının bet dakikalık uzaklaflDI 
ımu fırsat bilerek dedi ki: 

- Kannı bop, beni al Bunu yap 
ma.zaan emin ol ki sana varmak 
katil olacapm. Karını öldlreceğim. 

Andre ıatırmııtı. Karwm diln 
boflyamazdı. Bu deli lan kandırmak 
mtlmkiln olmuyardu. Bir giln olacd 
lır oldu. Atetll la• bir mapnda be 
yan Andre Lirekı ile bulUftU. Çıldır 
mıı gibi hemen çantaundan çıkar 
tabancayı ıtetledi. Ne yaptıtmm f 
da değildi. Mağaradakiler berine • 
dılar,. elinden tabancayı almak lat 
O ufraıma ırasında gıkaft bir 
kurıun kımı kalbini deldl. An 
kamr da afır yarah idi. Hattantyı 
dırddar. 

Aradan haftalar ı~tl Bayan JJ 
reb iyileıti, evine geldL Fakat bu 
fa batka bir meaele çıktı. Bayan a 
öfkeli ıoruyordu: 

dL Buan bu rekabet o kadar ileriye 
cidlyordu ld sa..ıli Andre ne yıpaca- tedi • 
ltm PllfJYordu. Artık bu itin bayle - Vallahi delil, una namaamn 

- Senin o imla muhakkak bir m 
ıebetin var. Beni kıskandı, aldtlrmek 

aOrtmlpcelfnl anladı. Yabanu kurtar· rine yemin ederim ki hiç bir mtlnall 
mum bir çart1ia1 41ttlndU. Buldu da. betim yok. Tanımam bile. 
En l1'ld e.1enmek. Bir kadının kanadı - Evet, fimdi böyle liSylemek 4' 
altına aokulank her glln kAlblne sap • ter· 
lanmaya huır bulunan bu anda okta- Andre kamım inandırmak için 
rından kaçmak. dan ıonra kendini ihmal etmeye 

Blr ~ kendisi için deli divane dL tyi giyinmiyor, c«zel kraftt 
olanlar araıundan birini ıeçmek latedl yor, trat olmuyordu. Bu kaba •be 
Hiç bu uçanlar ele avuca ularlar mı? zlyett kanmun kendilinden dalla .ıt' 
Her biri bir ve.ile bularak nlpnlanma- de 10tumıama ıebep olmuttu. fık. -
yı kabul etmedi. Nihayet pna yardım rif bir adanta ganUl •ermit olan 
etti de bir tane bulabildi. Evlendi. Şün- bu dUtkiln herifle edemlyecektl. 
di ıenlt bir nefeı aldı. Aman ne idi o pk, daha gGsel, daha uypn bir 
curcuna! Ne idi o kıyameti Evine gelir, bulmak için aynldı. 
••ıW kanılle karp karpya yemeğini 1 tl!!!!!!!!!!!!'!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.'!!!!!!!!l ___ .... I 
yer, llnemaya nu, tiyatroya mı nereye 
iH JiM kanılle gider. Bundan ıibtl, 
bundan lntbamh J818>'11 nerede olur? 

Andre Lireb böyle yaptı. Bittin 
cenıuaa, biltUn 1npinl an.na ver • 
dL D1pnda1d ıunuen karp ,Werlnl 
kapadı. Bir &Gn karnı evde yokken 
telefonun sili çaldı. Andre ahiseyi ku • 
lafma yapıttmh. Telin ateki ucundan 
bWbW ~bl aten blr Jwlm leli ıeUyor
du: 

Gençlerle 
Başbaşa n 

(0afyattt ı .,...,, 

- Alo, Andre Hn mlain? ... Çok &il • 
sel t Bak cUnle. Beni belki tanımıyor • 
ıun, amma ziyanı yok. Seni nerede c3r-
milpem, nerede ytlrine bakıp gülmut- - DUn ve buglnldl edebiyat 
ıem hiç aldırmadın. Benim ne hallere kmda ne dUtUnUyonnmusT 
cirdlflmi g3rmedln. Peki, itte una ıon .,_ TUrk tilri 1920 den IOad 
aözUm. Eter bu ıece uıt on lk' le ... arama devreelne glrdl. Bu dnre 
aokaimda ... numaraya ıelmezaen ya • de muhtelif fikir ta~arma m ti 
nn ıuetede okuyacıtın ıeyleri dUıUn t okuyucu kalabalığım arkeemdaıl 

• Telefon kapandı. Bu tehdit müphem klp IJUrllkllyen btr edebiyatC}I t.ıo 
fu p 9&1'Plll&L 920 den 930 a 

olduP için pek köttl blr .. yeti. Yarın devam eden arqtırmalar, (w--

ıazetede ne ıarecekti? Andrenin en zl- sayıklamalar) dn'. zamu zamaO 
yade korktutu evlilik hayatında bir re- geri bul atlamalar yaplDJI, f~ 
alet çıkarmaktı. later iatemu gide • rinde saymayı, aczine uygun 
cek. Batka yolu yok. Fakat kanama 
hiyanet etmemek için de bir çare bul- tur.Tanzimattan evvelki ve 
du. En kattı elbiıeıinl ıiydi. BOynuna edebiyat: Smıf kavgalarından ha 
kaba saba bir kravat taktı. Bapna caki ıiz, u.ray meddahl. bolUk ~ 
bir ppka ıeçlrdi. Saçlarmı taramadı. Ariatokrulle o zamanlar yeni 
tıte böyle salla parti yola çıktı. Yedi nu bqlıyan yerli burjuvul aruuıda 
maradı gGıel bir kıs kendialnl brtıla• .Uel mani.da • ıinlr deUAllıfı 
dı: parazit blr zUmrenln elindeydi. 

- Tam vaktinde ıeldln. Eler ıetme- BugUnktı edeblyataa; ~ 
ıeydln yann tsyle bir resa1et olacaktı ki dlaema rağmen, tamamen mndl. 
memleketten kaçmaya mecbur kalacak- ni çUrUten, erkek lradealni af 
tın. tıte bak klfrt kalem onda pze • kMU bir mi8tillzm ic;lnde bu'_ .. ,_ 
teye yumaya bafbyordum. ve mistik faşizme tur ~ 

Andre o çirkin halile aaf kalpli bir a- DOnyanm : dön~UrtlcU ~ 
dam gibi cevap verdi: · =ı:ı~ :lr :ı,:ı=:, 

- QasUyorawıua ya, al~ıı~ıs. _ San'at hayatmuda ne 
Belki mUballfacdann çıkardıktan nva- istiyorsunus? 
yetler abi ıldatnuf. Beni uaaktan gör • .. _ Yubnda söyledlltm 
milt olıbllirılnb. itte bakmu, ben un- teralne Ç8\'lrlnenlz ne yapmak 
nettifbüs kadar ctısel değilim. Uzak • tlnı kendiliğinden anlaşılD'.,. 
tan, yahut kulaktan ltık olmak böyle - , 
dir. Sl.dn gibi ıtısel bir bayan Paris 1 • KtMLERl BEOENlYOR • 
çinde ne kadar yalapklı gençler bula • "- Gote'nln ilham alcbjı 
bOlr. Sbinle beni bir ırada g8renler ya hayranım ... Filzuli'yi IQlmde 
midesizliliniae laWmıctmezler mi? maktan haz duyarım. Fikret'bı 

Genç laa karpama ummadalı kıya • eızlJğm& ve Yaııbt anlaplan 
fette çıkan bu adamm 10luk toluk s5s taparım." 
Jeriden flf11'11Uftl. Andre bundan latl • (ErclJfMflt Beh.ıad1tt1 "" bf' 
fade ederk çıkıp ılttL Bu kurnazlık fi'rlmitldn birin olall "Katllii 
tam ,.rinde olmut. büyük blr beıtdın ""ki GüuZ Sa'Gtlar -ıı/~ 
lnartulmuttu. Bir ıeca bir tıopJaatıda laoalCBlnus.) 



] Dl kem izde :. ıtüçü_k · ilanla~ Parasız 
Doktor! 

Beyoğlu tahsil direk törlüğünden: 
iz mir' de 

Jandarma 
i Kimyevi bir mahlQlün Türkiyede i -
1 m..'\lini deruhte ederek. j 

PARA KAZANMAK 
istiyenlerin mektupla "V AKIT" evi 

propagada servisine müracaatları rica 
olunur. (P. 117) 

' 

-/er gün neşrettiğı
miz kupon:arı 

toplayınız 

Taksimde Pürtelat mahallesi Alçak dam yokuşu 4 sayılı Zişan 
.ıhdesinde mukayyet arsanın nısıf hissesi vergi borcundan dolayı 
tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan bilmüzayede satılacaktır. 

tstekl ;lerin 27 - 4 - 936 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 
den sonra Beyoğlu kaza,.,ı Kayma kamlığında toplanan idare Heyeti-

Karısını 21 qerinden 
yaralayıp öıdürdü 
lzmirde Tepecik'te Nizam sokağın

da 18 numaralı evde bir cinayet ol -
mU§, Pınarbaşı köyü jandarma kara -
kol kumandanı Kütahya'lı Mehmet on 
başı; mavzer kurşunu ve kasatura ile 
karısı Hasibe'yi öldürmüş, kaçmıştır. 

POSTA PULU MERAKLILARINA I 
Alrnanyada bir pul kolleksiyoncusu 

ile posta pulları mübadele etmek isti • 
yenlerin mektupla adreslerini "VA • 
KIT" evi propaganda servisine "Pos 
ta pulu" rumuzu ile bildirmeleri rica 
olunur. (P. 119) 

Cinayet şöyle olmuştur: 

Mehmet onbaşı bundan dört beş 
sene evvel Kütahya'da Hasibe ile ev
lenmişti. Ahi Mustafa mahallesinden 
Çal oğullarından Hüseyin oğlu Meh -

ALMAN BAYAN 

Her nevi elişleri dersleri öğleden ev
vel vermeğe hazırdrr. ''Eli§leri" işareti. 
le ''V AKIT" evi propaganda servisine 
müracaat edilmesi rica olunur. (P. 118) 

ınet onbaşının çocuğu olmamıştır. Bir ---------------
senedenberi Pınarba§ı köyü jantlar - GENÇ VE DiNÇ ADAM 
ına karakolunda kumandanlık ediyr- - tş arıyor. 17 yaşında kavi ve sıhhati 
du. Hasibe'nin Tepecik'te Nizam so- yerindedir. Lutfen ''Genç adam" işare • 
kağinda 18 numaralı evinde eniştesi tile "V AKIT" evi propaganda servisi · 
Tevfik adında biri oturuyordu. Meh- ne bildirilmesi rica olunur. 

tLAN 

1 

KURUN okuyucularına yeni biı 
hizmette bulunuyor: Parasız mua 
yene .. 

KURUN hekimleri İstanbul ve Üs-
:' küdar taraflarında haftada birer gün 

KURUN okuyucularını parasız mu 
ayene etmeye hazırdırlar. Bundan is. 
tifade etmek için sadece KURUl' 
okuyucusu olmak ve neşrettiği 

miz kuponları kesip biriktirmek 
kafidir, Yedi kupon bir defa muaye 
ne için yetecektir. Kuponlarımızı he· 
men kesip biriktiriniz. 

MUAYENE YERLERi VE GON. 
LERt 

1 

ne baş vurmaları ilan olunur. (1747) 

ls~anbul Milli Em:ak Müdür l.üğünden: 

Eyüp 

Hasköy 

Aksaray 

)ehremini 

: . Nişancı Mursafa pafa Değirmen sokağı eski 

yeni 2 sayılı arsanın tamamı. 

Abdüsselam mahalles i Maltız sokağı eski 38 
yeni 59 sayılı ve 189 metre 62 desimetre 

murabbaı arsanın ta manu. 

Katip Kasım Alboyacılar sokağı eski 18 M. 
yeni 20 sayılı 79 metre murabbaı arsanın 
tamamı. 

Simkeş mahallesi Paş abakkal sokağı eski 2 
M. sayılı on parça a raamn tamamı. 

Katip Kasım Alboya cılar sokağı eski 7 ye

ni 9 saydı 50 metre murabbaı arsanın ta
manu. 

Selami Ali Selamsız caddesi eski 251 •~yılı 
arsanın tamamı 

Muhammer 
değer 

Lira K. 

30 00 

56 89 

316 00 

300 00 

225 00 

1 
76 50 

met onbaşı kansına çok düşkündü ve 
onu çok seviyordu. Pınarbaşmda otur
dukları evden öteye beriye misafirli
ğe gitmesini hiç istemezdi. Hasibe; 
son günlerde kocasının da muvafaka -
tlni alarak Tepecikte eniştesinin evi
ne misafirliğe gitmişti. !ki günden -
beri eniştesinin evinde bulunan Ha -
Bibe; bir sabah 7,30 da kocası Meh
nted onbaşının yanında bir jandar -
nıa olduğu halde eve geldiğini gör -

Karaağaç - Edirneşehir şube hattı 

üzerinde tuğyan dolayısile demiryolun• 
da vukua gelmiş olan hasar yüzünden 
19 mart tarihindenberi inkıtaa uğramış 
olan seyrüseferin, 2 nisan tarihinden i
tibaren tekrar başlamış olduğu ilAn o -
lunur. 

Şark Demiryollan 
Müdüriyeti 

İstanbul için muayene yeri KU 
RUN idarehanesidir. İstanbul tara 
fında oturan okuyucularrmız, Anka 
ra caddesinde Kurun idarehanesi ya 
nında ''V AKIT" kütüphanesine mü 
racaatla biriktirdikleri kuponlardar 
yedisini gösterdikleri takdirde ken• 
dilerine bir vesika verilecek ve bu ve. 
sikayı alanlar pazartesi günleri öğ 
leden sonra saat 14 den yirmiye ka 
dar kütüphanenin üstünde KURUN 
idarehanesinde doktorumuza kendi 
terini muayene ettirebileeeklerdir. 

Duvarcı sokağı eski 8 sayılı arsanın tamamı. 

Tepebagı sokağı eski 41 sayılı arsanın ta

mamı. 

25 00 
1 

25 00 
nıüş ve kendisile konuşmağa başlamış ------~-------txr. Lambrinos sokağı eski 6 sayılı arsanın ta· 

manıı. Biraralık münakaşa başlamış, Meh
nted onbaşı yanındaki eve gelip mav-
2erini bırakmış ve sokağa çıkmış o
lan jandarmanın mavzerini kaparak 
karısına iki el ateş etmiş, Hasibe'yi 
göğsünden ve bacağından yaralamış
tır. Aldığı yaraların tesirile yere dil
oen Hasibe'yi yaralamakla iktifa et -
llliyen Mehmet; kasaturasını çekerek 
~eskin tarafile kansına vurmağa baş
~ış, on dokuz yerinden yaralamış -

· l{asatura yaralarının çoğu kadı -
ııın sırtındadır. 

Kattı bwıdan sonra mavzeri ala
rak evden çıkmış, kaçmıştır, nereye 
kaçtığı belli değildir. 

Vak'a derhal zabıta ve müddeiumu
nılliğe haber verilmiş, tahkikata baş
lanınıştır. 

Müddeiumumi muavini Mümtaz: 
gece geç vakte kadar tahkikatla meş
gul olm~tur. Maktill Hasibe'nin eniş
tesi Tevfik; seyyar boyacılık yapıyor
du. Vak•adan sonra o da ortadan kay
bolmuş, akşam geç vakte kadar bulu
namamıştır. Cinayetin sebebi henüz 
'tanıamen anlaşılamamıştır. 

Bunun kıskançlıktan olduğu tah
!nin edilmekte olduğu gibi başka se -
bepler bulunması da muhtemeldir. Ha
Bibe, beş vakit namaz kılan bir kadın
dı, çok namuslu idi. Kocasmm kendi
sini fazla sevmesinden bizar olduğu
nu §ahitlerden bazıları söylemişler -
dir. 

Tahkikata devam olunuyor. Katilin 
Yakalanması için lazım gelen bütün 
tedbirler alınmıştır. 

Pozanti ile Çifte Han 
arasında bır haydutluk 

Çiftehan, (Özel) - Çiftehan istas
Yonuna yarım saat uzaklıkta bir hay
dutluk vak'ası olmuştur. Dört şaki, 
on sekiz yaşında bir delikanlıyı çevi -
rerek katletmişler, iki at, bir eşek ala
l'ak kaçmışlardır. Vak'a Bozantı ile 
Çittehan arasında olmu~tur. 

lstanbul 3 üncü ic:ra memurluğun-
dan: 

1 
Tamamına üç yeminle ehli vukuf ta- Bir kaç gUndenberi muayenr 

ra(ından 1380 lira kıymet takdir edilen başlamış, KURUN okuyucularından 
Zindankapı Babı Cafer dahilinde Rüs • istiyenler gelerek kendilerini muaye-

MUAYENE BAŞLADI 
Seferikos Fener caddesi yeni 128 sayılı Üs· 

tünde odaları bulun an kahvehanenin 57 / 96 
payı. 

Seferikos Fener caddesi yeni 132 evin ta-tempaşa mahallesinde ipçiler cad · ne ettirmişlerdir. Doktorumuz istiyen-
desinde Çatı altında bir odayı muhtevi lerin tansiyonuna da bakacaktır. mamı. 
bir bap ahşap dükkanın 8/3 hissesi ile İstanbul tarafında ikinci muayene Kilise sokağı eski yeni 17 sayılı 137 metl'e 
yine tamamına 1390 lira kıymet takdir önümüzdeki pazartesi günüdür. ve 90 desimetre murabbaı arsanın 4/ 5 payı. 
edilen ayni çatı altında ve mezktir dük- OSKODARDA E ..... :n camii Eyyu .. hümçıkmazı eski 10 M. ye. 
kan ittisalinde 23 numaralı bir bap ah- Kasımpaıa : ~ .... 

• ' Usküdar için muayene yerimiz Ua- 1 ni 1 sayılı evin tamamı. 
şap dUkHnın 2kı/l hissesik~~ yi~ tama küdarda Ahmediyede eczane yanın M • Bu"yu"k Yenı" han birincı· kat eski yenı· 21 sa.· 
mına 2160 lira ymet ta ır e en ay~ ~daki 20 numarJıh ev~. Uskli4arlı , 1 ercan • 
ni mahalde Buğdayçılar ~ıkman •ok• t okuyucularımız da cumarteılt günle I yılı dükkanın 3 118 payr. 

ğında eski 8 ve yeni 12114 numaralı es- ri öğleden sonra 14 ten yirmiye ka . Üsküdar 1cadiye mahallesi Tenekeci sokağı eski 7 ye. 
ki tarzda kagir ve zemin katında ze • dar yedi kuponla birlikte bu adreat ' ni 52 ıayılı 57 metre ve 77 desimetre mu-
minden aşağı seviyede zemini çimento giderlerse KURUN doktorunu ken . rabbaı arsanın tamamı. 
sıvalı ve üst katı kireçten kagir dükka- dilerini muayeneye amade bulacak-
run 8/5 hissesi il!n tarihinden itiba :. tardır. Üsküdar lcadiye mahalleıi Kayıkçı Şöhret ıokağm-

ren 30 gün müddetle açık arttırmaya RADYOLOJtK VE OPERATIK / da eski 9 yeni 13 saydı evin tamamı. 
konmuştur. Birinci açık arttırma z9

-
4 MUAYENELER Kamerhatun: Mahallesi Şirket sokağı eski 15 - 17 yeni 

-36 tarihine tesadüf eden çarşambc. 1 17 sayılı evin 1 / 5 payı. 
günü saat 14-16 arasında dairede ya Doktorlarımız tarafmdan muay-
pılacak ve kıymeti muhammenelesinirı yen günlerde yapılan muayenelerde Kumkapı : Çadırcı Ahmet çelebi Arapzade sokağı ye-

bazı radyolojik ve operatik mua. · 35 1 d".kk" 28216/ 92160 
Yüzde yetmiıı. beıı.ini bulmadığı takdirde nı ıayı ı u anın payı. 

ıs :s yenelere ihtiyaç hasıl olduğu görül-
on beş gün kadar daha uzatılarak ikin düğünden bu ihtiyaçlarm da temi ~abağyunus: Mahallesi Mismarcı çeşmesi yokuıu eski 
ci açık arttırma 15-5-36 tarihine mü ni için doktorumuz bazı meslektaş ve yeni 1 sayılı evin 1/ 3 payı. 
sadif cuma günü ayni saat ve mahalda larile görüşmüştür. Ve neticede has \bdisubaşı : Mahallesi Petri kapı caddesi eski 48 yeni 
yapılacaktır. İsteklilerin kıymeti ınu • talardan Şişlideki S. ifa Yurduna ve 44 I · 13 118 

sayı ı evın payı. hammenelerinin yüzde yedi buçuğu nis ya Kadıköyünde Moda caddesinde 
betın. de pey akçesi veya milli bank< T evkiicafer: Mahallesi Yeni sokak eski 5 yeni 7 sayılı Röntken aparbmanında Röntken mü. 
mektubu ibraz etmeleri lazımdır. Hak tehassısı Bay Kamilin muayeneha 
lan tapu sicillerile sabit olmıyan ipo -
tekli alacaklılar ile diğer alakadarlanr 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla • 
nnr ve husuıile saik ve masarife dair o
lan iddialarını ilan tarihinden itibaren 

20 giln zarfında evrakı ı:nüsveddelerile 
birlikte dairemize bildirmeleri lanm . 
dır. Aksi takdirde hakları sabit sicille 
rile sabit olmıyanların satış bedelinin 
paylaşmasında hariç kalacaklan ve da 
ha fazla maJQmat istiyenlere bu işe ai· 
93111619 numaralı dosya ile izahat ve 
rilece~i gibi müddeti kanuniyesi zarfın 
da daireye açılan açık arttırma şartna 
mesinin okuyabileceklcrin ilan olunur 

(V. No. 14863) 

nesine müracaat edeceklere azam) 
tenzilat ve teshilat gösterilmesi 
kararlaştırrlmıştır; ancak bunun. i 
çin önce idarehanemize yedi kupor 
'tetirmek ve sağlık servicıimiTder 

bu müesseselere hitaben bir tezkert 
~lmak lazımdır. 

KUl:>ONLAR 

Kuponların neşd devam edecek 
tir. Kupon biriktirmek için tarih sı· 

rasına riayet etmeye zaruret yoktur 
Tarih sırası ne olursa olsun yedi ku 
pon gösteren her okuyucu bir kerı 
muayene edilmek hakkını kazanını · 

demektir. Bu itibarla kupon biriktir 

evin tamamı. 

r evkiicaf er: Mahallesi Keremit sokağı eski 81 
sayılı evin 4/ 12 payı. 

yeni 67 

\ksaray Katip Kasım mahallesi Fıçıcı sokağı eski 28 
sayılı arsanın 50/ 120 payı. 

fevkiicafer: Mahallesi Yasemin sokağı eski yeni 8 sayılı 
e\"İn 66196 payı. 

Jalat : Karabaş mahallesi Köprübaşı sokağı eski 21 
yeni 45 sayıh evin 4/ 7 payı. 

'Iaraççı Kara Mehmet mahallesi Hisar altı sokağı ve 

Fener caddesi eski 17 - 17 M. yeni 6, 8, 
11, 13 sayılı iki dükkanın 14/ 120 payı. 

Pozantı nahiye müdürü vak'ayı ha- ---------------
ber alır almaz Pozantı karakol J an -
darrna kumandanile birlikte hadise ye
tine gitmiştir. Çiftchan karakolu jan
darma zabitleri de ayni zamanda eş -

rnemiş olan okuvuculammz istedik 
leri günden itibaren kupon biriktire-

"(amerhatun: Mahallesi Karnavu!a sokağı eski 41 yeni 59 
sayılı dükkanın 90/ 120 payı. 

Fener . . Tahtaminare Külhan sokağı eski 18 yeni 
30/ 1 sayılı mahzenin tamamı. 

kiyamn takibim> çıkmrşJardrr. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Miitehaeaıaı 

Doktor 

Hüseyin Usman 
Sabık Haseki hastanesi dahiliye 

mütehassm 
LSleli Uhüf apartımanı saat 4 • 7 r 

kadar telefon: 22459 

Pazardan ba~!<a günlerdt- öğleder; 1!!'.11•••••1••••••••-: .. 
sonra saat (2 1/ 2 tan 6 ya) kadar ıs 1 Göz Hekim• 
tal\butda Divan olunda l104) numa Dr ~ ükr i Ertan 

hilirler. 
Beyoğlu ve Kad•köy okuyuculan- , 

ııız için temin etmek üzere bulundu ·~umkapı 

~umuz muayene yerlerini. muayen( 
~ilnlerile beraber yakında itan ede 
Aeğiz. 

................................................. ! 

Parasız 
• 

Muaqene kuponu 

!le bek 

Fener 

: Muhsine hatun İbrahim paşa yokuşu yeni 

2 --4 sayılı dükkan ve ahırın tamamı. 

: Bebek caddesi Yenimahalle sokağı eski 2 
sayılı arsa 160 metre ve 88 desimetre mu· 
rabbaı. 

Hacı lsa Sultan çeş :nesi sokağında eski 

90-92 yeni 94-96 sayılı üstünde odaları 

bulunan iki dükkanın 80/ 120 payı. 

50 00 

1065 63 

1800 00 

62 75 
l 

400 00 

8 34 

25 00 

100 00 

153 60 

612 33 
1 

1 

233 34 
"-ı 

1083 34 

500 00 

200 00 

100 00 

516 00 

209 00 

933 34' 

432 00 

68 00 

500 ()() 

160 88 

461 00 Bu kupondan yedisini birik· 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad No 30 tiren okuyucumuz KURUN dok Yukarıda yazılı maJlar 10 - 4 - 936 cuma günü saat 14 de 

kabul eder Salı , cuma rtesı günlerı (Cag·aıog·ıu Ecz·anesı yanında) · • · •• J 1 S b d ı· · ·ı 
toruna kendini parasız muaye . >eşııı para Ve &.ÇIK antuma ue S&lJ acant17. atıf e e ıne ıstıRrazı &aıbah "9 112 12' "'aatlerı hakiki fı Sa!J a-unlerı .,,eccan,.ndıı. .ı h'J .... d b f • 1 h h k 1 

L " ne ettirebilir. "la J i ve /'o e eş aız i azine tavilleri de abul olunur. stek· 111.araya mahsuı:ıhu Herkesin halim Telefon. 22566 
töre maamelP olunur.Muayenehane vrıill•••••••- z .......... ·· ......................... ' ilerin % de yedi buçuk pey ftkçelerini vakti muayyeninden evvel 
'"telefon: 22.198. Kı§hk telefon:21044 !yatırmaları. (F.i .(1753)~ 

~------------~-----------------------------------------=------~-------



ABONE ŞARTLARI 
Yıllık 6 aylık 8235 110 

Memleket1mlzde 750 420 

Yabaııc:ı yerlere 1350 725 400 UM) 

Posta bfrllğlne 1 
180 950 500 lRO 

girmlyen yerlere~ 

Türklyenln her posta merkezinde KURUN'a abone yazthr. 

YAZI VE YONETIM YER/: 

İstanbul, Ankara Caddeat, ( VAKiT yurdu) 

Telefon pdare: 
lYazı i§lerl: 

Telgraf adresi: KURUN 

Posta kutusu No. 46 

24870 
2aıs 

lı:tanbul 
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ü enizy oi iarı 
Teslim tarihinden itibar.en üç a ylık kirası 6 lira olan Kumkapı ıŞLETMESi 

Bayram çavuş mahallesinde Acem daği sokağında eski 123 numara! Acenteleri: Karaköy - Koprüba:r 
arsa kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur Şartnarr Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade I•-- Han telefon : 22740 __ .. 

esi levazım müdürliiğünde görülür. Arttırmaya girmek !stiyenler 45 k 
uruıluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 20 - 4 _ idaremiz kömür nakliyatın 
936 pazartesi günü saat 15 de da imi encümende bulunmalıdır. da kullanılmak üzere pazarlıl. 

(8.) ( J 757) suretile yetmit befer tonluok '· 

Darülaceze için 1 haziran 936 tarihinden 31 mayıs 937 tarihine 
kadar günde 50 litreden 120 litre ye kadar tahminen 40000 litre süt 
açık eks:Itmeye konulmuştur. Şart namesi levazım müdürlüğünde gö
rülür. Eksiltmeye girmek istiyenl er 2490 numaralı arttırma ve ek
siltme kanununda yazılı vesika ve 360 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber 20 - 4 - 936 pazartesi günü sa-
at 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (1756) 

latanbul Vakıflar Dir•ktörlll~U illnlara 

1 stanbul Tapu ve Kadcutro BCI§ memurluğundan: 
Krrkçe§mede At pazarı cadde sinde Çinili hamam nezdinde mün

liedim Ferhat ağa cami inin arsasın m müstağni anha olarak latanbul 
Evkaf Başmüdürlüğünden temdidi ve tapuya raptı talep olunmuş 
itbu mahallin tapuda kaydı olmadığından senetsiz tasarruf muameJe
~i yapılacağından bu mahal hakkı nda fayet tasarruf iddiasında bulu
nan var ise vesa "ki tasarrufiyesile tarihi ilandan on beş gün zarfın
"da lstansul Tapu ve Kadastro Bat memurluğuna müracaatları ilin o-
IUnU't. .. (1738) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etti 

6. cı keşide 11 Nisan 936 dadır. 
Büyük ikramiye 200. 000 Liradır 
Bazı kimseler tarafından piyango bilet numaralarını havi cet

veller tertip edilerek ihtiva ettifi bütün numaralarda ittiraki tazam· 
mun etmek üzere satış yapıldığı ve alakadarlara bilet verilmeyip 
yalnız bu cetveller verildiği itililmektedir. 

Bu suretle yapılan satışlarda Direktörlüğümüzün ali.kuı olma· 
dığmı sayın halkımıza bildiririz. 

KUMBARA 

adet yeni mavuna yaptırılacak 
tır. Taliplerin şartnameyi gör 
mek için 1 O - 4 - 936 tarihi 
ne kadar her gün Levazım Şef · 
liğine müracaatları. ( 1705) 

TiFOBiL --Dr. ıHSAl't SAMi 
fito Vt: par.ı.tıtO ba!>tthk lartna lUtUI 

mımılt ıçin ağızdan alınaı . ıito ha~ 

ıandıı. Hiç rahatsızlık vermez. Her 
kes alabilir. Kutusu 5 5 Kr. 

Kadıköy ıulh birinci hukuk hakim • 
liiinden: 

Kadıköyünde Muvakluthane cadde • 
sinde 33 sayılı Ruvayyal pazarında iken 
halen nerede olduğu bilinmiyen Mus • 
tafa Razi'ye. 

Bahire tarafından aleyhinizde açılan 
tahribat bedelinden alacak davasının 

gıyabınızda bakılan muhakemesi bitiri
minde tafsil~tı zabıtnamesinde yazılı ol
duğu ve~hile il1nen vaki muameleli gı. 
yap kararma karşı mahkemeye gelme • 
diğiniz gibi bir guna defi ve itirazda bu
lunmamış olduğunuzdan tesbiti delail 
mucibince otuz bir lira yetmiş kuru -
fUn maa masarifi muhakeme ve takdir 
olunan yüzde on ücreti vekalet ve alt • 
mıt dört kurut müeccel ilam harcının 
ıiz:den tahsiline temyizi kabil olmak ü • 
zere 14-3-§36 tarihinde verilmiş o -
lttp hüliaayı hüküm tebliğ makamına 

kaim bulunmak için ilan olunur. (V. 
No. 14862) 

Sahibi: ASIM Us - Vakıt Matbaa11 
Neşriyat Direktörü: Refik A. SevengiJ 
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(P. 112) 

Dahiliye Vekci etinden: 
Vilayetler evi arkasındaki 4773,670 metre mikabı miktarındaki 

toprak hafriyatı açık eksiltmeye konulmuftur. · 
EksiJtme 13 nisan 936 pazartesi günü saat 15,30 da yapılacaktır. 
Eksiltme Y enişehirdeki Dahili ye Vekaleti binasınaa toplanacak 

eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

Muhammen ketif bedeli 1909 lira 47 kuruştur. 
Muvakkat teminat 143 lira 50 kuruştur. 

Kati teminat 287 liradır. 

istekliler bu ite ait mali ve fenni şartnameleri ve krokisini gör 
mek üzere Dahiliye Vekaleti Vilayetler idaresi Levazım Bürosuna 
müracaat ederler. 

isteklilerin 13 nisan 936 pazartesi günü saat 15 de teminat mak• 
buzlarile birlikte komiayona müracaat etmeleri lazımdır. 

(630) (1539) 

Açık eksiltme ilanı 

Hava Yol arı Devlet 
işletme idaresinden: 

Sivil Tayyare Meydanı yapılmak üzere satın alınan Ankaradaki 
eski koşu yerinde toprak tesviyesi yapılacaktır. 

Şartlar §Unlardır: 

1 - Yapılacak hafriyatın bedeli 9500 lira olacaktır. 
2 - Bir metre mikabı toprağın hafrile otuz metreye kadar nakli 

için 36 kuruş, altmış metreye kad ar nakli için 42, yüz metreye 54, 
yüz elli metreye 58 iki yüz met reye 60, iki yüz elli metreye 62, 
üç yüz metreye nakli için de 64 k uruf bedel tahmin edilmiştir. 

3 - Hafriyat miktarı ile nakil mesafesi vasıtalarını bulmak üze· 
re sahanın yarımışar metrelik irtif a farklarını gösteren tesviye mÜn" 
hanili bir planın alınması ve bu plana isti.naden hafr ve nakil h~ 
saplarının yapılarak idareye tasdik ettirilmesi müteahhide aittir. 

4 - Arazi müsait olduğundan sertlik zammı verilmiyecektir. 
Ancak sert olduğuna idarece kanaa t getirilen kısımların hafrinde mü· 
teahhit muhtardır. 

5 - Bilfiil toprak tesviyesine ihale tarih;nden azami bir ay için· 
de başlanmış ve tesviye ihaleden üç ay sonra bitmiş olacaktır. 

6 - Eksiltme ve ihale 17 nisan 936 cuma günü saat 14,30 da 
Nafia Vekaleti Münakalat Reis muavinliği odasında yapılacaktır 

7 - Bu hususta daha fazla bi lgi edinmek istiyenlerin Hava Yol· 
ları Müdürlüğüne, işi deruhte etm ek istiyenlerin de yukarıda yazılı 
gün ve saatte ehliyetnameleri ve 712,5 liralık temina: mektupları 

ve diğer muktazi evrakile birlikte müracaat etmeleri . (694) (1672) 

Ankara Jandarma genel komu
tanlığı satın alma komisyonıından: 

Eldeki örnek ve vasıflarına uygun (9, bin) battaniye 20 - 4 _.. 
936 pazartesi günü saat ( 11) de kapalı zarf eksiltmeıile satın alın_.. 
caktır. 

Bir tanesine (750) kuruş değer biçilen battaniye tartnametİ 
(338) kuruş karşılığında Komisyondan alınabilir. 

Eksiltmeye girmek i~t:renler ( 4625 liralık ilk teminatlarını -1e 
şartnamede yazılı diğer b,.Jgeler içinde bulundurulacak teklif za,..f· 

l larını en geç eksiltme saatinden bir saat evveline kadar koffi;;,_, ı.>ll• 
vermiş olmaları. (718) (1722) 


