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Bükreşte 1ürk 
Müsiki gecesi 
i\nkara, 25 (A.A.) - Bükreş radyoo 

sunun 10 mart akşamı için bir Türk 
musiki gecesi tertip ettiği haber alın
nu~tir. 

Ortaya gene bir barış formülü çıktı! 
Habeş topraklarından ltall}a da, ln
giltere de, Fransa da hisse alacaklar! 
~lınan topraklara mukabil Hebeşistana para verilecek! 

~denin nutku, Fransız gazetelerine göre, zecri ' 
tedbircileri sukutu hayale uğratmıştır! 

Sporlar ve 
müsabakalar 

d liu yıl Almanyadaki kış olimpiya -
ına "d t . gı en sporcularımızın bıraktıkları 

8C3ır gazetelerde Türkler arsıulusal 
Por nıüsabakalanna iştirak etmeli mi, 
~lllerneli mi münakaşasını doğurdu. 
k :ak ile yapılan kış sporlan memle -
}' Chıniz için sadece bir sıhhi eğlence, 
ğ~Ut medeni bir ihtiyaç meselesi de -
~dir. Bu nevi sporlar bizim için ayni 
~da bir milli müdafaa işidir. 

il· , ,. <.°:r 

1 •r kayakçı kalüeıi yükıek dağ~ 
Qrı11 canlı havtı81 içinde ileriliyor. 

iti .Anadolumuzda öyle bölgeler .vardır 
~buralarda altı ay yerden kar kalk -
lıa. ı. Bu yerlerde blitün kış hayat ve 
~" tcket adeta durur. Bir köyden öbür 
~}'e gitmek mecburiyetinde olan yurt• 
~·§lar karlar içerisine batıp kalmamak 
~ lll ayaklarına kalbur geçirerek büyük 
~0tluklarla ve kaplumbağa yürüyüşü 
~ ~okuluk ederler. Böylece bütün gün 
~ tiidükleri halde ancak bir kaç kilo -
, trelik yol alabilirler. Halbuki kayak 
,ıı0runa alışmış bir adam kışın en yük
c~ı~ kar tabakaları üstünde günde kırk, 
L 

1 kilometrelik yolu pek kolaylıkla a • 
~b·ı· 1 tr. Dağlarda otuz, kırk metrelik 

Dün Londra ve 
Paristen gelen ha
berler, zecri tcd -
birlerin şiddetlen -
dirilmesi ihtima -
linin baş göster -
diği bugünlerde, 
bilakis barıştan, 

yeni barış formül
lerinden bahset -
mektedirlcr. 

Evvela lngiliz 
Dış Bakanının a -
vam kaınarasm -
da bi.ivük bir me
rakln beklenen ve 
dinlenen nutku ge
rek Fransız, gerek 
İngiliz gazetele -
rinde muhtelif tef
sirlere yol açmı§
tır. 

Fransız gazete -
lerine göre bu söz
lerde ihtiyat ve ba-
:,ıreı;- vaıdıı. ıe - Jl~~~ ,,.efti 1tltn'ciil·J ad •~ • ~ı ımltilT. 
yecanlı sözler bek-
: iyenler hata ettiklerini görmüşlerdir. tuk zecri tedbircileri derin bir sukUtu 

hayale uğratmıştır. "övr,, e göre bu 

Orhan Seyli Halit Ziya Halit Fahri Hüıeyin Cahit 

Anto-loji 
I 

Meğer hececilerden son-
ra kimse yetişmemiş! 

Antoloji yüzünden çıkan edebiyat 
kavgasında enteressan sözler 

(Yazısı 4 üncü sayfada)' Eden hesaplı bir ihtiyatla prensipler 
sahasından çıkmamış, Milletler cemi
yetinde yapılması muhtemel bir yeni
liğin ve iptidai maddelerin tekrar tev
zii bahislerinde de ihtiyatlı davran -
mıştır. "Maten,, gaztesine göre bunu-

nutuk azimli bir insanın nutku değil- ----------------------------
dir. Ve umumiyetle tahmin edildiğine Orta Mektebe Giden 
göre Cenevrede ltalyaya sert bir ih - K 1 
tarda bulunmakla iktifa edilecektir. iZ arımız ı·çı·n •• ( Sonu: Sa. 4 Sü. 4) 

Almanqa ile ltall}a 
anlaşamıyorlar! 

Fransız 
edilirse 

- Sovyet anlaşması tasdik 
"Lokarno,, bozulacak mı? 

sürülmektedir. Pakt tasdik edilirse Al · 
manların şaşırtıcı bir vaziyet karşısın
da kalmış olacakları, nasıl bir mukabe
le yapacakları belli olmamakla beraber 
derhal tahrik edici bir mukabelede bı:· 
lunmıyacakları sanılıyor. 1 

lzmirdeki çocuk 
bildiri bir 

babalarına yollanan 
suç mudur? 

Gönderilen mektup, içinde bir ummacı formülü 
olması bakımından tenkit olunabilir, ancak .. 

Paris ve Londradan gelen haberle -
re göre Sovyet - Fransız antlaşması 

tasdik · edilmek üzeredir. Fransız dış ba
kanı Flandin Sovyct elçisine bu mü • 
nasebetle söyliyeceği nutkun ana hat -
lanru bildirmiştir. Fakat diğer taraftan 
Alman elçisile Mussolini arasında ko • 
nuşmaların bir pakt etrafında olduğu 

ve pakt tasdik edilirse İtalya ile Al -
ASIM US manyanın durumlannı değiştirerek Lo-

Matin gazetesinin Roma muhabirir.c 
göre de Mussolini ile Alman elçisi soı 
görüşmelerinde şu anda Almanya ile 
İtalyanın sarih bir elbirliği yapmaları • ı 
nın sırasız olduğuna hükmetmişlerdir . 
Elçi İtalyanın ticari ve askeri siyasası
na dair Hitler tarafından tertip edil -
miş bir sual varakasını Mussoliniye ver 
mi§, fakat Mussolini bu suallere müp • 
hem bir takım cevaplar vermekle ikti -
fa etmiştir. 

(Sonu: Sa. 4 Sü. 5) karno muahedesini feshedecekleri ileri 

......____---~------------------~~------------------~ 

aOf,cıAammız Ankarada kendisini kar§ılıyan Kamutay Bafk'!-nı 
Abdülhalik ve diğer Bakanlar arcuında 

• 

Kız talebemiz bir geçit resmfnde (Yazııı 2 nci sayfada) 

Dilimiz 
················-······ 

Olimpiyatlara gidiliyor! 
" inkar,, Federasyonların hazırlanma program-

Dünkü gazetelere geçen bir Roma 1 b• k b J 1 k l telgrafında şu ibare var: "Mussolini - arını tat ı a 3Ş ama arı arar aş tırıldı 
nin biltün harp gemilerine hazır oZ ı 

;;s~~:!:iı~~~i~~;:~;e~~:,riva 1 Aleyhte neşriyat yapan teşkilat 
inkar ... Bu, bizim konıı§tıığumuz - 1 1 d 1 k 1 

türkçe<le (tekzip) etti demek değildir. aza arı ceza an ırı aca armış 
B~ bunu (Evet demek lazım gelirken 
dememek yerinde 7cu.Zlanınz. O halde, 
Anadolu Ajansı, haberde ısrar, ediyor 
mtt aiyelim1. 

Ankara, 25 (Telefonla) - İdmanı sonra bitmiş, federasyon reisleri hare -
Birlikleri İttifakının umumi merkez" iç• ket etmişlerdir. 
~ iiS &ün aüreq milıakerelcrden .(Sonu Sa. 2 Sü .. 4).., 
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Orta Mektebe Giden 

l 

Sulha den z yoıııe gldilebll !' 11111l 
ızlarımız için •. , 

İzmir Kız orta okul d ;rcktörleri kız 
çocuk babalarına bir mektup yollamış. 
Mektubun bir suretini İzmir gazetele -
rinden alarak dünkü sayımıza koymuş
tuk. Ayni yazıyı alan bir İstanbullu aı• 
kndaş. buna keskin bir mütalea ekli • 
yor ve bunu imzahyan okul direktör -
lerinin: 

dil uzatmanın zararı, kız çocukları 5 

kakta yabancı erkeklerle konuşturul 
malıdır demenin zararından çok Ust 
<lür. Italyanlar burada da Akdeniz meselesini ileri sürüyorlar 

Çocuklarınızı mektebe düzgürıS 

bilez:ksiz yollayınız, kendilerinin t 

lencelerinde, sokaklarda mürakabesi 
de, şerefli çocuklar, alayişten uzak 
cuklar, biribirlerini krskandırmıyarı 
cuklar yetiştirmekte bize ortak oıun 
diyen bu temiz yürekli okul direkt0 

lerine bir Şeref sokağı muharririnin 
tabı bu sert ve hesapsız sözler otaınaı· 

Londra, 25 (A.A.) -Avam kama-{ ITALYANLAR AKDENiZ .ı:l!ESELE-} ITAlJYA GÜNDE 12 TAlTARE 
rasında deniz konferansı için istenilen SIN/ iLERi SÜRÜYOR YAP/YOR! 
münzaın tahsisatın müzakeresi dola - Londra, 25 (A.A.) - Deyli MeyJ 

Londra, 25 (A.A.) - 1talynn dele-
1 yısile beyanatta bulunan hariciye na- gazetesinin yazdığına göre talyan 

l) izmirdeki çocuk babalarına tarzi
ye vermes:ni, gelerile yaptıkları müzakere sonun - hUkr. · • h zın B. Eden konferansın ne vakit müs · umeti günde on ıki tayyare csa-

da Röytcr Ajansına göre İtalyanlar, 
bet bir neticeye varabileceğini evvel - biylc hava inşaatına karar vermiştir. 

2) Nasıl bunu müttefikan imzalamı~· 
larsa yine müttefikan istifa etmelerini 
istiyor! 

den takdir etmek kabil olmadığını zecri tedbirler de dahil olmak üzere Bu senenin sonundan evvel, mem-
söylcmiş ve demiştir ki: siyasi meseleleri, ileri silrmüşlerdir. lckct 1500 tanesi bombardıman tayya-

"Bliyilk Britanya hükümetin hede- Yalnız, ltalyanlarm, İngiltere kendi - resi olmak üzere 5300 tayyar~yc sahip 
fi bUtün sınıflar dahil harp gemifori - lcrilc daha evvel bir nevi Akdeniz an- olacaktır. 
nin eb'adını ve binncticc maliyet fi - lnşması imzasına amade olduğunu bil- iT ALY AN ORDU KONSEYi 

Kızlarımızı, eğitim ve öğretimlerine 
bıraktlğımız bu zatlar çocukların veli -
)erine eliyorlardı ki: OJimpiyatlara 

gidiliyor yatını kUçWtmcktir. Biz, silahların ke- dirmcden evvel, her hangi bir deniz TOPLANDI 
mlyet itibarile tahdidini istemekte ıs- Roma, 25 (A.A.) -Ordu yül<sek 

1 - Kız çocuklannız ıincmııya g:t
ıin; fakat ya okulla, ya kendiniz!e bir 
liftte ..• rar edeceğiz. Çünkü, konferansın iyi anlaşmasını irnza etmiyeceklcri mese- konseyi, dün, öğleden sonra Vcnedik 

neticelere müncer olabilmesi için en lesini ileri sUrüp sürmedikleri daha sarayında B. Mussolini ve prens de 
birinci §art bizce budur.,, belli değildir. Piemont'un iştirakiyle toplanmıştır. 

2 - Sokakta yakın akraba ıayıl:ı.n 
cenç erkeklerle konuşmasın. 

(Üstyanı ı inrldıl 
Umumi merkez bu içtimaında 5 

kongresine verilecek esasları tayin t 

miş, olimpiyat müsabakalarına iştir' 
için alakadar federasyonların hazırlsıı: 
programlarını tntbike başlamnlarını 

- •• ~. ~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!"'~~~~~~~!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!~~~=~~~~ 3 - Mektebe gidip gelirken talebe 
ka!ketini ba~m<lnn çıkann.a:nn. 

Fransız-Sovyet paktı ................................................................................ 

Almanya itirazederse .. 
Fransa La Haye ,t\dalet Divanına 

müracaat edilmesini söylüyor 
Paris, 25 (A.A.) - Parlamento bu-ı 

gUn öğleden sonra " Fransız - Sovyet 
paktının müzakeresine devam etmiş -
tir. 

Dı§ işleri encümeni reisi radikal 
sosyalist Bnstid paktı müdafaa ede • 
rck 1-!ileter cemiyeti paktiyle tama -
mile uygun olduğunu ve Rusya ile Al
manya arasında bir tercihi tazammun 
etmediğini göstermiştir. 

Flandin Fransız - Sovyet anlaş -
masımn mınkatavi paktlar yapılması
'la bir mani teşkil etmediğini, daha 

müzakerelerin bidayetinde harpten ev 
velki Fransız - Rus ittifakı nevinden 
olmıyacağınm ve bütün milletlere a -
çık tutulacağını tasrih edildiğini kay
detmiştir. 

Başbakan Çekoslovakya ile de ay
ni esaslar dahilinde bir anlaşma ya -
pıldığım söyledikten sonra Fransız -
Sovyct paktının Lokarno zihniyetine 
mugayir olmadığını ve Almanya buna 
itiraz ediyorsa Fransamn meseleyi 
Lahaye adalet divanına havaleye ama
de bulunduğunu bildirmiştir. · 

Habeslerin 
t bir baskını daha 

c Ankara Haberleri-) 

iKTiSAT MÜSTEŞARI LONORAYA 
GiDİYOR 

Ankara, 25 (Telefonla) - 1k
tiıad Vekaleti müsteşarı Faik 
Kurdoğ)u bu akşamki ekspresle 
Ankaradan latanbula hareket et -
mittir. Bay Kurdoğlunun Londra
ya gideceği, orada sınai müesse
selerle görüıeceği tahmin olun -
makta ve bu ıeyahate :hususi e
hemmiyet verilmektedir. 

BEŞ YILUY ZİRAAT PlANJ 

4 - Çığırtkan renkliler, yüksek ök
çeli ayakkapları giymesin, bilezik, kü -
PC, gerdanlık takmasın, tırnaklarımı, 

kirpik'er;nc, ka§Jarına dudnk1anna bir 
ıey ıünncsin. 

Bu yazıda "ahvali fevkalade .. çeşni
si bulan muharririn ilk çatacağı yer, 
bunu yazan ve mekteplerindeki çocuk
ların velilerine yollıyan direktörler de
ğil, bunu alıp ga::etelerine basan mes • 
lekdaşlarının takdirsizliği olmalr idi. 
Kaldı ki öyle bir takdirsizl_ik de yok -
tur: 

Ortada olan şey en küçüğü 12, en 
büyüğü - müstcsnalarına bakmayı • 
ruz - 14 yaşında olan kız çocukların 

şereflerile yetiştirilmesini, kız çocukla -
rının süs bakımından da okul içinde bir 
sadelik, bir temizlik örneği vermesini 
istemekten, bunun için çocuk velilerile 
elbirliği yapmaktan ibarettir. 

rarlaştmnıştır. 

Umumi merkezin içtimaında 936 
ziranından evvel hazırlanacak olan Y 
bütçenin esasları da tesb:t olunmuıtııf 

Umumi merkezin kararları arasırıd" 
gazetelerde aleyhte tenl:itler v~ net~. 
yatta bulunan teşkilat azalarının ~id 
detle cezalandmlmaları da \'ardır. 

Umumi merkezin hesap ve mual11': 
Jatı da tetkik ve tasvip edilmiştir. ~ 
mumi kongrenih 1 ı nisanda içtirrı• 

karar verlim ·ştir. ı' 

Diğer taraftan haber alındığına g6ıı' 
sporcuların olimpiyat müsabakaları., 
iştirakleri için lazım gelen tahsisat de 
let bütçesinde ayrılmıştır. / 

Yunan Meclisi 
2 Mat tta top:anacak 

Ankara, 25 (Telefonla) - Zi
raat Vekaleti tarafından endüstri 
planına müvazi olarak hazırlan -
makta olan beı yıllık planın esas 
hatları tesbit edilmiıtir. Plan ö -
nümüzdeki ziraat mevsiminde tat
bik edilmeğe batlanacakır. Be§ 
yıllık planda, ziraatte kullanıla -
cak mahsullerin ekimi bahsine 

Gö ~Üs göğüse çarpışmadan sonra Italyanlar kaçblar huıusi bir yer verilmektedir. 

Cephelerde ·yeni hazırlıklar var! ESK~ GÜMÜŞ PARALAR SATIN ALİNIYOP. 

"Yakın akrabası bile olsa sokakta 
genç erkeklerle konuşmasınlar., demek, 
yahut "belgesiz kasket taşıdığı için k.ı
rakola düşmcsınler,, gll.ıi bir Iudlaı.;ı fua· 

mülü koymak böyle bir mektup içinde 
önce tatbik kabiliyeti olmamak sonra 
geniş bir "tamim,. e lüzum bulunma -
mak bakımından tenkit olunabilir. Bir 
ibare ki yanyana oturduğu bir erkek 
sınıf arkadaşile biribirlerine komşu ev
lerine sokakta beraber dönmek müsa • 
adesini kız çocuktan alıyor. 

Atina, 25 (KURUN) - Ve"~ 
zelosçu ve Çaldarisçi partiler •~ 
sındaki ~on müzakereler ge.ne ~
kim kalmı•lır. Bugün kabaneıı. 

-ı: lı. 
top~2mtııından ıonra Kral, me' 

t , 
si 2 martta toplantıya davet e 

Dessie, 25 (A.A) - Habeı / 
kaynakları, Ras f mrunun Adua 
.:·varında Damagebla İtalyan ka
rargahına yaptı~ı bir hücumda 
yeni bir zafer kazandığını haber 
vermektedirler. 

YENi HABEŞ TAARRUZLARI 

Adisababa, 25 (A.A.) - Bir 
halyan resmi tebliği, kuvvetli bir 
Habeş müfrezeıinin Volkaitide 
bir ltalyan postasına taarruz ede
rek bir silah ve mühimmat depo
sunu berhava ettiklerini bildir - ı 
mektedir. Habeıler ise aynı za -
manda bir de erzak deposunun 
yakıldığını iddia ediyorlar. 

Habeıler, gece vakti Damageb
Jadaki halyan karargahına baskın 
yapmıılar ve göğüs göğüse şiddet
li bir muharebeden sonra düıma
nı dağıtmıtlardır. Habeılerden iki 
ölü, dört yaralı vardır. 

htllyanlar, geride pek çok mü
himmat, ıili.h ve techizat bırak
mıılardır. 

icra vekilleri heyeti 
Birçok mühim kanun laqi
halarını Kamutaya t1erdi 

Ankara, 25 (A.A.) - İcra vekilleri 
heyetince tetkik ve tasvip edilen apğı
daki kanun layihaları Kurultaya sev -
kedilmi§tir: 

1 - 1935 finans yılı bütçe kanunu
nun 5 inci maddesine bağlı "D'~ cetve
linde yapılacak değişiklik hakkında ka· 
nun IAyihası; 2 - Devlet demiryolları 
ve limanlan İ§letme umum müdürlüğü 
1933 mali senesi hesabı kat'i kanun la
yihası; 3 - 2467 sayılı kanunun 6 ncı 
maddesine bir fıkra ilave edilmesi hak-

Diğer taraftan Decazaıın 

topla bir İtalyan bombardıman 

tayyareıini dütürdüğünü bildir -
mektedir. 

Yalancı şahit 
Hauptman dava$ı 
yeniden mi başlıqacak? 

Trenton, 25 (A.A.) - Vali 
Hofman, resmi beyanatı ıırasın
da müddeiumumi tardından ika
me olunan hukuku amme ıahidi 
Veted'i yalancılıkla ittiham et -
miştir. 

Bu beyanat, Veledin yalancı 
şahitlik yapmakla mahkemeye ve
rilmesini ve Lindberg davasının 
yeni baştan rüyetini intaç edecek 

kında kanun Uiyihaıı; 4 - 1702 ve 1880 --------------
sayılı kanunların tadiline dair olan 2517 

mahiyettedir. 

sayılı kanunun ikinci maddesinde sözü 
geçen çizilgenin değiştirilmesi hakkın
da kanun layihası; 5 - Hazineden tak
sitle gayri menkul mal satın almıJ o -
lanlann taksit bedellerinin tecili hak -
landaki 2222 sayılı kanuna ek kanun 
ıiyihau; 6 - Tahlisiye umum müdür• 
lüğü 1934 mali yılı hesabı kat'i kanun 
layiha11; 7 - Sıhhat ve içtimai Muave· 
net Vck~letinin 1933 mali yılı bütçe -
ahıde 3200 lira mUnakale Y.aP.ılması ka-' 

nun layihası hakkında; 8 - 1935 mali 
yılı jandarma umum kumandanlıfı bUt• 
çesinde 20000 liralık münakale yapıl -
ması hakkında kanun layiha11; 9 - An
kara şehri imar mildürlüfünün l 934 
senesi hesabı kat'i kanun layihası; 10 
- Yüksek Ziraat enıtitüsü 1934 yılı 
hesabı kat'i kanun layihası; 11 - Türk 
bayrağı kanun layihıı.ııı; 12 - Okul kad 
dolanna ait 2201 sayılı kanuna bağlı 1 
numaralı çizelgenin dcğiıtirilmesi h~k-
kında kanun layihası. ~ 

Ankara, 25 (Telefonla) -Te
davülden ltaldırılan gümüş meci -
diye ve aksamının, safi beher 
gramı 19 kurut üzerinden olarak, 
vilayet merkezleri ve umumi mü
f ettitliklerce satın alınmasına bat
lanmıştır. Bu fiyata göre bir ki
lo mecidiye 15 lira 77 kuru§ tut
maktadır. 

TRAKYADA TAPU YAZIMI BAŞLIYOR 
Ankara, 25 (Telefonla) 

Trakyada tapu yazımına nisan a

Elin kötü görüşünü buna karşı ko -
yarak ve alıştırarak yontmaya ve erit
meye çalışmak daha üstün görülmeli • 
dir; polis'n kasketsizleri karakola gö I 
türcmiyeceği belli olduğundan öyle bir 
ibarenin fzmirde, o muhitten uzak hir 
yazıcıya hiç bir şey söylemediği teslim 
olunmalıdır. Ancak "bu sözleri niçin 
yazdınız?,. diye basit bir soruya yer 
vermeden onların çocuklar önilnde çok 
üstün tutulması gerelt~n haysiyetlerine 

miıir. ·~İ' 
1 1 1. "ıh" V enize oıcu ar mec ıs reı öl' 

ne B. Mukaı Rufosu namzet 1 
termektedirler. 

BiR MEBUS TEVKiF ED/L01. 
'' ıır Atina, 25 (KURUN) - ..,,e ., 

zelist partisi dün henüz bil:nı1'' 
Yen bir sebepten tevkif olur.r.11

• 
b' bir komünist mebusun serbes~ ~ş 

rakılmaıı için hükUmet nezdıfl . 
teşebbüste buhmmutlur. HitJ<ıl, 
met henüz tahl<ikata devaıntl 
mektedir. 

yı içinde baılanacaktır. Bu hu - --------

susda umum müdürlüğün hazır - Hukuk bahis!eri 

~!ı~::.:~!~~~:!~:~ .!~:~m;:.~:.: a·;~~·;.-·····k~-~-~~ 1 bozu 1abi1 ı r mi 1 
den batlaması kararlattırılmış ve 

bu yerler Sıhhiye Vekaleti tara - Ankara müddeiumumisi. Reisi Bunun için, müddeiumuıııifli: 
fmdan tesbit edilmi•tir. h l.f 1 ıı f 

-ı: Cümhura komplodan z~n altında hükmü kanuna mu a ı o il e' 
YENi TİCARET ANLAŞMAI ARIMİZ bulnanlar hakkında verilen beraat hukuki bir kaidenin tatbik edil~, 

Ankara, 25 (Telefonla) - Po- kararını temyiz etti. mesi, yahud yanlı~ tatbik ed1

1 
, 

d }'"f\' lonya ile aramız a yapılan ilk ti- Bu haberi diinkü gazetelerde mesi yolunda bulunan muta ıı •) 
t1'• caret anlatması müzakereleri okurken, bir Halep gazetesinin rını, Temyiz, baştan başa te , 

memnuiyet yerici b!r 'ekilde de - ,,nsıl beraat knrarını bildiren satır- eder. Muhalefet bulun~p k•;, 
vam etmektedir. lara eklediği bir mutalia da gö - bozulursa muhakeme yemden .. _. 

lsveçle hükumetimiz arasında- züme ilitti: "Karar beraat oldu- lar. Eğer mahkeme eıki hUJcil ~' 
ki ticaret anlatmasının müddeti ğundan temyiz olunsa da bozul • de ısrar edene karar bu de~• , 
de ıubatın 29 unda bitmektedir. maz,, deniliyor. Temyiz mahkemesinin hey~~·;,, 
Yeni bir anlaşma için yakında ko· filvaki, eıki uaulü muhake - mumiye denilen teıekkülufl ~' 
nuşmalara başlanacaktır. matı cezaiye kanununda bir mad- reçer ki artık onun kararın• 111~,,. 

Çekoslovakya ile yapılmış olan de vardı. Cinayetlerde verilen kemeler tabi olmak mecburiY"' 
yeni ticaret anlatması ıra~zakere - beraat kararları, 1'111 karara halel dedirler. ,I' 
leri de bitmel< üzeredir. gelmemek üzere, mücerred ka - "Be,.aat kararı bozulamıaı,, 

I" " il- Muvakkaten tatil edilen El- f' b l b·ı· d d"ı k k d k 1 -• " nunun ne ıne ozu a ı ar, er · zü eı i anun an ama u• 
1 
.. 

aziz - Diyarıbekir hattı yolcu ve, Bu da, bu kabil davalarda "Jü- mattandır. Halbuki 0 za111•0,:, 
efya nakline açılmııtır. ri,, nin yokluğunu ıidermek için 1 ı 

da, verilen beraat karar arı. 
1

, .. 
konulmuı sibi idi. Ancak !im - tef ,. iNGiLIZ HARP GEMiLERİNE SUiKASO 

YAPILIYOR 
Londra, 25 (A.A.) - Amiral

lık mahfelleri, son zamanda 
Velox torpido muhribine suikasd 
yapıldığını ifşa etmektedir. 

diki ceza muhakemeleri uıulti ka· mahkeme kanuna ıöre tanı a•· 
nunu açıktır: Temyiz mahkeme kül etmemit ve bUküm aeb•P 1 ,,, 
si, bir illmda hukuki kaidelere terilmeden \'erilmit bulunuyor , 
kanuna muhalefet görürse onun ortada b'r hiikiim yok farıc:lil;_,, 
hHkmiinü bozar, HUküm ister c.eiinden, karar gene bo:ıuJa;r 
bera·at olsun, ister mahkfuniyet. Ve tabii doğru olan da budur• 
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J işaretler 1 
Halk bilgisi 

lıtanbul Halkevi tarafından 
~karılmakta olan "Halk bilgisi Kllltllr itleri 

laaberleri,, adında bir mecmua ç· k• b• h k 
Uflrdır. Bu mecmua ıimcliye ka- ır ın ır are et 

-----.--..---...... ------l"f"I--..... ~----------... 

1 Yıl l !iV h~11ı·s 1 1 ~~11• hab:··:··· , u llu . Muhendısım 
tlor 52 •ayıdan mürekkep koca -
r.?~n bir yekUn vücuda getirmİftİr. 

Halk bilgİ•İ mecmuaıının ken
di ltadronı içinde cidi, olgun, la
ltot hi~ ele göıteriıe meyil etmiyen 
bir tavrı var. Bu gösteriısiz la -
aliyet bir hiç, bir sıfır değildir. 
Bilakis, "Halk bilgisi haberleri,, 
~ok yerinde ve lüzumlu bir ihti -

Bir talebe derste· Kevser, ten Fatma 
hocasını tokatlamış Cemileyim! diye ... 

diye 

Rast geldiği kızla 
nişanlanıyorınuş! 

>'aca cevap vermektedir. 

Dıı yapııı bakımınc!an moJPrn 
tekniğe uygun, ustalığı Avrupalı, 
İçi •o•yetenin ruhunu aksettiren, 
•oıyeteden tetkikler ta~ıyan es-:=r
lere mıadıf:ımı::.ı söylüyoruz. 

"Hal.k bilgisi haberleri,, mütc

Uazi kapakları arasında bize gc

"İf hal.k kitlesinin ruh bakımından 
lotoğTallarını arka ar/laya sıra -
lıYor. 

Bir •o.yetenin içten, derinden, 
tarihi •eyİr içinde nef eı alı§ını bu 
1JlQklar üzerinde görebiliyoruz. 
Sarı kağıcl kapakların altında; 
•eoiz mırlar geçirmif, ruhu ka· 
itcllara dökülmemi§, zekaya an
ccak kulaktan gelen müphem bir 
l..Utı halinde ıöyle böyle akıede
bilmiı bir halkın dünyasını ıeyre
diyoruz. 

Bu clünya; orijinaliteye su -
lcryan sanat için ıonıuz bir kay
ıaaktır. 

Maden ocağından ham clemir 
filizlerini çıkaran insanların gay
retine benziyen bir himmetle ça
lıfan in•anların mesaisi §İmdiye 

11-.,lıaclffr bize bir haylı sanat mal:z:e-
~ J.--1--.ı .... 

Ü.tünele bizim tarlaların ve bi
zim çiçeklerin kokusunu cluymak 
i.tediğimiz mısraların, satırları 
ara.ıncla biz.im insanlarımızın 

ruhlarının kımıldamaıını arzu et
tifimiz romanların fideliği ancak 
bu nevi halk bilgisi olacaktır. Mü
taheclelerimiz.in kuvvetli olma•ı 
liiphenz ki yerli malı bir ıanatın 
doğması için bize çok yardım e -
eler. Fakat müşahede ruhun ele -
rinliğine inemez.. 

Fakat bize lazım olan bir mev
zuda itam madde olarak kullanı
la,. halk ruhunun inceliklerine, de
rinliklerine inmektir. 

Gerçi sanatı mücerred bir mef
hum, ve aristokraıinin oyunu di
)'e kabul edenler için bu tetkikle
rin mancuı yoktur. 

Fakat günümüz sanati, ıenig 
laaik kitlesinin ruhunu bir ham 
ltaadele ribi kullanan ve bu ham 
rıtatleletlen orijinal eıer halk eden 
l'cıratıcı, ve ilahlanmıı bir kud -
'et diye tanır. Bu bakımdan halk 
6ilgisi ~all§maları tam ıuurlu bir 
faaliyetin eıericlir. 

Sadri Ertem 

KÖYLÜYE YARDIM 
Köylünün Ziraat banknlarile yap

l'tıakta olduğu işleri konuşmak ve köy
lüye daha ziyade yardım çarelerini a -

Evvelki gün şehrimizin orta okul -
larmdan birinde çok çirkin bir hadi -
se olmuş, bir talebe derste öğretmeni
ni tokatlamıştır. 

Bu mesele etrafında yaptığımız 
araştırmalara göre hadise 
cereyan etmiştir: 

şu ~kilde 

Okulun öğretmeni son sınıfta der
se girdiği vakit talebeden birini derse 
kaldırmış ve o günkU dersi milzakere 
etmeğe başlrunıştır. Fakat talebe der
sine çalışmadığı için hiç bir soruya 
ccvnp \•erememiş ve tabii fena nota -
l:ırak yerine oturmuştur. 

Bunun üzerine fena not almaktan 
pek ziyade müteessir olan talebe öğ -
retmenine aykırı harektler yapmıya 

başlamış ve dnha sonra işi ileriye gö
türerek öğretmeni tokatlamıştır. 

Hadiseyi duyan okul direktörü 
derhal inzibat kurumunu tophyarak 
talebe sorguya çeiklmiş ve okuldan 
tard cezası verilmiştir. Hadise etrafın
da ımıtur Genel ispekterleri tarafın
dan da tahkikata ba.§lanmıştrr. 

Konferans için ecnebi 
memleketlerden 
profesörler gelecek 

İstanbul ve Ankara Üniversitele -
rinde konferans vermek üzere yaban 
cı memleket üniversite profesör -
rinden bazılarının yakında şehrimize 

gelecekleri haber ahnmı~tır. Bu pro -
fesörler şehrimizde türlii mevzular il· 
zerinde üniversite talebesine ve halka 
konferanslar vereceklerdir. 

Bu arada İsviçrenin ZUrih Üniver
sitesi profesörlerinden ikisinin bir 
haftaya kadar gehrimize gelmesi bek-

Doçentlik imtihanları 
Üniversitede doçentlik imtihanına 

girmi§ olanların çalışmaları etrafın -
da yapılan tetkikat bitmiotir. Yakın -
da doçentlerin Tıb f akilltesinde ameli 
ve pratik imtihanlarına ba§lanacak -
tır. 

Bu arada Psikoloji doçentlik im
tihanı cumartesi sabahı pratik olarak 
ve sah günü sabahı da amelt olarak 
yapılacaktır. 

JANDARK KAPANIYOR - Be -
yoğlunda İngiliz sefarethanesi arka -
sında bulunan Fransız Jandark okulu 
bütçe darlığı dolayısilc mektebi ka -
patacağını ktiltür direktörlUğUne bil -
dirıniştir. Okulun 60-70 kadar tale
besi vardır. Bu talebeler diğer okulla
ra yerleştirilecektir. 

YAZ/ KURSU KONFERANS/ -
llk okul öğretmenlerine mahsus ol -
mak Uzere açılan yazı kursu tedrisatı 
etrafında bugUn saat 14 de üniversite 
konferans salonunda bUtUn öğretmen
lere bir konferans verilecektir. 

Konferansı Ispekter Bay Feyzi \'C· 

recektir. 

EGELiLER GECESi - üniver • 
sitede bulunan Egeli talebeler martın 
dördüncü günü akşamı Maksim sa -
!onlarında büyük bir Ege gecesi hazır
lamışlardır. 

Bu gecede bütün Ege havzasının o
yunlan oynanacak ve halk tilrkülcri 
söylenecektir. 

VNIVERSITED'E BiR KONFE • 
RANS - Dün Üniversitede profesör 
Röpke tarafından (Şehir nafia mil -
esseseleri) mevzuu etrafında bir kon· 
f erans verilmiııtir. 

ONA KOCASINDAN BAGLANMIS 
MAAŞTAN 534 LIRAYJ ALMIŞ !: 
Kevser isminde bir kadın aleyhin -

deki sahtekarlık davasının duru§• -
sı tamamlanmış, İstanbul ağırceza 
hakyeri, suçu sabit görmüş, bir yıl Uç 
ay hapis kararı vermi3tir. 

Bir askeri kaymakamının karısı Fal 
ma Cemilenin maaş ~üzdanını ele ge
çirerek ve kendi nUfus kağıdına Fat -
ma Cemilenin resmini yapıştır arak, 
ona kocasından bağlanmı§ maaştan 
534 lirayı aldığı davanın mevzuudur. 
Tahkikata göre, Kevser, kendisi Fat -
ma Cempc imiş gibi davranarak, 1930 
yılından 1934 yılına kadar bu parayı 
almağa muvaffak olmuş. Evvelden ta
nıştıkları asıl maaş sahibi, o sırada 
taşrada, uzak yerde bulunuyormuş. 

Fakat, nihayet işin iç yüzü meydana 
çıkmış! 

Belediyede 
müdürlükler 

Garaj ve Numarotaj mü
dürlükleri kuruluyor 
Belediyede hazirandan itibaren ye

niden bir garaj müdürlUğü ihdas o -
lunacaktır. İtfaiye, temizlik, fen ve 
sıhhat müdürlüklerine ait bUtUn kam
yonlarla diğer motörlU vasıtalar bu 
mlldiirlük~ idare edilecektir. 

Bu suretle makineler daha fenni 
bir surette kullanılacak, iyi muhafaza 
olunacak, benzin sarfiyatı bir elden 
idare edilecektir. 

MUdUrlUğe 250 lira ücretli bir mü
hendis, 150 lira ücretli bir ustabaşı 
ile 120 şer lira ücretli iki usta, 70 lira 
ücretli bir anbar memuru ile 60 lira 
ücretli bir katip tayinedilecektir. 

NVMEROT Al ŞUBESi 
Belediyede bir nümerotaj şubesi de 

kurulacaktır. Bu şube şehrin nUınero
tajını idare edecek, noksanları ta -
nıamlıyacaktır. 

Bu §Ubenin ba.~ma 140 lira ücretli 
bir mUdiirle 80 lira ücretli bir katip 
alınacaktır. 

KÖPRU - ÜSKODAR 
Şirketi Hayriyenin köprü ile Üskü

dar arasında yaptığı seterler pek ziya
de kalabalık olmakta, bilhassa akşam 
Ustil evlerine dönen iş sahipleri pek 
ziyade sıkıntı çekmektedirler. 

Ellişer dakika ara ile yapılan ak -
şam seferlerini şehrin ihtiyacına da
ha uygün bir şekle koymak için Şir -
keti Hayriyenin tarifede değişiklik 
yapacağı söylenmektedir. 

ŞEHRiMiZDE DEVLETE AiT EMLAK 
lstanbulda resmi daireler hariç ol

mak ü:r.cre mili emlake ait binalara 
konulmıya başlanan kıymet takdiri işi 
bitmiş ve 3,893,713 lira 90 kuruş kıy
metinde milli emlak bulunduğu anla-
6ılmıştır. 

Bu yekunun dağılış şekli şöyledir: 
lstanbulda 2,263,982 lira 75 kuruş 

tutarında 843 parça irat getiren milli 
ve mahlUl mallarla 735,660 lira 38 ku
ruş tutarında 277 p:ırça metrrtk nım 
ve l,009,289 lira 42 kuruş tutannda 
531 parça metruk ermeni emlaki var
dır. 

Zabıta kendisine mühendis süsü ve-
rerek rastgeldiği kızlara n!şanlanan 

bir adam yakalamıştır. Bu adamın ismi 
Remzid :r. Aksaraydd oturan bayan Na-1 
imcye kendisinin yol mühendisi oldu • 
ğunu söyliyerek tanışmış. kızı ile ni -
şan lanmıştır. 

Remzi Bayan N3°menin Fat'hte otu
ran hemşiresi bayan tfakatle ve Silivri
kapıda oturan bayan Hacerle de tanı§• 
mıı, bunlardan tapu ve boşanma mcsı:
lelcrini halletmek üzere 225 lira almış
tır. Aradan günler geçip de işler ya -
pılmaymc:a iki kadın dolandırıldıklannr 
:ınlamışlar ve zabıtaya başvurarak Rem 
ziyi yakalattırmışlardır. " 

Remzi auçunu ink8.r etmiştir. Fakat 
kendisi Emniyet ikinci şube müdürlü • 
ğüne götürülünce bundan evvel de bir 
daha sorguya çekildiği anlaşılmı§tır. 

Remzinin Bergamada da bir kızla 
nişanlandığı ve bin lirasını yediği de id
dia edilnıl§ti. Remzi adliyeye verilmiş -
tir. 

Taşa tutma 
Anadolu Fenerinde oturan Hamdi 

sandalı ile Sedcfadaaı eahillerinde balık 
avlarken bir aralık Hamitin volisine 
yakla§mt§tır. 

Sahilde bulunan on kadar balıkçı, 

Hamdinin volinin içinden balık tuttu -
ğunu zannederek kendisini taşa tut • 
muılardır. 

Atılan tatlardan biri Hamdinin ba -
ıına isabet etmif, ağır surette yarala -
mııtır. İddia üzerine Enver, Necati, 
Mehmet, Muharrem, ivan, Mehmet, Ah 
met isminde yedi balıkçı yakalanrnı§ -
tır. 

Maskarala11t dayak 
Haçik, Koço, Manok isminde üç er

kekle Eteni isminde bir maskara kıya
fetine girmiıler ve Beyoğlunda Yeni 
çarııda "Oda,, dans salenuna gitmişler
dir. Salonda Mustafa, Kemal, Cahit is
minde ilç genç maskaralara tecavUz e
derek kendileriin adam akıllı dövmüş -
lerdir. Bunlardan Eleni baygın bir hal
de Beyoğlu hastanesine kaldırılmıştır. 

YARALANMA - Sirkecide Küçük 
Santral otelinde oturan Kayserili Cevat 
arkadaılarile rakı içerken bacağından 

yaralanmıı, operatör Cafer Tayyara gi 
derek yarasını sardırmıştır. 

Operatör keyfiyetten zabtıayı haber
dar etmi§, tahkikata başlanmıştır. 

YARALAMA CAM KIRMA - Us· 
küdar inhisar idaresinin 252 numaralı 
kamyonu Hakimiyeti MilJiye caddesin
de arakaaında yumurta sandığı taııyan 
hamal Hauna çarparak yaralamııttr. 

Kamyon bundan sonra 142 numaralı 

dükkanın camlarını da kırmıştır. Şoför 
Şakir yakalanmııtır. 

BE~EDIYE SUÇLARI iÇiN TUTULAN 
ZABITLAR 

Belediye suçlarından dolayı tutulan 
zabıt varakalarmdan çoğunun sulh 
mahkemelerince nokl!lan görülerek ip
tal edildiği anlaşılmıştır. 

Belediye bu iptal işlerinin sebebi -
ni ve noksanlan anlamak için yakın -
da hUkme bağlanacak ve bağlanmış 
olan kararlara ait ceza evraklarının 

evveli. hukuk işleri mUdUrlüğünce tet
kikina karar vermiştir. 

l'arnak için muhtelif ziraat bankaları- ------------------------------------------------
11& alt direktörlerin iştirakile Anka - Yazısız Hikal}e: 
l'ada yapılan toplantılar bitmiştir. Ha
btr aldığımıza göre bu mühim toplan
tlda, borçalrı taksite bağlanmış çiftçi
lere ne gibi şartlar altında yardım e
dileblleceği konuıulmuş ve bilhassa 
her dekar başına yapılacak yardımın 
tayini müzakere edilmiştir. Neticede 
köylüye y~pılacak ikraz ta.limatnaıne
li bir taslak halinde hazırlanmıştır. 
Bu talimatname yeniden müzakere e
dildikten llOllra kat'iyet kesbedecek -
tir. 

IGezintiJer 1 -
Haç damgalı 
tarihler 
"Fikir Hareketleri,, nin 122 in

ci •ayısında R. S. imzalı bir ma
kale okudum. Diqünce 11e bilgi
yi yaymıyan, fi§irmiyen bir yazı. 
içinde tiryakiler için bile çok tle
ferli kaynaklar var. Stıtırlar ara

sında bugünkü lıtanbulu Bi:z:an -
ıa bağlıycın tarih zincirinin halka
ları •eziliyor. Yeniköycle &yan -
elan "Logo/et,, beyin yalısındalti 
otuz binlilr kütüphaM, bunlardan 
biridir. Hele bu cildler aTtuınJa 
qıiz Biz.an• ycız.malannın tla bu
lunufu, el eğerini büıbütiin arttı• 
rıyor. Son çağlara kadar yazı -
lan tarihlerimiz.ele bu yükselı kay. 
nala varıldığını göıteren hiç bir 
ize Ta.tlaJığımı laatrrlıyanııyo • 
rum. Şimdi bu lritaplar nerede -
Jir? Onu ela bilmiyorum. Yal • 
nız: Biiyükaclacla bir Ramun böyle 
zengin bir kütüphane valtlettiği • 
ni Juymaftum. Beliti "R. S.,, i11 
anlattığı eserler de oradadır. la
tanbul tarihini aydınlatmağa F e
ner patrikhaneai kütüphanainin 
ele iyi bir ııık olacafını umayo • 
rum. 

Kentli lıiitüpltanelerimistle le 
henüz el cleğmemİ.f tozla dlcller 
bulunduğuna inananlarJanım. l•
tanbul tarihi üstünde niçin böyle 
direndiğime gelince, bunun ıe • 
bebi pclar: 

Bizanıın Tiirk kılıetna boyun 
eğdiği gün, orta çağ kapanmıı, 
zalerimiz büyük bir ııık dalgut 
halinde batıya yayıl1711ftı. ''Rö • 
neıanı,, ın ela anası bu a,,Jınlılr -
fır. Fakat batı bilginleri, ilim 
adamlarına yakıfmaz bir din ve 
kan 11tmcuile her ıeyi inkar etti• 
ler. "Se%ar,, ve "lslıeneler,, i ıan
la kU§atanlar, "Attila,, yı zelzele 
ve taunla bir tuttular. Son gün• 
lere kadar garp kitaplanncla, ba
tı kürsülerinde bunu görüyoru:. 

Mekteplerde okunanlar bile ba 
iftir~ i§kencesinJen kmtulama • 
mııtır. "R. S.,, in flÖ•lereliii f11 
örneğe bakınız: 

"Yeni zamanlar tarihi l•tan • 
bulun A•)'CUian gelme bir barbar 
Türk kavmi taralınJan alınmailc 
bC1§lar.,, Bu kitabın hala Ameri • 
kan liseleri progTamlannda yeri 
var. 

Ya Bizam uzmanı adıyla am
lan bir bilginin fU sözlerine ne 
buyrulur?: 

"Temenni olunur ki Ballıan 

milletleri, Rumlann bu büyülı 

hezimetlerinin acııım çıkarıınlar. 
Sayıla 316,, ve "Bu tatırlan ya
Jıiım zaman, lıaıınaneooel 1912 
Je bir çok aıırlardan sonra talii 
harp, hristiyanlıfın intikamını a -
lacak gibi görünüyor. Sayıla 350,, 

Haçlılar ~aiıntla göfüsleri puf 

dövmeli papa.lar da bQfka tiirlii 
düıünmüyorlarclı. Kitap lıarqtı • 
ranlar bilirler in batı tarilaçilm -
nin yüzde Jok•an dokuzu bu ka
lacladır. 

Türke ktıT§ı hakıızlık, onlara 
bir hak gibi rörünür. Şu halele 
bütün kaynakları birleıtirerelı la
tanbulun tarihini b~ yazmalı, Bi
zan•ı yakıp yıkan, lıili.eleri, a. 
rayları •oyarak kaçan garp hay • 
tluJlarını, "Latin,, lerle "Kata -
lan,, ları bütün iğrenrliklerile or
taya koymalıyız. Bugün hükume
tin neden bir tarih Java•ına ~ • 
riıtiği, bunlar büinclilıten soma 
el aha iyi anlcqılıyor. Yalancının 

mumu yatııya kadar .Ur•e bile 
bi.z, ülukJa gün kavuımaclan bu 
i§i yapmalıyız. 
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Antoloji [KISA HABERLER 1 
tSMI DECtŞEN KAZALAR - Van 

vilayetine tabi Gevar kazasının adının 
Yüksekova, Çorum vilayetine bağh Hü· 
scyinabat kazasının Alacaya ~evrildiği 
dahiliye vekaletinden vilayete bildirilMeğer hececilerden son

ra kimse yetişmemiş! 
miştir. 

YENt BiR MAHALLE - Üsküdar 
da Kısıklıda Namazgah semtinin müs
t:!dl bir r.mhalle halinde idaresi hak • 
kmdaki şehiı: meclisi kararı tasdik e • 
dilmiştir. 

* İstanbul Deniz ticaret mektebinde 
önümüzdeki finans yılından itibaren ba• 
lıkçılık, süngercilik ve deniz mahsulleri 

tem-ül-üdeba olduğunu söyliyen se - üzerine üç kur açılacaktır. Diğer taraf
vimli şairimiz, kendisinden sonra gc- tan balıkçılık enstitüsü de ticaret mek

Antoloji yüzünden çıkan 
kavgasında enteressan 

edebiyat 
sözler 

Basın genel direktörlüğünün "Bu
günün Türk muharrirleri antolojisi,, 
ismile çıkardığı Fransızca kitap, ga
zetelerde hararetli bir dedikodu uyan
dırdı; kitabın lehinde aleyhinde yazı
lar yazıldt, şimdi de mülakatlar yapı
larak antolojide kendilerinden bahse· 
dilmiyen ediplerin düşünceleri soru -
luyor. 

Biz evvelce dil§üncemizi yazmış • 
tık; eserin kadrosu "Bugün Un muhar

rirleri,, sözlerile tahdit edildiğinne göre 
devrini yapıp bitirmi§, şan ve §erefle ta 

rihe geçmiş ustadlar edebiyatımızın 

geçmi§ çağlarına ait ayrı bir antolo
ji mevzuu olabilir; bununla. beraber 
son milnakıışalar arasında bu değerli 
ediplerimizin de dil§ilnceleri sorulu -
yor. 

SEZAY/ NE DIYOR1 
Bu arada Samipaşa zade Sezai 

"Abdulhak Hi.mitsiz, Namık Kemal -
siz, Recaizade Ekreınsiz, Tevfik Fik
retsiz, Halit Ziya.sız, Cenab Şaha.bet -
tinsiz bir Türk edebiyatı antolojisi o
lamıyacağını,, söylüyor. 
HÜSEYiN CAHIDIN DÜŞÜNCESi 

Hüseyin Cahidin sözleri arasında 

§unlar da var: 
1r_ Birdenbire bir antolojinin ilk 

cildinde hangi §airler ve nasirlerin 
yer alması icap edeceğini tayin edip 
size t~bit edemem. Çünkü acele ile 
benim de ayni hataya dii§mem pek 
muhtemeldir. Fakat acele bizler için 
muha/fi/ bir sebep olabilirse de böyle 
bir eser neşrini düşünmüş ve hazır -
lanmış olan heyet ı·eya makam için 
C!cclc \\.•üldhazası 11arid değildir. Her • 
halde bu noksan bir dalgınlıktan ile
ri gelmiş diye tefsir etmek isterim.,, 

HALiT ZIYA NE DIYOR1 
Bu yıl yazıcılık hayatının ellinci 

yıla bastığını da müjdeliyen romancı 
Halit Ziya, herhangi bir antoloji zi -
yafetini reddedecek derecede karnı -
nın tok olduğunu söyledikten sonra, 
bilhassa §unları ilave etmektedir: 

"- l§in a81l ehemmiyeti /ahi§ ha
tanın hiikumetçe tesis olunmuş bir 
heyetin resml sahabeti altında ve o • 
nun mührünü, mes'ulwctini taşıyarak 
yapılm~ olmasıdır. O müesseseye te
rettüp eden vazife memleketin irfa -
nını yabancılara en dolgun, en zengin 
sermayesile göstermek, hususile buna 
hiç btr zati mütalea karuıtırmıyarak 
veril3cek hükmü, seçilen ve seçilme
sine son derece dikkat olttnmak ldzım 
gelen örneklerden beklemek icap eder
di. Bugün şöyle böyle uzun asırUırdan 
sonra Wcıu:le gelmiş bir edebiyatı -
mız, bir dilimiz var. Bunu en dar çer
çeveye /akir bir sermaye ile sıkıştı • 
np ecnebilere karşı "Bakınız Türkün 
aax'at kabiliyetinden doğmwı eserle -
re ... ,, demek, gene te§bihe müracaat 
edeyim, Türk mahsullerini tağ§~ ede
rek onları ecnebi ticaret pazarlanna 
sevkeden tacirlerin hareketlerine ben
zetebilecek, hata tabirinden çok da -
ha mühim bir şeydir ki, onım müsta
hak olduğu kelimeyi bulamıyorum.,, 
HALiT FAHRi VE ORHAN SEYFi 

NE DIYORLARt 

Antoloji meselesini bir yeni ve es
ki nesil meselesi haline getiren ve bu 
kitapta kendisinden bahsedilmiyen 
Baykuş müellifi Halit Fahri de şu fi
kirdedir: 

lenlere şiddetle yükleniyor ve böylece tobinc devredilecektir. 
yaşlıların gençleri b .!ğenmemesi an - * İstanbul Ali ticaret mektebi müdür
anesine uyarak kendisinin de artık ih- lüğüne iktısat vekaleti ihracatı teşki· 
tiyarlamağa başladığını ortaya koy - }atlandırma bürosu şefi Servetin tayin 
muş oluyor. edilmesi muhtemeldir. 

Antolojiye alınmamış şairlerden * İktısat vekaleti amele bürosu şube-
Orhan Seyfi de bu fikirde .. Kendi ne- si direktörü Haluk, maden kömürü o -
sillerinden sonra edebi bir tc§ckkül caklarında çalışan amelenin vaziyetini 
vücude gelmediğini söylüyor; antolo - mütalea etmek üzere Zonguldağa git -
jide kendilerinden bahsedilen genç mi~ir. 
edipleri tanımadığını söylüyor; "Biz *Şair Fazıl Ahmet yeni Türkiye hak· 
onları arayıp bulamayız; onlar gelip kında iki konferans vermek üzere bu 
kendilerini bize göstermelidirler!,. di- hafta içinde Sorbona gidecektir. 
yor; edebiyatta teşrifat mı? Demek ki "' İngiliz ataşe militeri Sempson Hint 
genç muharrirler, yazı neşretmeğe ordusuna tayin edilmiştir; yakında ye
başla.yınca bir memlekete yeni gelen ni vazifesine gidecektir. 
memur gibi daire §eflerine uğrayıp * Kanun mucibince devlete intikal et-
kartmı bırakmalı! miş olan 16 maden ocağının Eti Ban• 

Değerli mizah muharrirrimiz Or - ka devrine heyeti vekilece karar veril
han Seyfinin §aka ettiği muhakkak .. 

miştir. 
Fakat şakayı bir tarafa bırakacak o- * Hükumet dört beynelmilel sergiye 
lursak şunu söylemeli : Edebiyat mu

daha i"tirake karar vermiştir. Resmen 
allimi Orhan Seyfi de genç kalemlerin -s 

i"tirak edilecek sergiler Şam, Mısır, Se
yazılarmı okumaz,yeni ist_;idat ve ka. - " 
biliyetlerin nümala.nmasmı takip et • Ianik ve Laypzig sergileridir. 
mezsc memlekette san'at eserlerinin * Van gölü için hazırlanan proje bi
ckunmadığmdan arbk şikayet etmi _ tirilmiştir. Bu projeye göre Van gölü 
yelim! vapur işletme idaresi diğer deniz te • 

MEMLEKET DIŞINDAN BiR SES şekkülleri gibi ticari mahiyette ve hük-
mi şahsiyeti haiz bir deniz müessessi er 

Memleket içindekiler böyle söyler- larak çalışacaktır. 
ken memleket dışında bulunan bir ---------------
muharrir de şunları söylUyor: 

"Resmi bir hük"i'tmct dairesi tara -
fından tertip edilen bu gibi eserlerde, 
ne kadar bitaraf kalınmağa çalışılcu 
gene bir hülı..-Umetçi gözünün kcndiııc 
has göril§ü, daima sezilir. Euııa mey
dan verilmemek için gerek muhad -
dimeyi ve gerek muharrirlere ait 11:i
mwıe başlarındaki mütalcaları, kısa 

tutmak suretile eseri tertip edenler 
büyük bir marifet göstermişler ve 
mümkün olduğu kadar k-imscnfo hak
kını kimse için kcsmemi§lerdir. ilim 
ve edebiyat sahasında mühim ve çok 
güzel bir ba§langıç olan bu 1ıadisC1Ji 
memnuniyetle kaydederiz. 

(Bugünün Türk muharrirleri an -
tolcjisi), yemi Tiirk edebiyatım Batı 
alemine tanıtacağı için çok faydalı 
olacaktır. Bilhassa Fransızlar, lJi:::im -
le pek kayna§mı§ bzılmulı•kları Jıalde, 
çalışma sistemindeki tcşkiltitsızlıkla -

BiR ÖLDÜRMEK DAVASINDA 3 YIL 4 AY 
HAPiS KARARI 

Arnavutköy civarında Eslen ismin
de birini kavga sırasında öldUrmck -
ten suçlu Ata, bir müddettenberı ls -
tanbul ağrrcem hakyerinde muhake
me ediliyordu. Bu muhakeme dün so -
nunu bulmuş, karar bildirilmiştir. 

Vak'anm geçen şeklinden ve baş -
ka bazı sebeplerden dolayı, suçlunun 
Uç yıl dört ay ağır hapse konulmasş
na karar verilmiştir. 

SPOR HAREKETLERIHF YARDİM. 
Memleketin her tarafında çoğalan 

spor hareketlerinin ilerlemesi için va
li, kaymakam ve nahiye müdtirlerinin 
spor teşekküllerine mensup salahiyet
li şahısların dileklerini kabul ederek 
yardımda bulunmaları bildirilmiştir. 

rı dolayısile, meseUi Alman ve hatta ________ _. ______ _ 
mıdır? Vardı ise de kaldı mı1 Macarlar kadar bile edebiyatımızı in · 

nımazlar. Tcrciimeler imlain derecesinde iyi. 
Frcnl.:lerhı "Tcrcilmo bir cinayettir,, 

Basım itibarile de ne/ is olan (Bu -
giiniiıı Tiirk muharrirleri antoıojisi) söziiııii, bilhassa ~iir tercümelerinde 

d ··rt k yr lm "t B. • c· k 1ıatır1amama1: l;abil olamıyor. Jı'akat -0 :ısma at ı ı~ ır. ınn ı ısım-

da §airler ·rar: Ahmet lla§im, Yahya bıı, fcrciime er/enin kıulretsi.zliyini tfc-
Kemal, Nazım Hikmet, Faruk Nafizi ğil) esascıı tcrcii.mmıin güçlü[iii.nü gös-

terir. ,, nııscdcn 7ıabilç giydirdim o ve dört be.ş genç daha... Ha1it Fahri 
Orlıaıı Seyfi ı·e Yusuf Ziya adlarına nernıin pay111a,, mısramı gel de tcrcii.-
rast gelmcdiJc. Halit ff'ahri ( Bayl:uŞ) mc cf. l\ifa7ıta bunıı bile yapabil mi§ -

Ter k i ne emel,; sarfctiil•lcı'inin bit cleile §iire girdiği ve diğer ikisi de (Ak-
baba) ile §iirdeıı çıktıldarı için gali- lilidir. 
ba, kıı..~ i.simlcri - bilhassa Twrkımç /Jil:ôyclcrin tercümesinde dalıa zi
vc rirl:iıı lw.~larıııki - ııiJur qctirmi - yade muvaff ak olıı11mıış. Dfrscl{ı, Ya
yor. kup J\adriııiıı (Nıırbaba) smdaıı bir 

Anlaşılan kitabın mukaddime - parça (Memleket 1ıikôyclcri) inden 
sinde, lcıtapta adları geçenler için ko- (Yıi.z c.~ek) ile (Sarı bal) ço1~ tatlı 
nan kayıtlar bunlar gibi sımfta lmla11 okunuyor tıe bunlar lla Rııs lıikayc c
ı•cya sınıf taıı diifcnlcr için... Orta <lcbiyalında olcluğu gilJi 1ıusıısiyct t:e 
lıalli birer §air kaUıbilmclcri mihnkün nıahalliWc sc::;ilcliği içiıı hoşa gidiyor. 
0Za11 A1:babacılar işi mizahçılığa clö - Zaten onım içiııdir l:i bunlar, çok c1:
künce edebiyat cihetinden lıem /sayı vcl<leıı Almanca ve Macarcaya çevril
danlttılar, 1ıcnı de ılfuhammedi mem- mi.Jlcrdi. Samyorıım ki bidayette Tiirk 
nun edemediler! edebiyatım Avrıqıaya, memlcl\le ait 

Nesir 1..·ısmmda hikaye ve romancı hikiiyelerle tanıtmak ve 8cı•clirmek 
olarak sekiz isim zilcrcdilmi.J. Halide mfönl:iin olaca7\tır. Bu işe ~aıı,cmlarn, 
Edip, anla~ıl'ln, (Fecri ati) elen evvel- inıkci111 varsa, muhtelif nmh~rrir?criıı 
ki nesle mcıısııp addedilerek kitaba yalnız kiiçiilc Jıikayclerimlen toplan -
geçmemiş. Filvaki btı kudretli roman- nıtş bir Contcurs turcs antofojisi y ap
cı, Fecri(ı ticilcr henüz birer isinı bile malarını tavsiye ederim. 
değilken, b 'r şöhretti. ( Eseyist) ün - (Bugünfüı Tiirk mıı1ıarrirlcri anto-
1:am cı!tında Falih Rıfkı, Ahmet Ha- lojisi), matbuat müdürlüğü diye es -

Orta ya gene bir barış 
formülü çıktı! 
(Ü$ıyunı l incide) 

"Eko dö Pari,, ye göre bu nutuk 
Samuel Horun sonbahanlıı.ki sözlerile 
mes'ut bir tezad yapmaktadır. Edeıı 

barış tecrübesinin lngilterenin vazi -
yetine bağlı olduğunu açıkça 3öyle -
miştir. Bu radikal bir değişiklik 
mazi ile büyük bir inkıtadır ! 

lng-iliz gazetelerine gelince; parla -
mento mahfelleri Edenin nutkunda 
Habeş anlaşmazlığı için yapılacak uz
laştırma işine dair olan fıkraya husu
si bir ehemmiyet vermektedirler. Fa
kat bu işe karşı lakaydi vardır. Bu da, 
günlin en mühim meselesinin Afrika 1 
işinden çok Alman işi olmasile iznh e
dilebilir. Avam kamarasındaki müza
kereler uzlaştırma. ve silahlanma ba
hisleri haricinde hükumetin siyasetine 
dair hiç bir sarahat ifade etmemiş te
lakki ediliyor. Bu müzakerelerin Av -
rupanın vaziyetinde bir tereddüt ve u
mumi bir bulanıklık birsi bıraktığı 
söylenmektedir. 

BARIŞ iŞLERi 

Barış işlerine dair haberlere gelin
ce; Vatikandan gelen bir telgraf, sulh 
tekliflerini taşıyan bir papasın yakın
da Cibutiye geleceği, oradan Habcşis
tana gideceği hakkındaki habere hiç 
bir kıymet verilmediğini bildirmekte
dir. Esasen bu haber mühim bir hnbcr 
dir. Fakat Londradan gelen ve birbi -
rini tamamlıyan bazı haberler vardır 
ki bunlar sarihtir. Bu haberler şun -
!ardır: 

MUSSOLINININ BiR MEMURU 

LONDRADA 

Londra, 25 (A.A.) - Burada dola
şan bir şayiaya göre B. Mussolininin 
hususi bir memuru Londrada. ltalyan
Habeş anlaşmazlığının halli için bir 
müzakere formülüniln esaslarını ha -
zırlamağa çal :şmaktadır. 

Bu formUHin esası, general Sir 
~vynn tarçıf1nıinn , ııon 7'.ılmAnlllrnA , 

İngiliz matbuatında, hususi mahiyette 
olarak ileri sürülen bir projeden alın
mıştır. 

Bu projenin ana hatları şunlardır: 
1 - Menelik tarafından zaptedil

miş olan topraklar nefs Amharik Ha
beşistan için bir yük te§kil etmekte -
dir. 

2- Bu topraklar, para mukabilin
de, komşu Avrupa devletlerinin haki
miyeti altına girecektir. 

3 - Bu tazminat milletler cemiye
tine tevdi edilecek ve memleketin in -
kişafı işlerini finanse etmek üzere 
Habeşistan tarafından yapılan istik -
razlann faizlerinin tediyesine tahsis 
edilecektir. 

4 - Bu toprakların en büyük kıs · 
mı ltalyaya verilecek ve aşağı yukarı 
Laval - Hoar planında zikredilen kı
sımları ihtiva edecektir. 

5 - İngiltere ile Fransaya, kendi 
müstemlekelerine civar olan topraklar 
verilecektir. 

6 - Habcşistanın hakimiyeti ve 
emniyeti Milletler cemiyeti tarafından 
zaman altına alınacaktır. 

7 - Terkeltiği topraklarda mcv . 
cut ve işletilecek olan madenlerden , 
Hnbcşistana aidat verilecektir. 

Ayni mealdeki diğeı telgrafa f,"'.iirc 
yeni sulh projesi devletlerce tetldk 
edilmekte. İtalyaca müsait karşılan -
maktadır. İtalyanın Habeş iınparato • 
runun daha şimdiden fikrini istim?.a<' 
etmiş olmasına bile ihtimal veriliyor. 
I~csmi olmıyan konu§'mnlar, eğer nc
ticclcnınczsc tekzibe uğrıyacaktır. Ye
ni projenin esası hem İtalyayı, hem 
lngiltcre ve Fransayı, h em de Millet · 
lcr cemiyetini n·emnun etmektedir. 
Tasavvur edilen şey İtalyaya lngiltc
rcye, Fransnya müteaddit \ilkeleri ve
rcıı HlJ6 tarihli ve Uç tnraflı andlaş -
ma hükümlerini Milletler cemiyeti cs
h::ı ınlarına göre telif etmektir. 

Biru ile Tcru bölgeler! ltalyaya ve
rilecektir. İtalya bundan başka Oga -
deni ve Borcınia ile Sidamo'yu da ala
caktır. Fransa Aussa ar:ı7.isini, tngil-

tere Sudan hududundaki kısımları atr 
cak ve bunların karşılığı olarak }la • 

beşlilere para verilecektir. 

INGILIZ FiLOSU ÇEKiLECEK 

Londradan gelen diğer bir baberf 
göre de siyasi mahfellerde "Had ger· 
ginlik devresi artık geçmiştir. ,. den· 
mekte ve İngiliz ana vatan file.sunun 
Akdenizden tedricen çekileceği talı • 
min edilmekted ir. İngiliz kabine3iuiıl 
Kızıl denizde abloka yapmak hususn· 
daki planlarından vazgeçtiğini ishat 
edecek hadiseler vardır. Mese'a baıl 
gemiler yerlerine dönmüşler, bazı ge
miler tamir için çağırılmışlardır. 

DIGER TARAFTAN 

Avam kamarası silhlanma için is • 
tenilen fazla tahsisatı (4,850,000 1n -
giliz lirası) rosyalistlerin muhalif ta• 
rirlerine rağmen kabul etmiş. kara ol""' 

dusuna verilen tahs·~atm reddini is • 
teyen t akrirle, hava kuvve' lerine ve " 
rHen 1,611.000 liralık tahsisatın alc)"' 
hindeki takrirleri d~ reddetmiştir. 

PETROL AJIIBARGOE;U iŞi 

Gene bir Lon<.lra haberine gört 
Edenin 18 ler toplantısına i tirak e -
deceği tahakkuk etmiştir. Bir Pariıt 
haberine göre Fransanın petrol ambaf 
gosu işinde altibete intizar vaziyetin• 
de kalacağı tahmin ediliyor. Fran5$ 
arsıulusal gerginliği arttıracak hiç bit 
teşebbüste bulunmıyacaktır. İtalyıtll 
elçisile yapılan son görüşmelerin btJ 
mevzular etrafında olduğu tahmin e
diliyor. 

Sporlar ve 
müsabakalar 

yükseklıkten hiç tehlil:esiz: atlıyabl ~ 
lir. Bu itibarla kayak sporları Türklef 
için en hayati ihtiyaçlardan biridir. & • 
ğer bu spor memleketimize vaktind• 
gıımış uıııctyc.11 IJUyUk ıuup ı~ımı ... d..,, .. 

illerimizin hudutlarında binlerce, bel~ 
de yüz: binlerce askerlerimiz karlar ar., 
sında donmaktan kurtarılabilirdi. Bu • 
gün yüreklerimiz o kahraman vatan çO" 
cuklarının acıklı ölümleri ile ıızlamal" 

dı. 

Bundan dolayı memleketimizde bil -
tün spor şubeler:ndc olduğu gibi ıcıt 
sporlarının inkişafını biiyük mcmnuni • 
yetle karşılıyoruz . Ancak - eğer şiı1l • 
diye kadar elde edilen neticeler sadec• 
iyi yapılmamış bir seçimden ileri gel -
miş bulunmuyorsa - bu inkişafın dC" 
recesi henüz arsıulusal müsabakala • 
ra filen iştirak edecek hale gelmerııi~ 
olduğu kanaatini verebilir ... Bu türlil 
müsabakalara bir kaç kişilik temsil "e 
enformasyon heyeti gönderecek olursa~ 
bugün için ulusal ve arsıulusal vazife· 
mizi yapmış oluruz. Böyle bir heyet 
göndermekle memleketimiz hem arsıll -

··fi lusal spor faal.yetlerine karşı aliika go 
termiş olur, hem de arsıulusal spor ha" 
rekctlerini yakından takibe imkan bU -

~~ ~ 
Arsıulusal müsabakaların bir ne'" 

du • mektep hizmetini görmüş olduğu 
şünccsine uyacak bir hareket de ols' 
olsa bundan faydalanmasına inanıl•' 
kabiliyetlerin hiç bir temsil sıfatı ol # 

maksu:ın bu türlU iştirakinden ibaret• 

tir. 
Şu kadar var ki bu gibi mlişahit bt" 

yet az.asının se;imine ele ayrıca dikk8t 

etmek l f.zımdır. Bu defa Ahr.anyay• 
giden biiyük kalabalıktıın ancak b'r iıcl 

kişinin olimpiyat spor yerlerine gitmeleri. 
ötek lcrin şehirde sporla asta alSkası b\14' 
lunmıyan işler peşinde dolaşmal<'rı bd 
!iizumu tebarüz ettirmiştir. 

ASIM US ...... 
-~ _,_u: 

Marksizm Bibliyoteğin;o 
9 rumaralı k it ahı çıktı 

- Biz hececiler ortaya şöyle böyle 
bir şeyler koyduk. Bizden sonra kim
ler geldi; kimler ne koydtt1. Matbuat 
müdürü antolojinin bir sofra olduğu
nu söylüyor. Fakat /arzediniz ki si -
yasi bir ziyafet çekiyorsurıuz; bu zi -
ya/ete en küçük memurları gağırıyor
sunuz da yerinizin darlığından dola
yı reisicumhuru, bCL§Vek"ili, kabine a -
zalarını çağırmıyorsunuz,· bu da ede
bi bir aofradır, edebiyatın kapıcılan
M kadar ~p "" bQflarını çağır -
manıanıta manası var mıdırt.,, 

şim ve Ruşen Eşref sayılıyor. Eseyist kitlen bildiğimi;:; kölırıc daircclcki gii - =___,:oo-~=-=~=-=-------==:===

MARKSiZM 
KALPAZANLAR! 

Halit Fahrinin sözleri hayli iddia
lı! Kendisinin ve ark~larmın HA • 

malum olclıı§ıı üzere, hikaye ve roman ::;el ve yeni deği§il:liği de, yeni Türh 
gibi şubelere girenıiyeıı edebi 71arça - cdebiyatilc beraber, Avrupaya bildir -
lar ve miitalcalar yazanlara denir. Ti- mi§ 't'C imııtmı§ oluyor ki buna değme 
yatro muharrirleri ise yalnız üç. Ya - Avrupa devletleri matbııat mii<liirlii.7;
zık ki mizaha kitapta yer ayrı,Zma - leriniıı bile gıpta edebileceklerine c -
mı§, ho~ bizde mizah muharriri var minim.,, 

iTiZAR 
Hikaye ve tavla mi:~abakamı -

za aid tafsilat ve şartları, yazımı· 
zm çokluğundan ne§redemedik. 
Özür dileriz. 

Tip No. t - r c:.. M sı.D· 

Yazan: Hikmet Kıvı'c•fl'I _...... 
•-FPIOI uuı rn 2§li' 
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Budapeştede bir roman! 
Ata car Güzellik kraliçesile fakir bir 

genç arasındaki aşk 'macerası 
la .Budapeştcde bir roman mevzuu o -
lt1. hiıec~k bir hadise olmuştur. Şimdi 
li acarıstanın merkezindeki bütün po -
.'1er bu memleketin güzellik kraliçe-

11 >.tagda Darko'yu arıyorlar. Vak'a 
IUdur: 

Üniversite profesörü Darko'nun kı
~ 0n sekiz yaşında olan Magda güzel
ılc kraliç.csi ilan edilmiştir. Hukuk dok 
toru Fransuva Sargo adında fakir bir 
~cnç, bu kıza aşıktu. Bir gece bir ba -
~da tanışmışlar ve bu ilk görüşme iki· 

'
1ni.n de kalbinde sevgi ateşini uyan -
d.ırnuştı. Artık iki aşık biribirlerinden 
ayrılmaz olmuştu. Geçen yaz kızın an· 
~es~ babasından ayrıldı. Gençler için 
bu güzel bir fırsattı. Çünkü profesör 
l<'Utıların nişanlanmasına mani olacaktı. 

tansuva bu fırsattan istifade etmeyi 
dij!Ündü. Gidip kızın ailesine resmen 
ltıiiracaatta bulunmayı düşündü. 
•. Profesör bu macerayı bilmiyor de • 
tıldi. Sargonun nişanlanmak için mü • 
tacaat edeceğini haber alınca sabık ka
~Stnı ve ailesine Magda'yı göz altında 
Ulundurmak ve böyle bir hadiseye 

tııcydan vermemek için şiddetli emirler 

Vatikanın 
lttalürndur ki Papanın malikanesi o

~tı (Vatikan) başlı başına bir devlet 
~kilatı mahiyetindedir. Bununla bera
b~ §İmdiye kadar Vatikan şehrinde 
ır devlet teı:.kilatına dahil olan her tür-!" :s 

b~ ~esisat mevcut olduğu halde sadece 
apısane yoktu. Nihayet Vatikanın bu 

110ksanı da bu defa ikmal edilmiı, Pa• 
Jlanın hapse mahkum edeceği adamları 
llı.,'i_hafaza altında bulundurmak için bu-t ,,,..a~. 

ilda bir hapisane yapılnuştır. Bu ha· 
l>isane küçük bir binadan ibarettir. Sa
dece iki höcrcsi vardır. Fakat burada 
ltıcvkuflar için her türlü konfor vasıta• 
ları hazırlanmıştır. • 

gönderdi. Bunun neticesi olarak güzel 
kız, sevgilisile görüşmekten menedil -
di. Kızın şi\cayetleri, isyanlan hiç bir 
fayda vermedi. Henüz reşit olmadığı i
çin ailesine itaat etmek mecburiyetin• 
de idi. 

Nihayet Magda bir gün sevgilisine 
dedi ki: 

- Beni kaçmnız. Ailemi razı etmek 
için bundan başka çare yoktur 1 

Tabii Fransuva bunu canına minnet 
bildi. Kız evden küçük bir bavulla çı -
karak, sevgilisile buluştu ve müstakbel 
kaynanasının evine gitti. Oradan da te• 
lefonla ailesine firanm ve ancak nişan
lanmaya izin verdikleri zaman dönebi· 
leceğini bildirdi. 

Kızın babası vak'adan haberdar o -
]unca gidip Magda ile konuştu ve bir 
hile ile onu bir sanatoryoma atmak is
tedi. Bu hile yapılacağı sırada boşa git
ti. Kız başka bir yerde saklandı. Fran• 
suva tevkif edildi. Fakat Magdamn izi
ni bulmak kabil olamadı. Şimdi bütün 
polisler, bütün sivil memurlar onu ara
makla meşguldürler. 

1 • 

hapisanesi 
diktatörlüğü idare edenler general Pri
mo ile Berenger idi. Cumuriyet tesis e• 
dildikten sonra da geenral Sanjurjo ile 
Goded hususi ve mühim faaliyetlerde 
bulunmuşlardır. Bugün bu listeye yeni 
bir isim ilave ediliyor: General Mas -
kelet. Azana bu askeri yeni kabineye 
harbiye nazırı olmak üzere seçmiştir. 

Önce de harbiye nazırı olan Maske -

let genç cumuriyetin ordusunu yeniden 
teşkil etmek için Azana'ya pek büyük 
hizmetlerde bulunmuştu. Generalin pek 
nadir bulunur bir nutuk kabiliyeti var

dır. Korteslerin müzakeresinde herhal• 
de mühim tesiri olacaktır. Meslek fa -

. Vatikanın hapisanesinde mevkuflar aliyetlerinden başka generalin bir fo -
'Siıı bir banyo salonu ve bir hastane toğrafçılık merakı vardır. 
~evcut olduğu gibi yağmurlu günler
de gezinmeğe mahsus üstü kapalı bir 
)er de vardır. 

ıranda büyük 
bir ihtilas Sözün kısası burada mevkuflann is

titaııati için hiç bir şey eksik değildir. 
\'aınız bugünlerde bu hapisanenin ası· Nafıa Bakanı 80 milyon 
lı! nıerasimi yapılamıyacaktır. Zira bir 
hldanberi Papa hiç bir kimse hakkın· frank çalmış! 
da rnahkQmiyet karan vermemiştir. Halepte çıkan "Vahdet" kazeteıinde 

lngiliz atlarının okuduk: 
Tahran - Burada misli görülmemiş 

en yaş/ısı müthiş bir ihtilas keşfedilmiştir. Mü -
İngiliz at dostları cemiyeti sekreteri fettişler tarafından Nafia Bakanlığının 

... Brown Mançesterde bir atın (62) hesaplan tetkik edilirken, 80 milyon 
>1.!ına kadar yaşadığını itiraz edilemi - frangın ortadan sırı olduğu anlaşılmış • 
>ecek bir surette vesikalar ile tesbit et· tır. Bunun üzerine Nafia Bakanı Mirza 
~ltir. Bu, bir at için yaş rekoru teşkil Ali Han ile Bakanlık müsteşarı, sermü
ttıncktedir. Rekoru bu zamanlarda kır- hendisi ve yirmi kadar büyük memur 
lllak kolay olmıyacaktır. Onun için (62) derhal tevkif edilmişlerdir. Tahkikat 
~tına kadar yaşamış olan atın kafa neticesinde bunların elbirliği ederek bu 
~ltıikleri Mançester üniversitesinde teş parayı çaldıkları tebeyyün etmiş ve mev 
ır edilmiştir. Şimdiki halde İngiltere- kufların evlerinde yapılan taharriyatta 
~ en yaşlı olan at Shetland'da bulunan hayli para bulunmuştur. 
ır attır ki ancak ( 48) yaşındadır. Bun- MalUm olduğu üzere, Nafia Bakan -

dan aonra yaşça ikinci gelen at (Hule) lığı, !randa şimendifer ve sair bayın • 
dedir. Ve ( 4 7) yaşında bulunmakta • dırlık işleri için külliyetli tahsisata ma· 

dtr. 1ilc bulunmaktadır. 

&;,. m~cus. ayı·.,,· 13~nde Medineliler tayya-
tatıı edılebılır mı? 

. l?ransız parlamentosu gelecek mar - reden korkmuşlar! 
tıtt on üçüncü günü tatil edilecektir. Bu 
'llre'"l b · · l's 0 u·· t". raka Şimdiye kadar, tayyarelerin uğrama-• e on eııncı mec ı n :s - ~ • • • 
ltıın1 t b" ··nu"' sona ennı's dıgı hır tek §ehır vardır: Medıne ... Gc-

aşıyan ır cuma gu _ 
Olac;:ıktı çen ay Mısırlı tayyareci Mehmet Sıtkı, 

r. tayyaresile Medineye inmiştir. Halk 
\'eni intihaba atılacak olan bir çok 

ll'ıcb'ualar böyle uğursuz bir rakamla korkft ile kaçmış, sonra hayretle, ürke 
töaterilen ayrılık gününe pek iyi bir ürke yaklaşarak bu acayip kuşu seyre 

tözle bakmıyorlar. Söylendiğine göre başlamışlardır 1 "VAHDET" 

bu tarihin hiç olmazsa mat on dört ol•==--:============ 
ltıaıc üzere tayin edilmesi için müracaa-
ta karar vermişlerdir. Ne düşünüyorsu-

lspanya sıyasasında nuz? Terzi mi? 
rol oynıyanlar 

h" İspanya siyasetinde askerler daima 
ı.~Yilk bir rol oynamaktadırlar. Mut -
~ idare dilftüiü .zaman memlekette 

Ata Bek Hanında 2 bici kattfL 
19 numarada en mü,külpesentleri 
memnun eden terzi Ihsan Oıkay 
varken dütünmek iıtemez. , 
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-
~ Kırkından Sonra ı 

Ne dıyeceğım.. (( i\zanı Teneşir Pa~A~~!:" )) 
Beı para•ız. olan iki ser•eri ko- {(ı Yazan : Sermet Muhtar Alus )) 

nufuyordu: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 57 :.:.:::::::::::::::::::::::e::=::::::::::::::::::::::::ı 
S .. l b k • d. , . . ··············································-········ •••• c........ . ............. . - oy e a ayım. ım ı e ını ·•••••••••••·•••••·••···••·••··••••••·•··•···••··•·•·••· •••••••••••••••·••••••·· •• 

cebine atıp da yirmi beı kuruı 
bulursan ne derain? 

- Ne diyeceğim?. Yanlıılık

la bir başkaaımn çaketini giydiği· 
mi söylerim!. 

özür migop/uk 
Müddetini bitirmiı olan bir 

suçlu habiahaneden çıkmı§tı. Rasi 
geldiği bir arkadaıı •ordu: 

- Niçin hapishaneye girdin? 
- Miyyopluğumdan. 

- Anlamadım. 

- Anlamıyacak bir şey yok. 
Bir sergiden öte beri a§ırırhen u

zaktan gelen polisi göremedim. 

Hasta iyi oldu 
iki doktor konuıuyordu: 
- Nasıl, ameliyatta muvallak 

olabildiniz. mi? 
- Evet, hasta muvaffak ol

du ama ben o!amadım. 
-Neden? 
- H aata iyi oldu, ben para 

alamadım. 

En kıymetli şey 
Yeni evlenmi§lercli. Bayan ko

ca•ının boynuna •arılarak •ordu: 
- Beni çok ıeviyor mu.un? 

Doğru •öyle!. 
- Elbette seviyorum. Çok, pek 

çok •eviyorum. 
- I nanmam, ıence en kıy -

metli olan bir ıey üzerine yemin 
et bakayım!. 

- En kıymetli bir ıey üzerine 
mi? Peki olmn!. Senin terzideki 
hesabın üzerine yemin ederim. 

Galiba hasta! 
Doktora baı vuran bir adam 

diyordu ki: 
- Doktor, bugün lokantaya 

gittim. Hiç iıtahım yoktu. "Yer
ken iıtah gelir,, elerler diye clü -
ıündüm. Bir kap kızartma yedim, 
olmadı. Bir dalla yedim, gene boı. 
Bir por•iyon daha getirttim, na -
lüe. Bir dörclüncüsünü yedim, ge
ne İ§tahım gelmedi. Galiba has
tayım. Lütfen beni muayene e -
eliniz! 

lVe diyorsun sen?/ 
Karı koca konuıuyorlardı. Ka

dın eledi ki: 
- Artık kızımızı evlendirme

nin zamanı geldi. 
- Adam ıen de, dur bakalım! 

Kendisine muvafık bir koca bul -
ıun ela ondan •onra. 

- Ne diyor•un? Ben ke.ndime 
muvafık bir koca buldum mu ki 
onu clüıüneyim. 

A b .. ? ca a nıçın . •• 
Taramanın baba•ı, gazetede 

büyük bir ıairin öldüğünü oku
yordu. Toraman bir müddet din
ledikten •onra •ordu: 

- Baba, bu gaz.eteler, nıçın 
büyük adamlar öldükleri glin ö -
lümlerini yaz.arlar da doğdukları 
gün hiç bir ıey yazmazlar! 

Borçlu mantıkı! 
Borçluların hap•eclildikleri za

manda bir alacaklı p~raıını isti • 
yordu: 

- Ôuna vufc, eğer oorc:unu 

ıimdi vermezsen poliıe müracaat 
edeceğim. 

·~ Poliı verecek mi clerıin? 

Gün ağarırken öyle 

Sekiz on dakika zor dayandı., 
Yorgam, yastıkları fırlatıp ken . 
dini yataktan attı. (Boğu1uyonım 
hava almakta mı günah?.) diye -
rek pencereye saldırdı. 

O yaşlı rum kadınlarının biri 
bahçede çamaşır asıyor, başını 

kaldırıp kaldırıp eve doğru ıuın -
ca bir şeyler söylüyordu. 

Dana, o dakika bir sıkışıklık 
hissetti. ( Çathyacak değilim a ! ) 
dedi ve odadan dışanyı boylad~. 
Hela kapısının eşiğinde durala . 
dı. Sofadan bir sandalye kaptı. 
Helaya sokup kapıyı kapadı. San. 
dalyenin üstüne çıktı. 

Çıkmasile allak bullak olması 
bir oldu. Kollarını ayuıp duvar -
lara tutunmasaydıı beyin aşağı te
petaklak yuvarlandı gittiydi. 

Bu seferki manzara öyle göz 
kamaştırıcı, akıl tarümar edici, 
tabı tüvan kesici idi ki dayanabi . 
lirsen dayan; dayanabildiğin tak
dirde de seyrine doyabilirsen doy. 

Habise, penceresinin önünde, 
Havva anamızın kıyafetine ya • 
km haldıeydi. Arkasında gayet 
dekolte, omuzdan kurdeleli, eteği 
diz kapaklardan çok yukarıda, 
bürümci.ik gibi tenin rengini belli 
edecek incelikten bir gecelik göm
leği ... Onünde küçük bir ayna, e
linde maşa, sa'.:larım kıvnınada 

Aıtık buna can mı dayanır?. 
Kimde din, iman kalır? Kim, han. 
gi erm:ş, hangi veli çileden çık -
nıaz'? 

Escsyirı.:a~ız <la sıfırı tüket . 
mişti. Dudaklaı·ı sarka sarka, ağ. 
zınm sııvu aka aka, yutkuna yut 
kuna bıktı: baktı; baktı. Gitgide 
canlandı, din~leşnıişti. lki d~kik:ı 
evvelki yatak hastası adam sanki 
o dei?ilmiş gibi umulmaz bir <:e · 
v!klikle sandalyeden aşağı sıçra
dı. 

Odasına ko~un çabucak pan 
talonunu çekti: Gömleğini. ceke. 
tini, potinlerini giydi. YaJlah mer
divenden aşağı. 

- AyP-e kadm. b:ma hak! diye 
mutbak kapısınrbrn hafördı. K:ty· 
nanası İ<'C'l'İdeydi. /'::ahiren AyP-r 
kadına, fakat asıl nuı ksadı k~ıyna
nasına hitap olarak dedi ki: 

- Nev'ima hastanm. Bahçe . 
de biraz hava almak, gi.lneşlrn -
mek. türap ve e~car ile me..,r.~nl o
lup dermanla$mak i$tivonun !.. 

bir halde uy~anclı ki •.• 

Hacr, başını çevirir çevirmez cin 
çarpmışa döndü. Habise değil 
mi? 

Habise, gözlerini süze süze bir 
baş kesti: 

- Kalimera pasamo !.. 
Öyle şuh bir eda ki hayatın ci· 

dip bayatın kalmaması mümkün 
mü? .. Haddin varsa bilmen~ nesini 
yemiş ispinoza dönme! 

Saçlarım kabartmış h:arart -
nuş; tepesine, yanlarına dağ·tmıc;. 
Arkasında mavili beyazlı, dapda
racık, vücudün her tarafını aynn 
beyan gösteren bir fistan, c>Jjn(1a 
gene ma'v·ili beyazlı bir ~emsiyc; 
ayni renkte bir çanta. 

Aşağı doğru yürüdü. D~nfl, r·öz 
leri gidende, yerinde mıhlanakal
nuştr. Bir hayli yalandı, yutkun • 
du, geviş getirdi. 

Mavili beyazlı, köşeden dönüp 
kaybolduki.an sonra bitişik kapı .. 
dan, o iki yaşlı kadın da çıktı. 
Komşuları Beyin önünden geçer
ken tanıdık tanıdık baktılar. Se • 
lam ıneJaın vermeden yürüdıüler; 
onlar da aşaitJya saptılar. 

Dana, mıhlı olduğu yerden ken
dini sökebildi. Onların arkasın -
dan ilerledi. Köşe başında dı.1rdu. 

Meydanda yoklar; muhakkak 
o sokakta bir yere girdiler. Yolun 
alt başından laterna sesleri, tür -
küler, uğultular geliyordu. Civar
da herhalde bir eğlenti olsa ge • 
rek; ihtimal bir rum düğünü var. 

Merak, Hacıyı bastırdıkça bas
tırdı. Bunlar nereye gittiler? O 
ciim biişlü yere mi yoksa başka bir 
tarafa mı? 
O d~ı yolu tuttu. Yokuş aşağı epey 
ce indikten sonra sağda bir kala • 
balık; çoluk çocuk üşüşmüş ... 

Orası bir bostan kapısıydı. İçe
ri giren girene. Kapının az ileri • 
sinde saçakları mor salkıınıı, bir 
kat, harakamsı bir bina. Dışarıya 
buram buram vuran içki kokusun. 
dan belliydi ki bir meyhane .. 

Çalgı çigane orarlaydı. !çerisi 
ınah~er. Latrnalar c•almıvor; ruın. . ~ . 
ca türküler ayuka çıkıyor, polka -
I:ı.r oynamyor, horalar trpili\"or. 
Herkes coşmuş; bir curcuna ki de· 
ıne gitsin. 

Hncı. kapı öııUndeki çocuklar 
dan hir"ne sokuldu. C\1eyc1an ·~ 
ği.inü mü yar?) dive sordu. ~fo • 
ğer1'e o giln rumların bilmem n';. 
yoıtusu imiş. 

( A rkı.sı yann) 

Ara telin önünü hovJJ\·acaP-1 
esnada sokaktan. kulağına hiç ya. ı 
hancı olımyan ince, geqek bir ,'--S-IC_O_R_T_A_C_l_LA_R_l_N_1_MT __ IH_A_N_I ___ _ 
ses: 

S'gortaeılann imtihanları yapılacağı ya 
- Avda manıa $:t"nk !!'C'l: .,,.a zılmıstı. Bu imtihanı vopacak komi~ -

kit kalc;iyor, getş kaliyoruz ! yon imtihan şekli hakkında tetkikler 

Zaten o sesten afallamış olan yapmaktadır. 
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Binbaşı Samson Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından • • 
lngiliz Ataşemiliteri 

On sene veya daha fazla müddettenberi sahipleri tarafından aranılmadığmdan dolayı mevduatı koruma kanununun 17 inci maddesi mu,a. 
hince muhtelif bankalar tarafından bankamıza devredilen dövizler a~ağıda gösterilmiştir. İşbu dövizler bankamıza devredildikleri ltt 

şerefine veda ziyafeti rihden itibaren iki sene zarfında sahipleri veya varisleri tarafından evrakı rnüsbite ibrazı ıuretile idare merkezi veya Şubelerim:ze ınd· 
ingilız Erkanı harbiyee umumiye • racaat ederek alınmadıkları takdir de 2794 numaralı Amortisman Sandığı hakkındaki kanunun 4 üncü maddesi mucibince AmortisınaO 

sine iltihak edecek olan İngiliz el!Siliği Sandığına intikal edeceği alakadarlara ilan olunur. (1046) 
ataşe militcri binbaşı Samson dün ak -
şam yeni ataşe militer binbaşı Ross ve 
ataşe naval kumandan Boven ile birlik• 

Mevduat sahiplerinin isimleri Adresleri 

te Ankaraya gitmiştir. Cilacien T erez 
Diln istanbuldan ayrılmadan önce, 

şehrimizdeki diğer ecnebi ataşe militer
ler kendisine Tokatlıyan otelinde bir ve
da ziyafeti vermişler ve üzerinde tekmil 
ataşe militerlerin imzası bulunan bir 

Meçhul 

gümliş kutu hediye etmişlerdir. 

Goulds Manufacturers, 
Gerz Chammanger 
Lily Chilton 
Cairo Motor et Cie Ltd. 
Mey Oskar 

lzmir ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

İngiliz ataşe militeri binbaşı Samson 
için verilen bu ziyafeti tertibe İtalyan 
ataşe militeri albay Monerini memur e

R. Kamhi ve mahdumları ,, 

dilmişti. Klod Rigodias, Rue Belloni No. 2> Paris 

Binbaşı Samson ile bir muharririmiz 
dUn Tokatlıyan otelinde görUşmüştUr. 

Eski İngiliz ataşesi demiştir ki: 

EYelyne Vedova 
Constantinides C. J. 
Balla dur J os. B. 

"Adr:er olouğum için bittabi beya • Carouzakis P. 
nat nreınem. Bu akıam arkadaııın tiin Mirzan Blanche 
biı§ı Ross'u Ahkaraya götürüyonım. Fran Babelte, Hasenmuth 
Kendisini Türli hükumetine takdim e • 
deceğim. Veaalaıacağım. Sonra Lon • 
draya dön~ erkanı harbiyei umumi
ycye iltihak edeceğim.,. 

Binbaşı Samson, kendisinin Hint or
dusuna tayin ediJdiğin dair çıkan şayi
anın doğru olmadığını söylemiştir. 

SANAYi MÜESSESELERi ÜÇ SINIFA 
AYRILDJ 

Daniel Cohen 
EJie R. Nahmias 
St. Tzelepidis ve Th. Stafilopatis 
M. Edward Bing 
Burgraffer Stras&e 14;'1 Bertin \V. 62 
A. Orf anides 
Ortansia (ölmüt )' 
Caterina Ravanello 
Varetto Rosalia 
R. Bazardini 
A. Konstantinides 
S. Kartarone 
K. Viarcoğlu 
Ziya Nuri 
KarloRizzi 
Th. S. Skassis 

" ,, 
" 
" 

,, 
" 
" ,, 

,, 
" 
" ,, 
,, 
" 

" 
" ,, 
" 

Mevduatı devreden 
banka 

Banco Di Roma 
Selanik Bankası 

,, ,, 
tJ ,, 
" " 

Doyçe bank und 
Diskonto - Gez. 
Banco Di Roma 

,, " 
Osmanlı Bankası 

,, 
" ,, " ,, " ,, " SeJanik Bankası 

" " 
Banco Di Roma 
Selanik Bankası 

Banco Di Roma 

" 
,, 

" 
,, 

" " 

" " ,, " 
" 

,, 
" h 

" 
,, 

" 
" " Selanik Bankası 

Açılacak fabrikalarla sanayi mUes
seselcrine konan nıakine, motör, in -
bik, kazan ve mUharrik kiıvvetler için 
belediyece yeni bir talimatname ha. -
zırlnnmıştır. Bu gibi müesseseler üç 
kısma a.yrılmıııtır. Birinci sınıfa mez
bahclar, süprüntü depoları, hava gazı 
fabrikaları, yağ izabehanelri, tabak -
hanelr, tuğla, kiremit, ve taş ocakları, 
büyük maden kömürü depoları Bahll -
dir. !kinci sınıfa tahammür ettirilme
den ni§asta yapan imalathaneler, ay -
na sırlama atölyeleri, ham meşin ve 
taze deri depoları, pastırma ve sucuk 
imalathaneleri; ü~üiıcti sınıfa yiln, 
ipek ve iplik fabrikaları, balmumu i
malathaneleri, bira fabrikaları, çama
şırhaneler, föter şapka imalathaneleri 
küçllk odun ve kömür depoları, paçav
ra depoları, zeytin yağı imalathane
leri dahildir. 

A. Köseoğlu 
Bagdjoglou Mahdumları, l:iınir 

,, Banco Di Roma 
Osmanlı Bankası Ankara 

BULGAR BAŞ KONSOLOSU TERFi ETT~ 
Epey zamandır memleketimizde 

Bulgaristan ba.5 konsolosluğunu ya -
pan Bay Vançef sefaret müsteşarlığı
na terfian Bulgaristan dış bakanlığı 
şube direktörlüğüne tayin edilmiştir. 
Yakında Sofyaya gidecektir. 

Yerine Bulgaristanm Prag sefare
ti başkatibi Dr. Slivenski tayin edil -
miştir. 

HITLERIN TEŞEKKÜRÜ 
1\liln sosyalizm rejipıinin Uçilncü 

yıldönilmünü kutluyan İstanbuldaki 

Almanlara Hitlerden bir tebrik ve tc
§ekkttr tel yazısı gelmi§tir. 

MART MAAŞ] 
Belediyede bayramdan evvel mart 

maaşı verilecektir. 

RUAM HASTALlğl iLE MÜCADELE 
İstanbul vilayeti içinde ruam has

talığile mücadele edilecektir. Bunun 
için bUtçeye tahsisat konmuştur. 

EKMEK FIATI 
18tanbul belediyesinden: 

Şubatın yirmi altıncı Çarşamba 
gUnünden itibaren ekmek on bir bu -
çuk kuru§ ikinci ekmek on kuruş otuz 
para francala on altı buçuk kuruştur. 

EoNFERANSLAR 1 
Eminönü Hallcevinden: 

28 - 2 - 936 Cuma günü saat (17.30) 
da Evimizin Cağaloğlundaki merkez 
salonunda Kültür ispektcrlerinden 
Mansur Tekin taraf rndan (Halk Ter
biyesi) konulu bir konferans verile -
ccktir. Bu konferans bütün yurtdnş -
lara açıktır. 

••• 
:Beyoğlu Halkevi Başkanı Haşim 

Refet Hakarar Cuma günü akşamı 
21 de Şişli Halkevinde "İnkılap,, mev
zulu bir konferans verecektir,, 

Aglae Reggio ,, 
Sevasty ve Carouzakis 
Mirzan Blanche 
Anagnostopoulos K. 
Pol Taasy 
Alphons N. Aslan 
E. Ruso ve Mahdumları 
S. Azaryan 
Cook et Sones 
Ahmet Çavu§ 
Arda§ Muiighian 
Dr. de le Near Cassulief 
Rollini 
Süleyman Muharrem 
Toulemonde 
Roubaix de Comptoit Français 
d'Exportation 
Pyro da Aktiebolaget (Stokholm) 
A. Josephiades 
L. T enestier 
Duiot et Puiot 
Direction de l'lllustration 
Le Journal 
22. N. Domisilye 
Askeri Malzeme A. Şirketi 
t. Hilmi 

" G. Badetti 
R. Kamhi ve mahdumları 
ipekçi Mahdumla. 
'\Viener Bank V erein 
Charleı Landin 

" ,, 
,, 
,, 
" 

,, 
" ,, 

" 
" 
" 
,, 
" 
" 
,; 

,, 
,, 
,, 

" 
" 

., 
,, 

" 
" Erste Ungarisch Papier lnduıtrie A. G. 

Ruhen et Cie. 
Papadololos ve Karabiber 
Nicolas Cattan 
Faik Ahlar 
Tevfik 
C. H. Pilz 
Avusturya Macaristan Konı., 
S. Demayo Eliau Castoria 
Tevfik 
Avusturya Konsolos. Manastır 

" 
" 
" 
" 
" ,, 

Üs küp 
,, 
" 

Kana Hatice ,, 
Mesdud Manastır Ş. 5 adet tasarruf cüzdanı 
Mesdud Üsküp Ş. 8 adet tasarruf cüzdanı 
Sofi Karlman 
Vasil Hamuryan 
Mme Luna Bohor, lskeçe 
T. H. Vasilia Drama 
Efkilides Delloı 
A. StToulioı 

,, ,, 
" 

,, 

" " ,, ,, 
Selanik Bankası 

,, ,, 

" " ,, 
" 

" 
,, 

,, ,, 
,, 

" 
" " ,, ,, 
,, ,, 
,, 

" 
,, 

" " 
" 

,, 
,, ,, 

" 
" " ,, 

" ,, ., 
" " 
" 

,, 
,, ,, 
,, 

" 
" ,, 
" " ,, ,, 
,, ,, 
" " 

" ,, ,, 
" " 
" " 
" " 
" " ,, ,, 
,, 

" ,, 
" ,, ,, . 

" 
,, 

,, ,, 
tt , 
" 
" ,, , 
,, , 
,, • 

Devir tarihi 

5 3/ 1934 
4/ 4/ 1934 

19/ 6/ 1934 

" 
" 12/ 3/ 1935 

5 3/ 1935 

" 12/ 5 ' 1935 

" ,, 
,, 
,, 

30/ 7 1935 

" 
7/ 1 1936 

12 3 1935 

2 8/ 1934 
5 3/ 1935 
5 3 / 1934 
5/ 3/ 1935 

,, 
" 
" 
" ,, 
,, 
,, 

4/ 4/1934 
5 3/ 1935 

12 5 1935 

,, 

" 
lı 

5/ 7/ 1934 

" 14/ 2 1934 
19/ 6 1934 

" ,, 

" 
" 
" 
" ,, 

,, 
,, 
" 
" 
" ,, 
" ,, 

" ,, 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 15/ 12/ 1934 

" ,, 
,, 

" 
" 
" 
" 
" ,, . 
" ~ ( ,, 
l ., 
,, . 
" ,, 

Mevduatın 

şube 

htanbul 

yatırıldığı 

§Ubemiz 
İzmir ,, 

latanbul ıul>esi 

" 
,, 

" " 
lstanbul ,, 

" 
" " 

İzmir 
" ,, ,, 

,, 
" it 

,, 
" ,, ,, 

" lstanbul 
" ,, ,, 

" " ,, ,, 
lstnnbul ,; 

•• " ., 
" ,, 

tt " 
" " 
" " 
" ,, ,, 
İzmir şubesi 

lstanbul şubesi 
Ankara Merkezimiz 

" " 
" 

,, 
" " 
" 

,, 
İzmir ıubesi 

,, ,, 
İstanbul ,, 
lstanbul tubesi 

" " ,, " 
" " 
" 

,, 
,, 

,, " ,, ,, 

" h 

" " 

" " 
" " 
" ,, " 
" " 

" 
,, 

,, " ,, ,, 

" " 
" " ,, " 
" 

,, 
,, " 
" 

,, 

" " ,, ,, 
,, " ,, " 
" " 

" 
,, 

" 
,, 

,, " ,, ,, ,, 
" ,, ,, 
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tt " 
" " ,, " ,, ,. 
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" 
tt 

" " 

, . ..,. 
f.. 
G,. 

~. 
!,. 

~. 

;,, 
~
G,. 
~. 

~. 
f,, 

G.. 
;,. 
G,. 

d;. 

s.. 

s 
$. 

Lit: 
Lit: 
Llt: 
Lit: 
LH: 
bit: 
Lit: 
L't: 
Ut: 

DrA. 
Drs. 
Drs. 
Drs. 
Ora 
Dra. 
Drs. 

Peseta 
,, 

Belga 
FF. 
,. 
,, 
., 
,, 
" 
,; 

,, 

" 
" ,, 
,, 
" 
,, 
,, 

" 
ti 

" 
" ,, 
,, 
,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
ti 

,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 

•• 
" 
" 

Meblai 

11. ıo 6 
11. 2 ·• 

8. - • 
5. - .. 

7. 8 4 
106.8 6 

6. 10 2 
6. 9 6 
90. 7 rJ 

17. 19 s 
21. 15 4 

o. 14 ~ 
25.6 6 

1. - • 
12. - • 
4. 17 '· 
5. _/. 

22 B' 
10.8~ 

1540.-
253 20 
297.901 

1010-
368 19 
2972.~ 

300-
341 121 
700.---
800.-

1880.10 
46G.t5 
363 75 
78.80 

170811 
359,72 
515 80 
438.:!5 

2000.-
310 77 

20r_,_, 
1 O.'-"' 
so~ 

30 ...... 
58.-
40.-
20.-

195 80 
76 ıo 

434.89 
7979.72 
218.44 
698.23 

35.90 
2295 Ol 
2154.53 

199.50 
299.23 
302.~.f 
1264.~S 
59848 

3104110 
77.50 
5/0.=-

300.-
1aso.ı8 
352.-

77.34 
16.0G 
39,~'J 
16.96 
1&.93 

6.46 
2.98 

54."/3 
ıs.2s 
40.38 
42.2S 
11.60 

1ö6.g.t 
1 · t.f 

3.SO 
1.o6 

(Deuamı 7 lnr!ltlı) 
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[~ -=E= K ~o ~=~ ~=i= -~] 
Alyon meselesi 

Şi~ayetlerden bir 
kadar haklı 

l<ısmı bit dereceye 
görülüyor, fakat ..• 

"TUtkiye afyon inhi11an,1 mn kuru - ı 
luıundan abnra bir çok muta"·assı t tile -
cattartn ortaya sürdükleri bazı şika -
Yct1er vatdlr. Bu tikiyetlerin bir kırmı 
hata surµp gitmektedir. Meseıa bir kaç 
iiltt önce bir gazetede gene bu yolda 
filtiyeUet g6rülft1ilştfır. Bir muharriri-

1 

ın:z, bu hus~sta al5kadcır makamla!' ı 
llezdinde esaslı tetkikat yapmış, bazı 
lrıutavassıt tacirlerle de konuşmuştur. 

Muharririmizin yaptığı tahkikata gö 
re bu şikayetlerden bir kısmı bir dere
ceye kadar haklı görülmektedir. Fakat 
hu hakli g6rilnilş, haklarının afyon in
hisarı tar1fıttdan tanınmadığını g6ster-

Fakat a fyon inhisarı her yıl istihsal e
dlleh afyonları almak mecburiyetinde ol 
duğu için stok malları sarfetmeğe im • 
kan bulamamak mecburiyeti karşısında 
bıı usulde değişiklık yapamamıştır. 

Bir tacir şunu söylemiştir: 

- Beı yıl bekliyemiyen tacirlerin hak 
lan olabilir, fakat bunun baıka suretle 
yapılmasına imkan görü!ememelitedir. 
Sermayesi olan ve malını bet yıl hekle
tebllehltr mcm.nuhdurlar, çümtü elle • 
rincleki malın nasıl olsa satılacağından 
em!ndirler. 

7 - KURU1'4 21ŞUBAT1936 

~------------------~------~-----..... --~} Yeni Moda BORSA 
25- 2 . 938 

Hl.talannda yddız lpreuı olanlar, ııze 
rln:le muamele gorenlerdlr. Rakamlıu 
saat 1% de kapanrı utıı 11,yatlıu-ı.ur. 

PARALAR \ 
* Londra 
• Ne\'york 
• Parl• 
• MllAno 
• Brllksel 
*Atına 

t20 
11!~

lfl7 -

H>b -
b'8-

~· -* Cenevre ~ı~ -
• Sofya ~4 -
• Amsterdam l)tt -· 

• Praı? 
• Stokholm 

•Viyana 
• Madrld 
* Berıtn 
• Varşova 
* Budapeşte 
* Btlkreş 
* Belgrad 
• Yokobama 
*Altın 

•Banknot 

<!4. -

17 -
82 -
l!-l -

~o -
lli -

M -
ıu -

ılô8 - • 
!lr.ı! -

ÇEKLER 
• Londra 
* N evyork U Wb(> 

* Parlıı 1206 
• MllAno ıo 014 ı 
* Brtlk9et 4 7263 
*Atına bS 4.0ö& 
•Cenevre ~ liHb 
• Sofya ti4.t>7 
• Amııterdam 11727 
• Pral 19.19'..!1 

• VJyaoa • ıı.iO 
* Madı1d f> 8912 
• Berlin 1 D826 
* Varıoft 4 !'..!12 
• Budapqte f 60 
* BUkre, 108 689b 

• Belcrac! s• 6650 
* Yokohama 2.7618 

* Moüova 108f> rıo 
ıt. Stokholm 8127b 

• Çarpmba Perşembe 
Takvım 26 Şubat 12? Şubat 
--====---=1 !i Zilhicce 4 Zilhicce 

GUa dotufU 
Gtln batııı 
&bub namazı 

Ofle namam 
ikindi D&IDUI 

Akpm namazı 
VataJ namazı 
imsak 

Y ılıo geçen gUolert 
Ydm kalan günleri 

6 .fi 6.40 l 
1l.S4 17,56 
5 50 s !50 

122? 1227 
ı !5,3 t 15,32 
17,54 i 7.56 
19 25 19.26 
5,0.i 5,01 

54 55 
310 309 

Fransız tiqatrosu 
HALK OPEHETf 

Bu akşam sa 
20,30 da 

Zozo Dalfnas 
ve Kofinyot;sk 

ŞEN DUL 
Pek yakında Hal: 

me - Bayader 
Bu pazar 

Matine 13,30 ve 16 da 

F e 

" V AKIT" evi moda salonun 
<lan aldığım ucuz modellerle BU 
ELBiSELERi KENDiM YAP-

M 
E 
c 
M 
u 
A 
L 

TiM ! Siz de yapmak 
A~ara caddesinde 
"VAKiT" evinde 

isterseniz A 
moda salonunu zi• 
yarct ediniz. 

Her gün 1 den 5 e 
kadar açıktır. 

R 
1 

"'lhekttdir.Son yıllarda afyon kartelleri 
rıiıı kurulması ve alınan arsıulusal ted
b:rıer, dünya afyon piyasasını son de • 
rece sarsmıştır. Sekiz yıldtr afyon ih -
racatçılığı yapatl ve bugün afyohlan in• 
hisar eli ile aatan bir tacir vaktitt bin -
lerce sandık afyon satır.akta olduğunu 
IÖylemiı ve sözlerine şunları ilave et -
tni§tir: 

Af 9onlarırh1j ne halde? 
11-------------------·--~~~-- Gite gilndUz açıktır. Telefon: 41819 

Fiatlar: 35-50-60-75-100-125 
Loca: 400-300-500. 

Telefon: 24370 

Ankaraya gitm :ş olan afyon inhisarı 
direktörü Bay Ali Sami şehrimize dön• 
müştür. Ali Sami Ankarada afyonları
mız için Anadoluda abrlmaka olan ted
birler hakkında görüşmüştür. Alınan 

tedbirler, köylilniln istihsal ettiği af -
yonlatı tnutnaslııtın eline geçmeden 

ESHAM 
1f SADkUJ 11 :ıü 
Anadolu ~20 

Reji ~ 12!> 
Şlr. Hayrty 15 001 

• Merkez Bank ~ 00 
U. Sigorta .00 
Ponomontı o.00 

rramva1 
Çimento 
Onyon Del 
Şark Del 
Balya 
Şark m. ecza 
Telefon 

11,00 
102f> 
000 
000 
000 
000 
000 

Usküdar Tahsil 

GELD • 
ı 

Müdürlüğünden: 

- Bugün dünya afyon satıılan dur-
11lndur. Bir çok memleketlerde adet -
Itri 'llıell:l yüz binleH bulan afyonkeı .. 
le.., tamamile azalmrıbr denebilir. Bu -
l'aiarda gençler kat'iyyen afyon kullan
~taclırlar. Afyona al•tan ihtiyar
ı.., ela bükUınetin müsaadesi ile muay -
Yen niibette alıp kullanmektad·rlar. 
a .. ve buna benzer bir çok sebepler af. 
Yon aahıını azaltıiuıtır .. , 

satın almaktır. Bunun içlti de afyon ye- ı---,.-t-lk __ r_a_z-la_r _______ T_a __ h_v_ll_le __ r_ 
tiştiren yerlerde afyonlafi tahlil ede -

Kadıköy Zühtüpaıa mahallesin in Çifte havuzlar meV'kiinde e.W 
1/ 1 yeni 2/2 numaralı bina ve faz la bahçe mutasarrıfı Fatmarun -Vtt 
gi borcundan dolayı fazl~ bahçesi bulunan mahalli mezkurda 14 dla 
nüm iki evlek 250 ziraiden ibaret arsası 5800 lira üzerinden müda 
yedeye vazedilmiıtir. Talip olanların o/o 7,5 pey akçalarile birlikli 
ihalei evveliyesi olan 10/ 3/ 936 gününden evvel Kadıköy kazası id .. 
re heyetine müracaatları. (1048) 

cek merkezler açmak kooperatifler kur 
maktır. Haber aldığımıza göre afyon 
tahlilhanelerf hakkında alakadar makam 
lar tahkikat yapmaktadırlar. 

• 1933 T.Bor. J 23. 76 .l!llektrtk 
• • • w Il 21.IJO TramV&J 

• .. .. m 22 so Rıhtım 
[aUk.DabJlt 1 9!> (X) * Aııadolu ı 
Ergeni tetik. U7,:ıo • Aııadolu D 

1128 A M ıo oo Alladoıu m 

0000 
Bl.70 
U .00 
'860 
4.11.60 

• S. Erzurum W>. :HUmeMll A 
HO 

17 6ll 
Şehrimizde bulunan Ekonomi Ba -J 

kanlığı uzmanlarından Fon der Pot - __ _ 
ten'in bir kaç güne kadar afyon vaziye- 1---·---•iııiiıııı•--_ ---....:: Kadastro Birinci Mıntaka 

Müdürlüğünden: cağı söylenmektedir. ı Zahire _•atışı 
ti hakkında da incelemelerine batlıya · ı 

Hal}van nakliyatı ) tsıanbn.I ucareı w i:illlri ......... dlln 
Afyon aatııının bugUnkü şeklinden 

lbemnun olmıyanalr afyon inhisannın 
TUrk afyonculuğunu kurtarmak için 
bulduğu tedb:rden vaktında istifade e
dcrniyenlerdir. 1nhissr, afyon tacirleri • 
ne yaptığı bir ilanla. mevcut afyonları

nı inhisar depolarına teslim etmelerini 
bildirıniıti. Bunun sebebi, inhisarın mu 
ayyen otan ihracatını mevcut stoklan 
da hesap cuerck ona göre tanzim etmek 
İçindi. Türkiyede mevcut stok ve her 
Y•l istihsal edilen afyon ayni yıl içinde 
ihraç cdilemiyeceği için bulunan tedbir. 
her yılın istihsali ile beraber stok af -
}'ondan da bir mikdarını satmaktı. Ya -
r>ılan hesap neticesinde mevcut stok af
Yonların ancak beş yılda elden çıkarılabi 
leceği tesbit edilmitti. Bu hesaba göre, 
elinde stok afyort bulunan tacirler, mal• 
larını inhisar depolarına testim ettik -
ten sonra beı yıl içinde satabilecekler
di. İşte mallarım depoya teslim edenler 
den bir kısmı. beş yıl beklemeğe vazi
Yetleri milsait olmadığını ileri sürerek 
tııemnuniyetsiztiklerini göstermişlerdir. 

(6 incıılan clevam) 

Et fiyatlarının ucuzlatılması ıçın 

Hayvan nakliyatının kolaylaştmlması 

hakkında tetkikler yapılmakta idi. Bir 
çok tacirler alakadar makamlara yap -
tıklan müracaatlarda hayvan nakliya -
tında alınan ücretlerin fazlalığınilan §İe 
klyet etmekte, değeri koyundan çok az 
olan oğlaklardan 25, koyunlardan 1 S 
kuruş alınmakta olduğunu bildirmekte 
idiler. Haber aldığımıza göre hayvan 
nakliyatı iki satıhlı vagonla yapılarak 
temin edilecektir. 

INGIL TEREDE - İngiliz zabıtası 

zecri tedbirler hilafına ithal edilm"! 400 
sandık İtalyan limonunu müsadere et -
mlştir. 

ZA Yi - 932 - 933 ders senesi İs
tanbul erkek lisesinden aldığım tasdik
namemi kaybettim. Yenisini atacağım • 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Çubuklu Rifat Paşa No. 37 Recep 
(V. No. 13913) 

Metropapaı Drama Meçhul ,, " Ch. Makamariı Drama ,, 
Deniı Cotonis Drama ,, 
C. Limberopolos Drama ,, 
C. Lambounidiı Drama ,, 
C. Lainbonidiı Drama ,, 
D. Tıagor Drama ,, 
Y. Ktnaciyan ,, 
J. Marchall ,, 
Joıeph Abajoli ,, 
P. Hotoneilu , Bahçekapı 
C. J. Dimitriou Larnnka 
A. G. der K. u. K. Priv. Roth Kestellezer & 
E:rlacher Spinnerei Und \Vebereien ,, 
ilacı Garabell Arılanian ,, 
J. Berç ,, 

,, 
kirkor Derkaprielian 
Zeyneb b. Hasan 
A. Gezerikyan 
8ey Zade Halil Hilmi 
Mu11oilu zade Hacı Metimed 
()_. Aaarian Hacı Settag 
Aahata ... helos Archita Mı. 
lhıffel Euıene 
MenlGıen Rum mektebi 
Mehldet Lutfü 
Pttibaalan Kirkor Yereıesi 
lıP&rta Fukarapener Cemiyeti 
Yuauf Nuri 
Mirzan Blanche 
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" " Doyçe Oryeııt Bank 

" 
,, 

Oımanlı Bankası 
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muaolflle stHıil OWe) mdlleluı 
K,. P. Kf. P. 

Nn'l: llD M Ea çok 

Bufd•r (Y11mt1plc) 7.22,s 7,25 
" (iert) 6,10 &.22,6 

Arpa ( ilöldne) 3,25 
Çavdar (Konya) 5,16 
ICıetd ......... 8;10 
Mısır {san) S,!O 

Emln3rtü Kazuma ballı Camcı Ali mahalleılhin kadaströiU bit· 
mif olduğundan Kadaıtro plan sur etleri nahiye müdürlüğü deliletıltt 
mahalleye talik edilmiıtir. Planlar mm tetkikHe itirazları ölanlti iti 
ay zarfında Kadaib'o kotttisyonun a Dıüracaatları ilan oltinUt. (lödl) 

Cumurbaşkanlığı Filarmonik 
Orkestrası Şefliğinden: 

Yapak (ArlMlolu) 53 Orkettra kadroıunda açık olan yerlere atanmak üzere piJ&'lo, keman, 
Saatat dmıi çifti 2200 3200 vı"vola. viyolonsel, kontrabaf, flüt, obuva, klarnet, fago, komo, trom · 
Varpk derisi fİftİ 1100 1500 " ' 

Pet, trombon, tuba alto ıaksafoıı. tenor ıaluafon, akoedyon, caz ba-Kunduz deriai ,. 1000 1200 
Tilki cleriai Pfti 380 ı200 teriıi sazları, çalanların 7 / 3/ 936 cumartesi günü saat 1 O dan 17 ye 
Çakal deriıi çifti 190 200 kadar lstanbul Galata.aray liıesincle ıinavları yapılac&jınden bu saz. 
Kedi derili ,ifti tlO 160 ları çok iyi bir satette çalabilen attiıtl~rin kendi enılürümanlariyle 

Javtan derisi iMiedi 19 birlikte ıınav komisyonuna birer dHekçtt ile baıvurmaları (142) (381) 
----------------------------1 

lıtanlııul ~ İMİ icra ntemiırlufündan: 

Bir boJltıfi dolayı malıcuı olup sil -
blmalıına ltanr ierlltn Slr çift altın bi
ıe~ilr, pıriantih iğne, kotu prrlahtah Uç 
taıı noksan rimrtı~ yuzuk, Uç tatlı el-

B "fi saat maslı Erkek yüzüğü, elmaslı ve kırmızı 1 İst.Jllbul Atlld'ıt1l'Iİ ugu
14 

de 
sıralı kadın yüzüğü 9-3-936 tarihin-

de saat 13 ten sonra İstanbul Sandal .$!hir1Yynfrosu Çocuk Tiyatl'OIU 

15/12/ 1934 
,, 
,, 
" ,, 

,, 
24/ 6/ 1935 

" 19/ 7/ 1935 
2i / 11/ 1935 
24/1/ 1936 

" 5/ 3/ 1938 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

12/ 611935 

" ,, ' 
" 
" ,, 

" ,, 
., .. ,. 

Bedestanında hazır bulunacak memur 111111111111111 GO~V!NUK 
tarafından açık artırma ile satılacağı ~~ 
itan olunur. (V. Mo. 13911) 
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lzmir tubeıi 
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Mııır Krt 
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3.52 
7.04 
8.45 

14.08 
14.08 
7.05 

10.56 
100.-
100.-
50.-
34.15 

292.10 

2134.-
634.-

955.3 
~2.1 

1914.8 
903.-
955.3 
261.7 
6976 
436.5 

3028.7 
477.5 

1777.5 
1390.2 
316.6 
223.3 
640.3 
259.2 

llllHlll KARAMAZOF, 
KARD61bllt 

Türkçeye çeviren: REŞAT NURi 

[[

su c;uNKUR51 
A'DYO 

_ • ---··· l>POC,,UMI . _ _ . 

lSTA..~UL 1600 tn. -11 t1fııver
siteden nakil. İnkıllp aetBL Bimllet 
Bayur. 18 senfonik musiki. 19 hab. 
19,15 hafif parçalar (pli.k) 20 viyolon 
sel solo. Stüdyo san'atkirlan taral"m
dan. 20,30 stUdyo orkest.ralan. 21,30 
son haberler. 

Saat 22 den sonra Aiıadolu a.jan
smın gazetelere mahsus havadis ser
visi verilecektir. 

BERLtN 356,7 tn. - 17.30 ttıUzik 
ve şarkılat. 18.30 k. 19 Frankttırt& 
mUracaat. 20.45 k. 21.15 Breslaua mQ. 
racaat. 21.45 Liszt'in eserlerinden 
(plak:FrankfUrt stUdyo orkestruı). 
22 piyes. 23 k. 23.30 Gece mUziği ve 
dans. 
BOKREŞ 364,5 m. -12,35 13,30 

14,30, 18,15 plak. 19 tenor ve soprano 
tarafından Borodinin eserlefi '2o,5G 
Anna Gadin (soprano) ve keman kon
seri. 21,55 N. Sekaresku tarafından 

Hugo Volff'un türkilleri. 22,15 stüdyo 
ktıçOk orkestrası. 22,30 k. 22.4:5 or • 
kestranın devamı 23,415 k. iM pce 
konseri. 



ABONE ŞARTLAR/: 
lt&IJJ.lı o aylık ·~\ılı •1Wr 

MemlekettmlMI 71MJ uo ~ 110 
Yabancı yerlere tMO 12tl 400 lCSC 
Posta blrllgtııe \ 

\800 Q&t '\00 l.!l(I 
gtrmlyeıı yerlere) 

I"Qrk1yenlrı !ıer pnı!ta merkutnoe KHtUlNe ebone fllZl.l!l 

·Y ~ZI VE YONETIM YERi: 

ı.taııbul. Aııkara caddeMl, l\'AKJ1 yurdU) 

pııare : 2.S70 
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Kumbara saiı·pterine: 

Her sene kumbara sahlplerlne 20.000 
lira ilramlye tevzi eden fş Hankas1111n 
ikinci tertip 10.000 lira mükdfath 936 
kumbara keşldelerlnin birincisi t Nisan 
936 da ANKARA da noter huzurunda 
çekllecektlr. Hu kur'aya iştirak edebil
mek için kumbara sahiplerJnin ı Mart 
936 tarihine, yani Şubat sonuna kadar 
Bankaya en eşağı 25 lira yatıro11ş ol
maları IAzımdır. 

1 ıstenbuı belediyeaı ılanıarı 1 -------
Ketif bedeli 100 lira 12 kurut o lan lst. 26 cı mektebin onarımı pa

zarlığa konulmuştur. Keşif evrakı levazım müdürlüğünde görülür. 
Pazarlığa girmek istiyenler bayınd ırlrk direktörlüğünden alacakları 
ehliyet vesikasile 750 kuruşluk mu vakkat teminat makbuz veya mek
tubile beraber 29/ 2/ 936 cumartesi günü aaat 12 de levazım müdür -
lüğUnde bulunmalıdır. (1) (1067) 

Bir tanesine 8 buçuk kuruş değ er konulan ve mezat idaresine lü • 
zumu olan 55 X 75 boyunda levazım müdürlüğünde bulunan nümu
nesi gibi 1000 tane kağıt pazarlığa konulmuştur. Pazarlığa girmek 
istiyenler 638 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile 
beraber 29/ Mart/ 936 cumartesi günü saat 12 de levazım müdürlü -
ğündc bulunmalıdır. (B) (1063) 

Senelik muhammen kirası 90 lira olan Yeni-bahçede Mimar Sinan 
mahallesinde ve caddesinde 57 - 61 numaralı bostan 937 senesi ma· 
ynı sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuı· 
tur. Şartnamesi levazrm müdürlüğünde görülür. Arttırmaya., girmek 
istiyenler 675 kunı!luk muvakkat teminat makbuz veya mektubile 
beraber 11/ 3/ 936 çarşamba günü saat 15 de daimi encümende bu -
hmmalıdır. (B) (1068). 

Hepsine 50 lira değer biçilen G öztepede Bağdat caddesinde tele -
fon santralı sokağında bir katlı üs tü kiremitli kagir mütemadi tamir 
amelesi kulübesi enkazı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi le
vazım müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek istiyenler 375 ku -
rutluk muvakkat teminat makbuz veya mektubi!e beraber 12/ Mart/ 
936 Pereıembe günü saat 15 de da imi encümende bulunmalıdır. (B) 

Süleymaniyede Saman viranı 
ani mahallesinde Dölaneciler so
bğmda 44 yeni numaralı 21 odalı 
uli medresesi 

Süleymaniyede Elmaruf mahal
lesinde bir odalı taş mektep 

Küçük Mustafa paşada Çukur 
Karabaı mahallesinde lncebel so· 
kağmda 32 numaralı hazine kah -
yası İsmail Ağa mektebi 

Senelik muhammen 
kirası 

460 

36 

60 

(1064) 

muvakkat 
teminatı 

34,50 

2,70 

4,50 

Yukarıda semti, senelik muhammen kira!arı yazılı olan mahaller 
937 - 938 senesi mayısı sonuna k adar ayrı ayrı kiraya verilmek ü • 
zere pazarlığa konulmuştur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde gö
rülür. Pazarlığa girmek isteyenler hizalarında gösterilen muvakkat 
teminat makbuz veya mektubile b era.l-.er 13 mart cuma günü saat 15 
de daimi encümende bulunmalıdır. (l) (1069) 

Türk Hava Kurumu Satınalma 
Komisyonundan: 

550 adet vezne defteri yaptınlacağından 28-2-936 saat 15 de 
münakasası yapılacaktır. İstekli ol anlar tartna.mesini her gün Piyan· 
go Direktörlüğünde görebilirler . . ( 1017) .• 

Asipin Kenan 
Halis ve hakiki tabletleri sıhhatinizi 
soğuktan ve bütün ağn1ardnn korur. 

ismine dikkat 

DÜZELTME iLANI 
htanbul 4 üncü icra memurluğun • 

dan: 

Gazetenizin 11 şubat 936 tarihli nüs
hasında 12 inci sahifenin üçüncü sütu
nunda dördüncü icra memurluğundan 

başlıklı dairemizin Emniyet Sandığına 
ait 934/2706 dosya numaralı Sultanse
limde Mimar Şecaattin mahallesindeki 
gayri menkulün satı§ ilanında birinci 
artırma tarihini 26 mart 936 olması la
zım gelirken sehven 26 şubat 936 şek -
tinde itan edilmiş olduğundan işbu yan
lışlık tashihan düzeltilir. 

htanbul a&liye mahkemesi üçüncü 
hukuk mılhkemesinden: 
Nişantaşında Meşrutiyet mahallesin· 

de Sütlü sokağında 11 numaralı evde 
oturan İzzet kızı Şekôre tarafından, 

kendisine ve çocuğuna bakmadığı ve 
elindeki parasını alarak havayi hevesin
de sarfettiği ve saire sebebile kocası 
Kasımpaşada Zincirlikuyu caddesinde 
Has fırında yanaşma Bolulu Tatar oğul 
!arından Kestemenli namiyle maruf İs
mail oğlu İsmail aleyhine açılan boşan· 
ma davasına ait olup müddeaaleyhe teb-
liği icap eden boşanma davası 

arzuhali yazılı adreste bulunamama -
smdan dolayı bila tebliğ iade edil • 
miş ve bilahare müddei tarafından gös
terilen Adapazan, memleketi olan Bolu 
Bolunun Mengen nahiye.si, Ankara ve 
İstanbul Aksarayında gösterilen adres· 
lerde dahi bulunamadığı mübaşirlerin 
meşruhatiyle polisin tasdikinden anla -
şılmış olmakla dava arzuhalinin ilanen 
tebliğine karar verilmiştir. Müddea -
aleyh bir ay müddet zarfında mahke -
meye müracaatla dava arzuhalini tebel· 
lüğ ve on gün içinde cevap vermesi lü
zumu tebliğ makamına kaim olmak üze
re ilan olunur. 

MUzaheretlidir. 

Sahibi: ASIM Us - Vakıt Matbaası 

Neşriyat Diı·ektörü: Refik A. Scvengil 

i SIHHi ağızlıklar 
: Sigaranın nikotinini kam ilen çeken 
Alman doktor Apostel'in 
en son icadı. 

Ağızlıklar üzeri:1de Doktor Apostel'in imzasına dikkat. 
Anadoludan arzu edenler İstanbul posta kutusu 180 adresine yazdıklann'da si" .,. 

pariş, posta ile tediye olarak derhal gönderilir. 

Ankara Taşhan tütüncü Ali Tümen 
İzmir: Balcılarda Necip Sadık. 
Kayseri: Saatçi Zeki Saatman 
Zonguldak: Saatçi Osman Gürdal. 
Bursa: Saatçi Nurettin Neşet Uzunçarşı 

Eskişehir: Şifa eczanesi. 
Mersin: Konya Pazarı HUseyin Hüınll 
Samsun: Avni Peker, saatçi 
Adapazarı: Kırtasiyeci Mehmet Ca'Vitl 
Trabzon: Saatçi Hakkı Kunduracılar. 

inhisarlar Genel Direktörlüğünden: 
idaremizde bir vazifeye tayini talebile müracaat etmiş olanlar •• 

rasında 28/ 1/ 936 günü üniversite konferans salonunda yapılan inı • 
tihanda muvaffak olanların adları ve dilekçelerine verilen evrak 
nurnaralarile imtihanda aldıkları s ıra numaralan apğıda gösteril • 
miştir. 

Bunlardan münhalata tayin edi leceklerin adreslerine gerek ol_. 
tebliğat yapılacağından şimdiden idaremize müracaata lüzum yok • 
tur. (1029) · 

Sıra No. Dilekçe No. Adı 

254 1366 Sülemyan Saffet 
173 1310 Halide Argun 
252 1365 Fuat Aray_ 
213 1377 Hrkmet 

262 13181 Halis 

241 6024 

11370 Kenan 

261 1381 Fehmi Koç 

85 1117 Sami Cemal 

164 1459 M. Necati 

203 1328 Meliha 

256 1390 Yusuf Cemil 

50 1296 Fevzi 

216 1744 Fazıl 

23 852 H.Ahmet ı 

171 981 Halil 

99 950 Seyfullah 

268 1144 Hüseyin Kadri 

226 1059 Şevki AJev 

79 1201 Semiha Mustafa 
1110 Melahat Ömer 

, 
207 
253 11410 Kemal Tunç 

77 983 Halil Uğurlu 

147 941 Ali Kemal 

200 I 1159 Hamit Süreyya · 
86 783 Tarık Bulay 

205 1332 Mür§ide tlhami 
51 12S5 Celalettin 
54 938: Fahri Şadi 
98 1335 Arif 

165 1465 Avni 
230 1331 Şefik Kurtoğlu· 

221 16214/ E Fikri Anlı 
234 3547/ 6606 İsmail Bayraktar 
129 1154 Cevat Faik 

29 1463 Hümeyra 
215 1362 Mehmet Kartal 

42 1447 Muzaffer 
195 948 Hikmet lren 
196 1342 Nazım 

217 ' 1045 Atalay Çetin 
225 1036 M. Nmnan 
244 1415 Sedat Salih 

Nurettin 
145 15290 Hilmi 
184 1373/ 1374 Rahmi Arın 

~ -

' e ~ l~i ı f mıneııarı u~ ıımanıırı ısıetme tıum i~aresı nıııırı 
~ 

Muhammen bedeli 29287 lira olan muhtelif kriko ve verenle' 
7 / 4 1936 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada ld•,. 
binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 2196,52 lir•!~ 
muvakkat teminat ile kanunun tay in ettiği vesikaları ve tekliflefl 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lfızınıdıt• 

Şartnameler 145 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarı:aıa veıor 
!erinde satılmaktadır. "841,, 


