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Yeni bir formül: ''Sembolik,, Tahliye! 
lngiltere de bu işten vahim neticeler 

çıkabileceqine kani oldu 
Bunun için Fransanın fikrini kabul ediyor: 

Renden bir miktar asker geri çe:~:meli ! 

Devlet himayesi Londrada dün görüşüldü 
ve kontrol ~ l 
Hilkfuııet hususi sermayelerle ~onsel} garın top anıyor 

te§ekkül ettikleri halde devlet hiina - i 1 ~ ~ı 141 - • 
Yesin den istifade ederek inkişaf bulan ~ ~f t • ıl 
hususi sermayeli müesseseler üzerin - l 
de bir kontrol siyaseti gütmektedir. i 
Bu kontrol bu müesseselerin istihsal ı; 
ettikleri eşyanın ihtikar sayılacak 
derecede yilksck fiyatlarla satılması -
na, veyahut yaptıkları hizmete karşı PMı~~~~: 
aldıkları ücretlerin gene o suretle ar- ( 
tirIImasma meydan vermemek içindir. f 

HUkflmetin ayakta durmak için 

trıutlaka devlet himayesine, devlet ha. 

ıineslnden fedak!rhk yapılmasına 
:muhtaç olan mües~eseler üzerinde bu 
tUrıu bir kontrol hakkı kullanması 
o kadar yerindedir ki buna akıl ve 

ınanttk sahibi hiç bir kimse itiraz e -
deınez. Çünkü bu türlü kontrol icrası
nı ·nbuı ctmiycn müesseseler devlet
ten himaye v r d:ı.1-~rlık da latemu. ~ ••• 

Fakat hükfunetin bu türlü kontrol 

Ulu öntfe7imiz Atatürk Ankara istasyonunda · 

Kira vermiyelim, yeni 
mektep binası yaptıralım! 
Şehir Meclisinde dün türlü mevzular konuşuldu, 

bütçe müzakeresi başladı 
(Yazısı 7 inci ıayıfada) 

Artık mebus olmak 
lstemlp ram! 

=~~:~:r~~:s:rt
0

!~b~:~~o;~~:ı!~~ --- Fransız · parlamentosundan 
nın devlet himayesinden istifade eden G k l D" l • · .. · • mu . enç ız ar, use dorl u ışgal eden Alman surarılerine rirekler ııerıyorlar. çek· ı e T d. . . 1 k ? 

esseselcrın masraflarına şamil ol - 1 n ar 10 ne er yapaca 
rnasıdır. Zira kontrol ha kınm bu §Ü- Londra, 12 (A.A.) - Reuter ajan ·ı 2 - Lokarno muahcsinin sekizinci • 
rnuıu kabul edilmiyecek olursa her _ smm bildirdiğine göre, Milletler Cemi- maddesi esası dahilinde Cenevrede mü- Andre Tardiönün mebusluktan 
hangi bir müessese zaruri olmıyan yeti konseyinin cumartesi gününe tes - zakerata başlanması, istifa ettiğini ajans haberi olarak 
?ir takım rakamlar ile masraflarını bit edilen toplantısının tehir edilmesi 3 - Ren mıntakasmda tahkimat bu • yazmıştık. Son gelen Avrupa gaze-
lStcdiği kadar artırabilir. Her masraf ihtimali vardır. Nihai karar Lokarnoyu lunmamasr. telerinde, bu eski başvekilin münte-
l'akammın yükselmesi ise maliyet fi_ imza edenler arasındaki görüşmelerin MOZAKERELERE YOL AÇMAK hiplerine karşı yazdığı mektubu oku· 
Yatlarını ve ücretleri mütemadiyen inkişafma bağlıdır. tÇtN ÇALIŞILIYOR duk. Bunu olduğu gibi alıyoruz: 
Y'iikseltir. Şimdilik, konseyin vazifesi, Lokarno "Nisanın 26 sında yapılacak olan 

lşte hükOmet bu esas ilzerinden muahedesinin ihlal edilip edilmediğini Londra, 12 (A.A.) - Daily Teleg - intilıabatta nanızedliğimi koynııyaca · 
Yllrtiyerek bir takını hususi müessese- tesbit etmektir. raph'ın siyasal muhabiri yazıyor: ğım.. Artık mebus olmak istemiyo-
1 Al h k . · d Fransa, Almanyayı Ren bölgesinden Ç" ı... d b · l erin memurlarına verdikleri maaş manyanın are etı neticesın e ne ~nı. unn~, uzun zaman an e~~ .~er 
lllsbetıerini b h d tl _ tarzda hareket edileceği münakaşa olu• hiç olmazsa, mühim bir kısmını çekme- gun daha zıyade kurıı·etlenen duşun. 
ltl . n arem u u arını aş nurken, herkesin bildiği bir şeyi tesbit · ğe zorlamak için İngiltere üzerinde kuv celerimle, siyaset rejimimizin millet 
aması içın tedbir almağa karar ver. k .. vetli bir tazyik yapmaktadır. İngiliz hü • l .. aı't l d ~ 'b' ı etme uzere bir konsey toplantısı yap- ıç n mus o nıa ıgı gı ı, par amen-

ltlişti. Bu kararın tatbiki için tetkik- manm hiç bir faydası yoktur. kOmeti de Almanyanın bu bölgeden sem to vasıtalarını tekamül ettirecek bir 
lere başlanmıştı. Bazı gazete neşriya. Rcuter, Fransız delegasyonunun şu bolik bir surette bir kısım kıtaat çek • halde bulunmadığını da anlıyorunı. 
tından anlıyoruz ki, meselenin mahi. taleplerde bulunacağı zannmdadır: mek suretile müzakerelere yol açılması i• DQrt yıldanbcri bu rejimi gene kendi 
Yetini tetkik etmeksizin bu siyasete 1 - Ren mıntakasının ''sembolik" çin ilk adımı atmasına çalışacaktır. B. vasıtalan ile ıslah etmeğe çalıştığım 
itiraz edenler vardır. şekilde tahliyesi, w;,. (Sonu Sa. 6 Sü. 1) lıalde bunun im.kansız olduğunu gör· 

1- Bir kere memlekette mevcut Alman a Ren·ın k smen tahıı·yes·ı dü";;.. . d'" • /; '1'' 
bUtün banka memurlarına barem usu- Y 1 z· . udmedrgeırnı'n uısşlmleatsıne, .. ıerb.' l·~ -~lc-
ı· ısın e a ı ı soz ır ıgı ı e 
Un~ tatbik edilmek. istenildiği ileri tekıı•tı•nı• kabul etmed•ı reddetmesi sebep olmuştu. lntilıabat-

eUrUierek bunun yersız ve zararlı ol - ta ıslahat yapmak lıususunda cere · 

Kendisini seçenlere dikkate değer bir 
mektup neJreden Andre Tardieu 

lahatın bile arzu cdil~diğini i&bal 
ctmi§tir. 

duğu söyleniyor. Hükflmetin teşeb • (İkincide. Son haberlerimizde) yan eden son münakaşalar, sathi ıs- (Sonu: Sa. 2 Sü. 5, 

~ ~~~~ h~~~~ ~ -----------------------------
tnUstcfit olan ve o himayeye muhtaç R 1 t 1 e r 
bulunan müesseseler hakkındadır. 
bevletten himaye istemiyen herhangi 
bir müesseseye şamil değildir. 

2- Barem usulünün tetkiki esasen 
levıet teşkilatında faydalı netice verme 

?niş. Şimdi ayni usul hususi müesse

Selere teşmil edilince onların i~leri de 
bozulacakmış. 

Eğer barem usulünün gcrçekt('
~ahzurlu taraflan varsa bunları ıs • 
~.h etmek devlet menfaati balnnundan 
~Uphcsiz lazımdır. Fakat sadece dev . 
.~t himayesile yaşıyan müesseselerin 

1 Bizim memurlnrımız devlet memur • 
arına benzemez ... demeleri asla doğ -

t'u değildir. Çiinkü devlet himaye.c;ilc 
~an bir fabrikanın müdürün" 
~A blrkeç bin Jira aylık vermek ve 

l!onra da ekonomik kaidelerle bunu 
llıakuı göstermek mümkün değildir. 

ASIM US Alman !atalan Ren köp_rülerinden geçiyor. 

Yeni bir nutkunda 
tekıar ediyor: 

" Ben sulh için 
çalışıyor um!,, 

Berlin, 12 (KURUN) - llitler, 
yeni se~im devresinin başlaması dola
yısile Caribad'd:ı. bir nutuk ,·ermiş, 

ha. nutkunda Almanyadaki e~ki parti 
kavgalarından bahsetmi~. sonra ken· 
di muvaffakiyetlerine geçerek şunları 
söylemişitr: 

"- Tuttuğum yolda muvaffak ol
dum \e her istediğimi başardımsa, 

bunu halkıma inanmam la elde etmi -
şimdir. Hükumetin başına g<!~tikten 
sonra da halkımın saadeti için çalı~ · 

tını. / ,(Sonu Sa. 2 Sil. 3). B. Bitler. Königaas6'd8 



• 
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Fransa Ren tahliye edilmezse, Almanya da 
Renin tahliyesi istenirse 

Müzakerelere giremelJİZ di1Jorlar! . 
Londrada hep birden bir karar verildi: 

"Almanya muahedeleri açıkça ihlal etmiştir,, 
Londra. 12 (A.A.) - Lokarno dcv·ı· 

!etleri konferansının içt"mamdan sonra 
şu resmi tebliğ neırolunmuştur: 

"Konferansta bulunan devletler mü
messilleri gayri askeri mıntakanm Al
manya tarafından i1galinin Versailles ve 
Lokarno muahcdelcrini açücça ihlal et· 
tiğini müttefikan kararlaıtırmıştır.,, 
''SEMBOLiK TAHLIYEn MESELESi 

OZERINDE 
Londra, 12 (A.A.) - Lokarno dev -

letleri konferansı saat 19,45 e kadar 
sürmilJtUr. Müzakereler devam etmek
tedir. Henüz hiç bir hattı hareket tes· 
bit olunmamıştır. Yannki toplantı için, 

bu akşam hükftmet tarafından verilen· 
ziyafette hazırlık müzakereleri yapıla -
caktır. 

İngiltere Almanyaya gayri askeri 
mıntakadan resmi kıtaat müstesna ol -
mak üzere kuvvetlerini geri çekmesini, 
bu kuvvetleri arttırmamak ve bu mın • 
takayı tahkim etmemek taahhüdünde 
bulunmasını telkin eylemiıtir. Bu ta -
ahhüt hi~ değilse yeni pakt müzakere 
ve beynelmilel vaziyet düzelinceye ka
dar devam edecektir. 

LONDRANIN ARZUSU, ALMAN 
YANIN CEVABI 

KONSEY YARIN TOPLANIYOR 
Londra, 12 (A.A,) - Milletler Ce • 

miyeti konseyi kafi olarak cumartesi 
günü saat 11 de içtimaa davet olun -
muştur. 

FRANSIZ HAVALARINDA ALMAN 
UÇACI MI VAR? 

Paris, 12 (A.A.) - Metz hava polisi 
Alman uçaklarının Fransız hududu Ü • 

zerinde uçtuklarına dair bir kaç gazete
de çıkan haberi yalanlamıştır. Polis, en
ditede olan bazı kimselerin bir Fran • 
sız uçağını Alman uçağı zannetmiş ol -
malan muhtemel olduğunu ilave et -

Reuter ajansının öğrendiğine göre, mektedir. 
dün akııamki kabine toplantısından son- ---------------
ra Bay Eden Alman clçisinni davet e
derek kendisine İngiltere hükumetini ı 
bugünkü vaziyeti çok vahim gördüğü • 

FRANSA 
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~ ltalgan - Habeş harbi ~ 

Her iki 1 ( 
= ; 
= = 

uhasemat durmamışt r. 
taraf, Aşqangi gö.ü cıvarında 

muharebeye hazırlanıyorlar 
f Mareşal Badoglio, tebliğ neşret • ı Yl DE KAZANACAK OLURLAR • 
~ mekte ve harekat, ikinci Tembien SA ARTIK ŞiMALDE, tSTlLJ.LA· 
i ve Şire muharebelerinden ıonra, mu- RiNA SET ÇEKECEK BiR HA • 
~ ayycn bir hedefe doğnı, devam et- BEŞ KUVVETi KALMIY ACAK . 
§ mcktedir. ltalyanlann, harekatı dur TIR. ltalyanlar, ALMANYA YA 

=--=-=-~=- dunnadıklan ve yahut durdurmaktan KARŞI FRANSA VE JNGILTERE 
vazgeçtikleri artık anlaşılmıştır. ltal. t LE A YNt CEPHEDE ÇALIŞMA 
yan tayyareleri, Eritre n Somali KARŞILICI OLARAK HABEŞIS . 

~ cephc1erinde tekrar faaliyete geç • TANDA ASKERi MUV AFF AKI • 
§ miılcrdir. YETLERIN2, iMKAN DAHiLiN 
i Son haberlere göre, l. inci ve HI. DE, SONUNA KADAR GöTOR . 
g üncü ltalyan kolorduları, Arrl.>aaln . MECE AZMETMiŞ GöRONO • 
ğ gi'den, bu mevkiin 50 kilometre ce - YORLAR. 
j nubundaki Aıyangi gölüne doğru Somali cephesinde, general Graz 
~ yürümektedir. ölen Ras Mulugeta· yani'nin, Harar üzerine yürümekte 
E nrn ordusu bu göl civarnwla müda . olduğuna dair çıkanlan haberler te 
~ faaya hazırlanıyor, İmparator da, on 

1 
eyyüt etmemiştir. Şimalde marepl 

§ beı bin kişilik bir muhafız kuvveti'e Badogl:o kuvvetleri hiç olmazsa Des· 
~ birlikte, bir kaç gündenberi Desyc . ye'ye varmadan bu kuvvetlerin kat'i 
ff den şimale doğru yürüy\lıtedir. bir hnrekcte geçccel<leri zannolun 
~ imparator, elindeki ıon munta - mamalıdır. Grnzyani, bu mütereddit 
g zam kuvvetlerle Aıyang; gölü civa . vaziyetle hem Naıibu ordu&unu, hem 
~ nnda halyanları durdunnağa teıol>- de Ra.s Dcııb kuvvet'erini oldukları 
g büı edecektir. Bunda ne dereceye yerde bağlamıı oluyor. 
~ kadar muvaffak olacağı bilinemez. :ur-
g tTALYANLAR, BU MUHAREBE· T ... Y'jT .ı1F1 ~· B. O. 
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Bay Hitler 

Mühim kararlarını 
Cumartesi günleri 

verirmiş! 

nü, Lokarno devletler:nin ertesi günü lngiltereden hudut 
:::~~;:·:~ı~ı:.::.::ıı;:::.: ~~'in::'::'. teminatı alırsa ltalyan orduları yeal 
sa bir müddet içinde milzaheret isteme- H b · • d l "J" • 
yi muhik gördüğilnil bildirmiş ve yu - 8 ~Ş IŞlD e ngı iZ noktaı 

Bir Fransız gazetesinde okuduk: 
''Bugüne kadar yaptığı i.§lerden an. 

ıaşıldığına göre Hitlcr, arsıwusal mil. 
him kararlar vermek için daima cu. 
martesi giinünü intihap ediyor. 

Uluslar Kurumundan çekilmek ka. 
rarını bir cumartesi günü vermişti. 
Geçen sene yeniden silahlanacağını 

bildirmek kararının verildiği giin de 
yine bir cumartesi idi. Bu defa da Lo. 
karno pakhnı yırtması cumartesine 
tesadüf etmiştir. 

Bunl:ı.r, sadece birer tesadüf eseri. 
midir, yoksa araya girecek olan pa. 
zarın bu karardaki şiddetleri biraz tah. 
fife yanyacağmdanmıdır? .. ,. 

D1şbakanımız 
Londra yolunda 
Belgrad, 12 (A.A.) - Avala ajansı 

bildiriyor: 
Dün ak§am saat 12 de Türkiye Dış 

işleri Bakanı B. Tevfik Rüştü 4t'as1 

Londra.da toplanacak olan Milletler 
Cemiyeti konseyine iştirak etmek ü. 
zere, buradan geçmi§ ve durakta 
Ba§bakan B. Stoyadinoviç, Türkiye 
elçisi Ali Haydar, Romanya ve Yuna. 
nistanm belgrad elçileri ve Dışişleri 
Bakan vekili B. :Martinatz tarafından 
kal'§ılanmıgtır. B. Tevfik Rüştü Aras, 
Yugoslavya Ba§bakanı ile ufak bir 
konuşmadan sonra seyahatine devam 
eylemiştir 

• Londranın salahiyetli mahfelleri tn 
giltere kralının yakında evleneceğine 

dair basında görülen rivayetleri tekzip 
etmektedir. 

Alman hükumetinin· 
resmi beyanatı 
Bertin, 12 (Kurun) - Hükfunet 

DNB ajansına verdiği resmi bir be. 
yanatta Lokarno meselesi üzerinde. 
ki noktai nazarlarını anlatmaktadır. 
Burada Frnnsanın Lokarnodan evvel 
askeri paktlar yapmış olduğunu 

Almanyanm bunları, sonradan fazla 
la§ma.mak şart ile kabul ettiği, f aknt 
sonra Fransanın hududu tahkim et. 
meğe başladığı, e:ı nihayet te Rusya i. 
le anlaştığı i§8.ret olunmaktadır. Be. 
yanata göre, Fransa emniyette olına . 

• sına rağmen bu hareketlerde bulun • 
muştur. Almanya ise milli istiklalini 
daha. fazla. hissetmek için Reni işgal 
etml§, fakat bunun Avrupa sulhUnU 
bozacak bir tecavUz hazırlığı addedil. 
memesi, için, garbindeki devletlere bU. 
y{lk mikyasta bir anlaşma teklifinde 
bulunmuntur. 

kanki telkinlerde bulunmuştur. nazarını kabul edecekmiş 
Bay Eden, Alman hükumeti böyle Lo dr d Al t 1 • . . . n a an man gaze e erıne 

bır harekette bulunursa beynehnilel va- bild'rild' -· - R b"'l · · Al . . . . . ı '/ ıne gore en o gesının . 
zıyetın teskınıne kıymetlı yardımda ya taraf d · l' .. · .. . man ın an ı§ga ı uzerıne geçen 
bulunmu'· olacagını ehemmıyetle kay • kırk sekiz saat zarfında Fransa hü. 

deylemi§tır. kumeti Londrada muhtelif te ebbüs. 
Alma~ büyü~ ~lçisi v.erdiği cevapta lerde bulunmuş ve lngilterede~ Fran. 

Alman hükQmetının Ren de Almanya - snnın şark hududu hakkında teminat 
nın hakimiyetini devamlı veya muvak· vermesini istemiştir. 
kat bir tahdide tabi tutacak müzakeler ! Bu teminat verildiği takdirde. Fran 
gir~emiyeceğini bildirmi§tir. sanın İtalyan • Habc9 ihtilAfmda ta: 

Hitlerden aldığı talimat üzerine bu mamile ngillz no1ctlıl nazarmı-Raou 
tebligatta bulunan Alman elçisi şunu edeceğini bildirmiştir .. 
ilave etmiıtir: Maamafih Hitler, tek • 
liflerinin Fransa tarafından kabul edi -
lebilmeaini kolaylaıtırmak için şunu 1 -
zah etmek arzusundadır ki, Rende Al • 
man hikimiyetinin yeniden tesisi ancak 
resmi mahiyettedir. Rendeki bazı gar -
nizonlara sulh zamanı kadrosuyla yer -
leştirilen kıtaatın mevcudu Ber1indeki 
İngiliz ve Fransız ataşemiliterlerine 
bildirilmiıtir. Bu mevcut arttırılmıya • 
caktır ve bu kıtaatın şimdilik Fransız 
ve Belçika hudutlarına daha yakın bir 
yere sevki derpiı edilmemektedir ve 
nihayet Ren mıntakasının askeri işga -
lindeki bu tahdidat, yapılmakta olan 
müzakereler devam ettiği müddetçe mu 
hafaza olunacaktır. Şu şartla ki, Fran
sa ve Belçika da mümasil hareket itti • 
haz etsinler. 

Alman hükumetinin bu tebliği İngi-

Türk Kuşu 
Kayserige romorkla 

bir uçuş 
Ankara, 12 (A.A.) - Türk Kuşu 

nun 98 tipindeki bit- romörku bu sa
bah saat 9,10 dn Vecihinin idaresin
de Kayseriye uçmuştur. Romorktc 
'fürk Kuşu talebesinden Raif v:ırdır. 
Bu uçuş, geçenlerde yapılan Anka· 
ra - Eskişehir uçuşunun mütcmmi -
midir. 

Ankara, 12 (A.A.) - Bu :;abah 
saat 9,40 da şehrimizden kalkan Türk 
Kuşu römorku saat 12,20 de Kayseri
de yere inmiştir. 

liz Dıt Bakanlığınca Fransa, İtalyan ve y • t d 
Belçika delegelerine bildirilmiştir. Unan 1 S a n a 

İngiliz hükumetinin kanaatine göre, 
Almanların bu cevabı bir tarzı hal bu • 
lunmasına yardım edecek mahiyette 
olmakla beraber istenildiği derecede i • 
leri gitmemektedir. Almanya nezdind~ 
başkaca hiç bir tc§ebbüste bulunulma • 

mıştır. 

FRANSA DA ISRAR EDlYOR 
Fransa, Ren'de ahdi rejim iade edil

medikçe hiç bir müzakerenin yapılamı· 
yacağı hususunda ısrar etmektedir ve 
Almanya memnuniyet verici bir hattı 
h areket ittihaz etmezse kollektif ne gi
bi tedbirler alınacağı tetkik olunmak - ı 

Yeni kab;neyi teşkile B. 
Demircis memur edildi 

Atina, 12 (A.A.) - Demircis, kral. 
la görüştükten sonra yeni kabinenin 
teşkiline kendisinin memur edildiğini 
ve bu vazifeyi kabul edip edemiyece
ğini ancak al~kadarlarla konuştuktan 
sonra krala bildireceğini söylemiştir. 

lf. Alman işsizlerinin mikdarı şu
batta 5,000 kişi azalmış ve iki milyon 
516 bine düşmüştür. tadır. 

Fransız mahafili şunu kat'i · olarak ================== 
söylemektedir ki, I.okarno devletleri a• 
rasmda hasıl olacak anlaşma hiç bir 
vcçhile kat'i mahiyette olamıyacakttr 
ve gerek meselenin heyeti umumiyesi 
gerek bu baptaki bütün ms'uliyet Mil
letler Cemiyetinin ct:ndedir. Bu suret
le Ren'in işgali meselesi Fransanın da· 
ima arzu ettiği gibi tamamiyle Millet
ler Cr.miveti kadrosunda kalmaktadır. 
FRANSIZ-SOVYET PAKTI AYAN 

MECLiSiNDE TASDiK EDtLDt 
Paris, 12 (A.A.) - Ayan mecfüi 

Fransrz - Sovyet paktınt 52 muhat'fe 
karşı 231 reyle kabul etmiştir. Ba~ba -
kan Sarraut bu tasdiki istemi! ve iti • 
mat meselesini Heri sürmüştür. 

Hitlerin yeni 
bir nutku 

(Ustganı l incide) 

Almanyanın dahilinde olduğu 
gibi haricinde de sulhle yaşamasını 
isterim. Bu gaye ile Polonya ile bir 
antant yaptım. Şarkla yaptığım bu 
antanta mukabil, bir de garple yap
mak isterim. Fransanın bu arzumu 
hUsnU nly~tle karşılnmasını isterdim. 
ÇUnkU, ben dalma sulh için ralışt:.ın. 
Bunu dUnyanrn anlaması beni ~okl 
memnun edecektir.,, 

bedellere do~ ra ı 
Şimalden iki kolordu cenuba ilerliyor, Şark 
cephesi harekete geçti. Cenupta da General 

Grazgani taarruza geçecek 

Londra, 12 (A.A.) - Röyterin l 
harp muhabiri bildiriyor: 

Şimalde yeni bir ltalyan taarruzu 
neıırnll' tecıır. A::-ma tada bulunan 
Mareşal Badoglio, cephedeki genel 
karargahına hareket etmiştir. Tnar 
ruz On-ola Aşiangi, gölü ile Koram 
istikametinde, bir az J;Daırn da, görü
nüşe göre, Gondara doğru başlıya -
caktır. 

Ke~if Müfrezeleri ~imalden Takazıa 
nehrini geçmişlerdir. Tayyareler bü 
tiin şimal cephesinde faaliyettedir. 
Yeni taarruza iştirak edecek olan kı 

talar şimdiden mevzilerine ycrlf'~nll'k· 
tedirlcr. 

iKi KOi, ORDU CENUBA 
ILBRLll·on 

Asmarra, 12 (A.A.) - Birinci Vl' 

üçüncii kol ordular muayyen hedef 
terle cenuba doğru ilerlemektedirler. 
Diğer üç kolordu, cenubu g:lrbiye 
doğru, imparatorluğun vahdeti vt> 
Habeş muka\Cmeti noktai nazarından 
cok nazik bir noktada tnıvik icra et. 
J • 

mektedirler. 
Şı1RK CEP/JESI llARE/(ETE 

GBÇTI 
Asmann, 12 A.ı\. ) - Yabancı mu

habirlerin haber aldıkların:ı göre bü 
tün şark cephe.si hareket halindedir. 

Hava f naliyeti had bir şekilde der.ı11' 
ediyor. Bilhassa Tembien'in cerıu

hunda gt>niş çölde hareketler gö ül -
mck lcatr. 
CENUP CEPllESI OE Trl.ARRUZ~t 

il AZ/ RLA ı\' IYOR 
ll'1ml1, U (.A.. .) - Havac; :ıj1t11• 

smdnn: iyi haber alan mahafil, !'iti
ci hnrekatın inkişafı hakkında tnrı1 

bir ~iikut muhafaza ediyorlar. 
Hahcr alındığına ~öre, şimal ceP" 

he.c;;inde )talyanların yeniden ilerle' 
meleri mi.imkündür. General Grazi -
aninin yakmda Somalide taarruza ~e· 
çeceği ~ayidir. 

iKi llA/11'JŞ KUMA.NDıiNI TESLl~l 
OLDU 

Adi.s Alıaba, 12 (.A .A.) - Tt!mbl. 
cn'deki Anhara şefi Haile Mariaıt' 
Nerru Ye Voleffa yiJ:\yeti kumandal11 

Deccaz Haile Tafai namında iki rnü
him şef Erltre kıtaları kumandanm• 
teslim olmu~lnrdır. 

Asmarra, 12 (A.ı\.) - Dün, tütilıt 
cephede, tayyareler çok büyük bir (ıs· 
aliyet gö. termi~lerdir. Büyük mi1' • 
tarda harp malzemesi cephenin ileri 
hatlarına nakledilmiştir. ı~tikbatdt 
yapılacak ileri hareketleri için ye111 

mevzilerin tanzim Ye tahkimine bllŞ'° 
lanmıştır. 

Artık rneb'us olmak istemiyorum! 
-.....rr- 1 ( Ust yanı 1 incide) 

Şimdiki lıadisrler, umumi lıaya. 
tımızın ne derece mütevazi bulllndu 
nu ve bunun ne gibi fırsatlara '"" ı·e· 
sile/ere yarıyacağrnı gösteriyor. lJlec· 
lisler, bu lıallcrile bunu men veya ıı 
lalı etmek içirı lıiç bir şey yapamazlar. 
Bu sebeple bundan sonra doğrudan 
doğruya millete müracaat etmek lti
zım gelir. llalka kendini dinletrl>il· ı 
mek için, birinci şart, parlaml'nioda 

bulunmamaktır. Ônceleıi itinıad et 
tiğım millet vekilliğiı artık zaafa 
düşüren bir kum,.et olmuştur. Bu l'C

killik, yüklendiği fayda.<Jtz çalışma 
ile zaman kaybetme ve verdiği kredi
sizlik ile hürriyeti elden çıkarmadır. 

Bu, vakit kaybetmeyi, bu, hilrriye 
tin zc,,alini, bu, salahiyetin elden 
gitmesini bertaraf etmek için mebus
luğumu terkedlynr r:t parlam~rıtodan 
çıkrLJorum. 

Ben J}(lrlamentoda11, müşkiU hır za
manda, u11m11u111 iyiliğine: çah~mak 

için kudretimi zıyadeleştirmck malc · 
sadile çekiliyorum. Bu çekilnıa. btW 
kaları için olduğu gibi, benim ifİ1' 
olduğunu bildiğim bir lıarclieL tar:ıtı· 
bir son değil, bir başlangıçtır. ıt/.'11" 
dan, mifossir olacağına emin bulıJtı· 
drığunı diğer filiyata atılıyorum. oz 
beş aydcmberi sessiz sac/asız olar~. 
bunu lıazırladwı. Ben fikirlerin kU 
retine iman ediyorum. iffl 

ıll cclis içinde bir çokları be~,,.. 
dii şiindiifjilmü düşünürler. Fakat /.1 ıe 
se fıcnim söylediğimi söulcmez. ne p
lıiç kimse '"'nim yapacağım şeyi liret' 
11u.ııacakt: r. Fransanın telıdlt rd!,.a. 
dahili ve lıarici taliini serbestçe ı,,rl 
dafaa etmc11e fikrimi re hareket cıl· 
lınsr<'derkcn, ey aziz dostlannı. il 0 ,, 
nız bi r şeye tecssUf ediyorum: f/lf' 
uıldnnberi sizin yanınızd~ .":'."' ~cıl. 
1.-iyetten muııallakiııete gıttıgım bıJf 
tlc, ('imdi ,,,zdnı ayrılmaya mer iJff 

b fıtI<l 
oluyorum. nunımla hcra rr . ıcı· 

· •· le 1«' hilr dostunuzum <'C daıma fll/ 

cağım." 
' 
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Ev, Mektep, Polis! Sarda çekişen 
,~vrupa 

Bugün aerleuhamıza rağmen 

•İze Sar mıntakcuındaki gündelik 
İllerden bahıedecek değilim. Ser
levham, bir yazının, Sar etrafın· ı 
ela birikmiı olan, yani Alman -
Fraruız tez.adı içinde çalkanan 
harpten sonraki Avrupanın haya· 
hnı aksettiren bir eserin adıdır. 

Şişhane yokuşu faciasında ölenler de dahil olmak üzere 
Dünkü KURUN'da kü,ücük 

bir haber gözüme Üİftİ. Büyük 
bir elerdi bildiren küçük bir ha
ber. Polis müdürlüğü, kürltür 
direktörlüğüne bir tezkere yaz.a
rak, mektep çocuklannın •okalr
larcla bQ§ı bof gez.diklerini, tram
vaylara tırmandıklarını ve bu yiiz. 
elen kaz.alar olduğunu söylüyor. 
Sonuncla ela bü(ün bunların bir 

32 Kişi Yaralanmış! 
Müddeiumumilik, yolculardan o.n kişinin daha hüviyetini 

öğrendi. 1 ahkikat, bu cihetten genişletilecektir 
Bu eserden, Fransız muharri· 

ti Moris Perno, bir makalesinde 
bahsetti. E•erin muharriri bir 
Türktür; Doktor Şaman'clır. Şa
manın kitabı, bir Türk bakımın · 
elan yeni Avrnpanın görünü~üni1 
Qnlatmaktctdır. Bu zaviyeden Tür
~ün Avrupayı nasıl anladığını gö· 
tiiyoruz. 

Bu görÜ§e bizim diyecek ıöz.ü· 
111Üz; yoktur. Bu hususda hüküm 
l.Jerecek yabancı zeka, yabancı 

clii.1ünce sahipleridir. Onlar, bi
.<:im bu medeniyet dünya.ına in
tibakımız& clah~ iyi hesaplıyabi· 
lirler. 

Gelelim kitabın biz!m cephe· 
1Jlizclen bize açtığı üfuhlara •.. 

Bazı refiklerimiz, dünkü .sayıların. 
da Şişhane yokuşu faciası dosyasının 
müddei umumilikçe istintak hakimli. 
ğine verildiğini yazmışlardır. Bunun 
aslı yoktur. Vaziyet, dün bizim yaz. 
dığımız gibidir. Tahkikat, henüz istin. 
tak dairesine intikal etmemiştir. Müd. 
dci umumi muavini Hikmet, Sonel 
dün de bu mesele ile meşgul olmuş, 
ke5if raporu üzerinde tetkikat yapmış. 
tır. 

Hikmet, Sonel, dün akşam Uzeri 
tramvay şirketi hat müfettişi Sezaiyi 
de uzun milddet dinlemiş, kendisin . 
den bazı izahat almıştır. Müfettiş Se. 
zai, bütün tramvay kazalarında oldu. 
ğu gibi, bu kazanın keşfinde de şirket 
namına hazırdı. Dün kendisinden tram 
vay hatlarına ve diğer teknik vaziyet. 
lere dair bazı izahat alındığı sanılıyor. 

Bir refikımız da evvelki gün yazdı. 
ğımızı tekzip yollu "bu itibarla, dün 
bir refikimizin yazdığı gibi ehli vu. 
kuf raporu kafi görillmiyerek müddei 
umumilikçe yeniden izahat istendiği 

doğru değildir.,, diye birkaç satır kay. 
detmiştir. Halbuki, bu hususta vermiş 
olduğumuz o haber de tamamile hakiki 
vaziyete uygundur. Müddei umumi . 
likçe rapordaki bazı noktalara vuzuh 

verilmesi lüzumlu görülmüş, keşif he. 
yetinden izahat alınmak suretile bu 
noktalardaki müphemlik giderilmiş 

ve ancak bundan sonradır ki, tam bir 
vuzuh ortaya konulmuştur. Refikimi. 
zin bu hususu öğrenememiş olduğu an. 
Jaşıhyor? 

Müddei umumilik, yaralananlar . 
dan yirmi iki kişinin hüviyetini evvel. 
ce tesbit etmi§ti. Bunlardan biri vak'. 
a yerinde, ikisi de sonradan hastaha. 
nede ölmüştü. Diğerleri de derece de. 
rece ağır ve derece derece hafif yara. 
lılardır. Bir kısmı tedavi görüyor, bir 
kısmı iyileşmiştir. Oldukça ağır yara. 
lılardan vatman Fahreddin de, bu ara. 

da hastahaneden evine gidebilecek 
kadar iyileşmiş bulunuyor. Kendisine 
tramvay şirketi üç ay izin vermiştir. 

Yirmi iki kişinin hüviyeti tesbit e. 
dilmekle beraber, vak'ada pek hafif 
yaralanan veyahut hiç yaralan.mıyan 
yolcuların, vak'a yerinde fazla durmı. 
yarak hemen evlerine gitmiş olabile. 
ceklerini göz önünde tutan müddei u. 
mumilik, bunları ara3tırıyordu. Bu a. 
raştırma neticesinde, on kişinin hil. 
viyeti daha anlaşılmıştır. Bunlar, vak. 
ada aldıkları hafif yaraları, hususi 

doktorlara müracaatla tedavi ettirmiş 
lerdir. 

Bu cihetin öğrenilebilmiş olması, 

hiç şiiphesiz ~ok ehemmiyeti haizdir. 
Bir kere bunların da vak'anın nasıl 
olduğuna dair gördüklerinden, bildik. 
!erinden istifade edilecektir. Sonra, 
o gece tramvayda bulunanların sayısı, 
katiyctc biraz daha yaklaşmış, de. 
mcktir. Yeniden hüviyetleri öğrenilen. 
!erden başka yolcuların kimler oldu . 
ğunun da belirtilmesi, ihtimal yakın. 
da milmkün olabilecektir. 

Müddei umumilik, §imdi on kl§inin 
daha üadesini alıp, tahkikatı bu nok. 
tadan genişletecek ve ondan sonra 
dosyayı istintak dairesine gönderecek. 
tir. 

Mesuliyetleri görillenlerden her 
hangi birinin tevkif edilip edilmeme. 
si hususunda bir karar verilmesi de, 
o safhada bahs mevzuu olacaktır. Müd 
dei umumilik tahkikatının daha bir 
kaç gün sürmesi muhtemeldir. ! 

Diğer taraftan, kazada zarara uğ. 1 

rıyanlar, maldan mesul sıfatile tram. 
vay şirketi aleyhine tuminat davala. 
rı açmağa hazırlanıyorlar. Bunlardan 
birkaçı istidalarını vermişlerdir. Di. 
ğerlcri de vermek Uzcredirlcr. 

tek yaıakla ortadan kalclınlmaı· 
nı iatiyor. 

Ga:r.etecle, kültür clirektörlüfii
nün, ifi mekteplere bildirdiği de 
var. 

Sokaklarda bQfı boı ~ocaklar, 
başlı ba§ına bir acıdır. Y ollartla 
hiç bir gücün ağırlığını omuzla· 
rıncla cluymıyan çÖCUk, yasak il· 
nırlarını çiğnemekten zevk duyar. 
Tramvaya asılır, tQf atar, ıine· 
ma reıimleri öniinde saatlerce 
sarkar, fena arkadC1flar balar, .a
pa yerlerde clolQfır ve böylelikle 
ele yolclan çıkar gicler. 

Polisin, henclinde'J bQfka yer

lere baı vurması göstenyor, iri 
iı orta dereceden <l§mtf bir halcle
dir. Y arclımcııız. b~mılamıyacak 
bir t~kınlığa varınııtır. Ya11ra· 
ları kurtarmak için nasıl bir çare 
bulundu, bilmiyorum. Fakat fU
na inanıyorum, ki bu noktada yal
nız polis, ıacle mektep birlqmelı
le it bitmez. Evin, ana babanın 
ela bunlara el uzatman, birlikt• 
çalı1ması gerektir. 

Şaman'ın kitabı, yalnız kağıd
lar ve harf baıkılarınclan ibaret 
bir yığın değildir. Ôyle kitaplar 
Vardır ki; in•anın ellncle §eklini 
tebdil etmiı ve oduna bir az mü
tekkep sürülmü§ hinini verir. Ge· 
ile Ö;>•le kitaplar vardır ki yapış· 
kan sivri •inek kağıdlarına ben
zer. Baz.an ıurasına, bar.an bu· 
raaına ıiori sinek neuincl en likir· 
ler a3•aklarınclan ökıelenmiştirler. 

· Bu kitaplarda fikirler, ayakla. 
rınclar: bir ıatha yapı§an ha§erele· 
>'İn ıztırabına benzer; vızJtı ile 
Lft&ırırlnr. Bu hitaplar, Jii§ün
'iürmellten ziyade insana ıztırap 
Uerirler. 

Lise ve o ta okallarıa vaziyeti 
M~kıebin alacağı ilk tedbir, 

ıınJta bu gicliıin lenalığını an
latmalı, kazaların korkunçluğa· 

nu mübalağalı adeselerclen geçi· 
rerek çocuğu ürkütmek ve bunlar 
Ja layJa oermeue, öğle paydo
ıunda yavrulann diıarı çıkmala
rını yasak etmektir. Ama bu tecl· 
bir ele yarımdır. Çünkü akıam 
ister iıtemez, evlerine dönecek
ler, ıokaklarclan gefecekler, ve 
claha kalabalık, daha korkulu sa
atler ele daha kazalı ıeyler yapa
caklardır. Eui mektebe ortak et· 
menin yolunu bulmalıyız. ilk o
kullar, çocuk evlerine pek uz.alı 
değillerdir. Geliı ve giclifte on· 
ları yalnız bırakmamak, aileler 
için çok İf kenceli olmaz. Sonra 
polisin, aykırılığı görülenlere kar· 
'' uyanık, tetih bulunmuı ela cla
ha geni~ ölçülere vurulmalıdır. 

Bakanlık· şe ri izin muhtelif semtlerinde yeni 
orta okullar açmaya karar verdi 

Şam~n'•n hitabınaa bunlart 
iÖrmüyoruz. Fikirler bizi yalnız Orta tedrisat direktörü Bay Avni 

şehrimizin bUtUn orta okul ve liseleri. 
~Qtıhları ile değil, derinlikleri ile, ni teftiş ederek talebe durumunu ya _ 
'~~eri ile karıılıyorlar 11Bir dirhem kından incelemektedir. Bay Avni tet _ 
l>aı için bir çeki odun,, ıozunun kiklcrine bir hafta kadar daha devam 
1cım zıddı, ı!ze tailı ıiizen bal, edecektir. 
taQn•ların esanıı halinde veri. Kültür Bakanlığı bu yıl lise ve or. 
" ta okullara yeni girecek talebenin yer .ror. 

leştirilmesi işile şimdiden meşgul ol . 
Bu bakımdan inıan, bu eser mağa başlamıştır. 

tıiçin bir cilt diye keneli kendine Bakanlık her vilayetin orta okul 
bir ıual •oruyor ve cevabını gene vaziyetini gözden geçirmektedir. Bu a. 
1'endiıi buluyor. rada. şehrimizin de okul ihtiyacı tes . 

Bir cilt kitap naııl baıılır. Ve bit edilmek üzeredir. Şimdilik şehri . 
bı"r mu"'ell"f al l ' mizdc orta okul a"ılmasma en fazla ı e neye m o ur. :. 

ihtiyaç görülen semt, Üsküdar ve Doktor Şamanın kitabı, harp-
Bcyoğlu scmtleridir. Diğer taraftan fen sonraki Avnıpanın hayatıdır. _. _____________ _ 

lf ayat naaıl mutlak, kati hencl e
ti bir vuzuhla mücerred bölmele
te ayrılamazaa, hayatı tıpa tıp 
fQkip eden kitap ela onun inikô.a
lQri/e doludur. 

bir ajanı telgrafını bile anlamıya 
imkan yoktur. 

Doktor Şaman'ın Alman -
Fransız tez.adlarına i.tinacl ettir
diği Avrupanın bugünkü hayatı 
11e kııaca ekonomik ve diplomatik 
meseleler tarihi muhakkak mü· 
nevverlerimizin elleri altında bu· 
lunmalıaır. 

Sadri Ertem 

Bakanlık okul ihtiyacını karşılamak 

üzere bir~ok yeni fikirler de düşün . 
mektcdir. 

Bu arada Haydarpaşa lisesinde bu. 
lunan erkek öğretmen okulu Ankara . 
ya taşınacak mülkiye okulu binasına 
nakil edilerek Haydarpaşa lisesine Üs. 
küdar orta okulunun fazla talebesi ge. 
tirilecektir. Bu sayede Haydarpa3a li. 
sesi ile Üsküdar ve Kadıköy semtlerin. 
deki orta okul vaziyeti düzeltilmiş o. 
lacaktır. 

İstanbul cihetine gelince, Çapada 
bulunan kız öğretmen okulunun Çam. 
hcadaki eski kız orta. okulu bina.sına 

nakil edilmesi düşünUlmektedir. 

Çapa öğretmen okulu binasında 

yeni bir okul açılacaktır. 

İstanbul taraflarında erkek orta 
okul ihtiyacı da mevcut okullarda çift 
tedrisat yapmak suretile karşılana . 
caktır. Bu okullarda talebenin bir kıs. 
mı sabah saat seki:r.dcn başlıyarak bL 
re kadar ders yapacaklar ve bu tale. 
beden sonra yine ikinci bir grup ta eğ. 
leden sonra gelerek ders yapacaktır. 

Çift tedrisat usuliinde derslerde hiç 
bir eksiklik olmıyacaktır. Yalnız mu. 
siki, beden terbiyesi. resim gibi ders. 

lerden birer saat eksilecektir. 
Beyoğlu semtindeki kız orta okulu 

buhranı için de çareler dilşünülmilştilr. 
Ayni zamanda orta okul öğretmen 

ihtiyacını kar§ılamak üzere tedbirler 
de alınmaktadır. 

Bu yıl yüksek öğretmen okulundatı 
mezun olanlar yeni açılacak öğretmen 
liklcre tayin edileceklerdir. Ayrıca biı' 
de orta okul öğretmenlik imtihanı dP 
yapılacaktır. 

l.Jn;versite büfçes; 
üniversite bütccsi etrafında Kül. 

tür Bakanlığı ile görüşmek üzere An. 
karaya giden rektör Bay Ceır.il Bilse! 
dün şehrimize dönmüştür. 

Bay rektör Üniversite ihliyaçlan 
etrafında Bakanlığa izahat vermiştir. 
Dakanlık bu ihtiyaçları birer birer tcs 
bit etmiştir. Bunların yapılması için 
icap eden tahsisatı dıı bütçeye koyma 
ya çalışacaktır. 

Acık is11ekle1 likler 
Açık olan şehrimiz ilk tedrisat ıs. 

pekterliklerinden birine Bursa ilk ted. 
risat ispekterlerinden Bay Cemal atan · 
mı3tır. 

ilk öğretimde çalııanlar çok 
yüklü adamlarclır. Bütün gün 
planlı clerı 11ermek, paycloılarJa 
bahçe nöbeti tutmak, küçük kala
balıkların hiç bitmiyen ve çok 
kerre bini birden beliren clerclleri 
ile uğraımak onları akıama tlof
ru bitkinleıtirir. Bu yüze/en okul 
dı§ında öğretmenlerden layJa 
beklenemez. 

Doktor Şaman, bugünkü Av
ı-r.rpanın tandanılarını Alman -
/:' ranıız tezaclında buluyor. Bence 
bq göriq, hadiıeleri tesbit için 
~Qbul eclilmi§ bir istinacl noktası
rlrr. Kitap bu tez.i anlatır bir ma
lıiyette olmakla beraber, yalnız 
lJir te:ıin iddiacısı olarak kalmı· 

Kısa bir macera : Habeşistanda bir gezinti No. 4 

Orta ve liıe çocukları, eğn 
derı •aatlerinde cll§arıcla iıeler, 
kaçaktırlar. Polis, onları birer 
suçlu olaralı yakalamalı ve bir 
yancla11 mektebe, bir yandan ela 
anasına babaaına ifi bilclirmeli
clir. Bunun çok güç olduğunu bi· 
lirim; fakat az vahitte elerdi orta
dan kaldıracak da ancak bu ıarp 
yoldur. 

)lor. 

Nitekim, bence kitabın entre$
'Qn olan taralı, Avrupa meselelc
"i bQfka tezadlara iıtinad ettiril
<liii halde bile Şaman'ın derleyip 
top/ayıp ortaya döktüğü vakurla
,.,,., ayakta durcnası ve politika
clan, Avrupa meselelerinden bah· 
•eden her adama doğru malalar 
"erecek bir memba mahiyetinde 
ol"ıasıcl ır. 

1 
• • Büyük 'harpten sonraki dıf po
~~ıka problemleri, itiraf edelim ki 

1~e •aclece gündelik gaz.ete/erin 
~qll sütunlarında on saatlik bir 
~?tiire malik olmu§larclır. Ha/bu

t, Avrupanın clı§ politika bakı· 
'>'tı11clan problemlerini tanımaclan 

1 Amcam Habeı İmparatorunun 
misafiri idi. Krallar kra!ından çok il -
tifat eörüyordu. Kendiıine ıuika.şt et
mek iıtiyen bir yabancının mevcudiye 
tini haber verdiler. "Getirin ıu haini" 
dedi. Hazreti Süleymanın hafidi olan 
imparator fena halde kızmııb. Gelecek 
haini çii çiğ yiyecekti. Fakat birden • 
bire hayretle bağırdı. "Ne! Söylediği -
niz adam bu mu?,, 

2 - "Gel bakalım, koca Farfaraman 
bak bunlar ne diyorlar!,, dedi. Amcam 
vak'ayı olduğu gibi anlattı. lmpara • 
tor kıUdc:aha!arla gülüyor, ve "anla -
dnn, anladım. Sen Mcneliği öldürmek 
iıtemitıin. Bu Mcnelik kimdir biliyor 
muıun? Vezirim Raa Tekue'nin bana 
hediye ettiği kör bir arslandır. Benim 
müıaadcmle ona Mene!ik adı verilmit· 
tir.,, diyor ve soruyordu: 

Eğer ev, mektep, polis el el~ 
verirıe, bugün bizi pek üzen 11e 
çocukların yarınını karanlıklQftı • 
ran kötiilüklerin bir hızda önü • 

3 "Arılanı yaraladın mı?,, ''ha - lınabilir. 
yır, hqmetlim, öyle bir kaçtı iri ... ., "aa S. G~zgln 
na bir fey yaptı mı?,, "Ne münaıebet! --------------
Ben öylelerini çok gördüm. Arslanlar P~dogo;i Enstitüsü içi11 
bana YıZ 1:elir.,, Bu vak'a amcamın ıe - Edebiyat fakültesine bağlı Pedago. 
refini arttırdı. Krallar kralı ona fil eliti ji cnstitüsUnUn kurulmasına yakında 

başlanacaktır. EnstitilsnUn kurulma • 
üzerine altınla iılenmiı "Habqiıtamn sında çalışmak Uzere meşhur Pcdagok 
Kara aralam" niıanını hediye ebniıti. lardan Gelp şehrimize davet edilml§ • 

~SON) tir. Yakmda gelecektir. 
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Polis haberleri: Atatürk'e ait hatıralar 

Sallb Bozok anlatıyor ADLiYEDE BiR Z!Y ARET * Evvel. 
ce İstanbul müddei umumiliğinde bulu 
nan Manisa saylavı Kenan Korer, dün 
akşam üzeri adliye dairesine gelmiş, 

İstanbul müddei umumisi Hikmet O. 
nat'ı ve başka bazı zatları ziyaret et. 

Babasını yuvarladı 
Üsküdarda Süleyman ağa mahale. Habeşistana gidecek 

Sinde Cami arkasında Oturan 65 yaşm, f • l h 'k A esi 
da Emrullah ile oğlu Faik kavga et. Q lYOll UTlll l ay 

istiklal savaşının heyecanlı günleri .. köylünün 
kurtarıcıya bağlılığı - 1 rikopis' ıe bir konuşma miştir. 

*Akay İdaresinin Yalovada yaptır. 

mişler, Faik babasını merdivenden at. 
mak suretile muhtelif yerlerinden ya. 
ralamıştır. Yaralı hastahaneye kaldı. 
rılmrştır. 

Bozok meb'usu Bay Salih, lstiklaıı sevgiden kuvvet alıyorlardı: Atatürk'. makta olduğu büyük otelin inşası bit. 
Harbinin başı1tdan sonuna kadar Ata. ün yüzünü, ellerini, öpüyorlar, çizme. m.iştir Bristol otelindeki 
türk'ün yaveri olarak Büyük Önderin sinin tozlarını, sürme gibi gözlerine *Şirketi Hayriye heyeti umumiye. yangının sebebi 
beraberinde bulunmak bahtiyarlığını çekiyorlardı! si 30 martta toplanacaktır. 
kazanmı§tır. (Yedigün) arkadaşımız, Çal'da cepheyi dolaşıyorduk. Hiç • Yüksek deniz ticaret mektebine Beyoğlunda Bristol otelinde yangın 
değerli saylavlarımızla bir mülakat farkına varmadan, düşmanla çarpışan bağlanan Balta limanındaki balıkçı . çıktığım yazmıştık. Yapılan tahkikat 
ne§"T'ediyor; bu müUikatın Atatürk'ten avcılarımızla, düşmana ateş saçan top. ( lık enstitüsü faaliyetini tatil etmiştir. neticesinde yangının Asansör elektri · 
bahseden kısımlarını alıyoruz: çularımız arasına gı'rmış· iz. d ğinin kontak yapması ile çıktığı an. * Bu yıl yaş meyva ihracı için a. 

Birgun" , "Biçer,, istasyonundan o. o sırada yanımıza yedegınv. de boş !aşılmıştır. Otelin eşyası müsteciri ha şimdiden esaslı hazırlıklara baş . 
tomobille Sivrihisara gidiyorduk. O. bir at getiren bir süvari geldi. Ve ata. Mehmet Lütfiye ait sigarasız ol. lanmış bulunmaktadır. v 
radan <la Akşehire inecektik. türke: dugu, binanın 75 bin liraya sigortalı 

* Akay İdaresinin Yalova ve ada. ld y anı lm t T hk'k t ı Atatürk, pelerinine sarılmış, gözle. - Kumandan paşa bu atı gönder. 0 ugu aşı ış ır. a ı a yapı · 
lar hattına işliyecek vapurlarI yapı • makt d 

rini, akşamın karanlığında alacala. di. Sizi topçu menzilinde bekliyor! de. a ır. 
lan seferlere kifayet etmediği için ye. OTO u·oB/L ÇARPTI 1329 §an ovalara dikmiş, düşünüyordu. Bir di. Atatürk, nefere: ıu - nu · 
ni vapur alınması hususunda deniz yol mar ı h i t bil K k" d 

aralık: - Sen, dedi, bu atı ona götür, bin. a 1 usus o oma ara oy en 
H , d di . d b 

1 
. 1 larında toplanan komisyonda konuşul. geçerken Mustafa adında birine çar . 

- ıımn. e . sın e o uraya gesın. d v ·1 k k ·· 'lk makta ır. erı ece arara gore ı a k ı ı kal t Ben bu harl!ketin çok mühim bir Çok geçmeden, 11 inci fırka ku. P ra yara amış, suç u ya anmış ır. 
almncak vapurlar Akaya 13.zı:m olan DENiZE DÜŞTÜ s d 1 1\1 h deruni haletin tezahürü olduğunu bi. mandam merhum Derviş paşa yam. - an a cı a · 
vapurlar olacaktır. mut K d U k liyordum. mıza geldi. asımpaşa an n apanma ge . 

Düşündüğünü anlıyabilmek iste. Atatürk ondan vaziyet hakkında * Gümrükler umum müdürünün tirdiği müşterileri bırakıp dönerken 
ğini yenemedim. Ve dolambaçlı bir malfunat istedi. Derviş paşa: başkanlığı ile gümrükler idaresinde liman şirketinin 8 sayılı motörü çar· ı 
sorgu yolu tuttum: _ Düşman dümdarile çarpışıyo. yapılan bir toplantıda açıkta kalan parak ikiye ayırmış, sandalcı Mahmut 

_Bir emriniz mi vardı paşam? ruz paşam! dedi. bütün memurların münhal yerlere ta. denize düşmüştür. Etraftan yetişenler 
O, gözlerinin eritici bakışlarını göz. Tam o sırada arkamızdan müthiş yini kararlaşmıştır. sandalcıyı kurtarmışlardır. 

!erime dikti ve: bir grup ateşi başlamıştı. Toplarımız * Viyanada açılan beynelmilel re. KAÇAK ET BULUNDU - Paşa . 
"- Salill ! dedi, eğer düşündük. dağları sarsarcasına güdüyorlardı. sim sergisinde teşhir edilmek üzere bahçede Fabrika sokağında oturan 

lerimi tatbik edecek zamana malik o. Atatürk Derviş paşaya: ressam Halil "paşa,, dan istenilen tab. Ahmet ile kahveci !smail bir sepet i. 
lursam, yakında cihanın gözlerini ka. _ Biz burada iken topçularımızın lalar Viyanaya gönderilmiştir. çinde üç kilo kaçak et götürürlerken 
maştıracak b5r manzarai askeriye hu. gerimizde kalması olmaz! dedi. onla. * Küçük san'atler kanununun tat. yakalanmışlardır. Evlerinde yapılan 
sule gelecektir!,, rı bizim önümüze geçirmek lazım. bikinden sonra Yunan tebaasından aramada yeni kesilmiş bir dana budu 

Ve işte, bütün zaferlerin kapısını a. Ve Derviş paşanın bu emri derhal bir çoğu Türk tabiiyetine geçmek iste. bulunmuş, suçlular yakalanmışlardır. 
çan büyük Afyon taarruzu, onun bu tatbik ettirip gelişinden sonra, güldü: mcktedirler. Bunların Türkiyedeki i. KURŞUN BORU ÇA.LA.RKEN -
sözleri söyleyişinden tam on beş gün - Paşam, şimdi de avcı hattile kamet müddetleri tayin edildikten Hamdi admda bir amele Nişantaşmda 
sonra başarıldı! topçu hattı bir araya geldi. Bu olur sonra Türk tabiiyetine alınacakları ü. yeni yapılmakta olan apartımandan 

Birgün de, Çankaya civarında bir mu ya? mit edilmektedir. 25 kilo kurşun boru çalıp kaçarken 
köylü evine girmiştik. Girdiğimiz ku. Anlaşılıyordu ki Atatürk, düşma . yakalanmıştır. 

lübede, ihtiyar bir köylü ile karısı o. nm işini bir an önce bitirmek, ve kuv. iCRADAKi' SAHlft'İZ PARALAR TRA.MVA.YDA RASTA.LANDI -
turuyordu. vetlerimizi derhal hücuma geçirmek ô, Nişantaşında Ihlamur caddesinde 13 

Bize ikram ettikleri kahveleri içer. istiyordu. Derviş paşanın zekası, onun İstanbul adliye sarayının yapılması numaralı evde oturan Bayan Şakiye 
ken Atatürk, köylü ile konuşmatnı bu niyetini kavramıştı:. için hükumet tarafından kabul edilen tramvayda giderken birdenbire hasta. 
söyledi. Ben bu emre itaat için aksa. - Paşam, dedi, emrederseniz, av. bir kanunla bugüne kadar sahipleri çrk· lanmış, hastahaneye kaldmlmıştrr. 
kallı köylüye ilk aklıma gelen suali cı hattını da ileri sürelim! mıyan ve icra dairesinde mahfuz olup A.PARTIMA.NDAN DÜŞJIÜŞ -

Açılan tahkıkat mühim 
bir safhaya girdi 

Afyon inhisarında yapılmakta olaO 
tahkikatın mühim bir safhaya girmek 
üzere bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Afyon inhisarı umum müdürü BaY 
Sami dün Ankaraya gitmiştir. 

Hadisenin son şekli şu suretle all· 

!atılmaktadır: 

Cibrut adında biri Afyon inhisarına. 
baş vurarak Kartel harici olan Ha. 
beşistana 1300 kılo afyon ihraç edı· • 
ceğini, bu afyonun kendisine verilme
sini istemiştir. 

İnhisar idare heyeti afyon verilme
sine karar vermiş ve satılan afyon 
Cibrut tarafından başka sandıklarıı 

doldurularak sevkedilm.iştir. 
Bu afyonun inhisar sandıklarından 

başka sandıklara doldurulmasına mil· 
s:ıade eden ticaret kısmi şefi Şefikle 
diğer bir memura işten el çektirilmiş. 
tir. 

Diğer taraftan Cemiyeti Akvant 
sıhhi komitesi, sağlık bakanlığına. 
gnöderdiği bir mektupta afyonları sa. 
tın alan musevi Cibrutun afyon ka • 
çnkçısı olduğunu bildirmiştir. Bu ara· 
da yapılan tahkikat esnasında Cibrut. 
un afyonları satın aldığı sıralarda. 
Limni adlı esrarengiz bir vapuru:ı Ji. 
manımıza gelmiş olduğu da tesbit e. 
dilmiştir. Bu vapurun hazan !ngilit, 
bazan Yunan bandırası takmakta ol. 
duğu ve içinde gizlice eroin yapıldığı 
anlaşılmıştır. Bu vapurun şimdi nerv. 
de olduğu meçhul bulunmaktadır. Cib· 
rut, afyon inhisarından afyonları a.. 
lırken bunları Habeşistana ihraç ede· 
ceğine dair beyanname göstereceğini 
şart koymuş olduğu halde bu beyan · 
nameyi göstermemiştir. Hadise AnkB· 
raya giden Bay Saminin dönüşünden 
sonra avdmlanacağı sanılmaktadır. . 

sordum: Atatürk, maksadının çabuk anla. müruru zamana uğrxyan paralardan Tozkoparanda Salih apartımanında o. 
- Sen Gaziyi tamr mısm baba? §ılmasına memnun olmuştu. beş yüz bin liralık bir avans alınması ka turan Salamon altıncı kattan düşmüş. İŞLEMEKTE MENEDİLEN 
İhtiyar beni, saçma bir sual sormu. I' Güldü: '" rarlaşmıştı, ou paranın ilk partisi ol - tyaırral. 1 olarak ha:ıtahımeye kaldınlmt§. ~-- oro·nu··t'LER 1 M MI' 

şum gibi istihfafla süzdü! - Derhal! mak üzere adliye vekaletine evvelce gön '1 
- Gaziyi tanımıyan var mı ki? de. Fakat bulunduğumuz mevkıle av. derilen 200 bin liradan sonra ıoo bin SARIIOŞLUK YÜZÜNDEN - Ga. Seyrüsefer talimatnamesine aykırı 

di, ve ilave etti: cı hattı arasında telefon tesisatı yok. H b ld v latada oturan Sabri sarhoş olarak Cu. •c.L-.LJtcraen ôolaVT cfü:rindeki ruhsat • lira daha gönderilmiştir. a er a rgı- ,. J • 

- Ben görmedim ama, her hafta tu. Dervi" pı:ıı:ıa bu emri bizzat tebliğ L · h ı muriyet pastahanesinde h~dioo çrKar. nameleri alınan otobüs sahipleri bele • 
'J/ "'"'JI mıza göre icrada sahiplen meç u ve-

Hacı Bayram Veli camiinde cuma na. çin atma atlamıı:ıtı. · mak isterken yakalanmıştır. diyeye ba-:vurarak yeniden çalışmala " 
'J/ yahut şimdiye kadar müracaat etmıyen ---------------- " 

mazı kılarmış. Ta göbeğine kadar sa. Ben onun, bu çok tehlikeli hareke. kimselere ait olmak üzere bir milyon GALATASARAY KO-·NGRESI nna müsaade istemişlerdir. Diğer ta ' 
kalları varmış. Melek gibi, nurlu yüz. tini önlemek, bir başkasını göndert . lira bulunmaktadır. ( raftan belediye ise, elindeki otobüs iın' 
lü, peygamber gibi mübarek bir ihti. mek istedim. önümüzdeki cumartesi günü 14 tiyazınr tatbik için bugün faaliyette btl' 

yarmış! Koca Derviş paşanın kaşlarını ça. içinde bomba atan iki fedaiyi yakala. mart) saat ikide Galatasaray spor klü· lunan otobiisl~rin ortadan kalkmas1ıtl 
Gillmemi güç tutarak Atatürkün tıpda bana: bü senelik adi kongresini yapacaktır. beklemektedir. Bu münasebetle yenideı1 

yıp vurdular! · ·1 
tamamen matruş ve genç yüzüne bak. - Baksana? emri kim veriyor? 0 gayet sakin eseflenip: Bu kongrede nizamnamenin değiş tın · seyrüsefer ruhsatnamesi isti yen oto • 
tını. O, kaşlarını kaldırarak kendini Deyişini, ve hayvanını ateş hattına _Yazık, göremedik! demesin mi? mesi gibi mühim bir mevzu konuşu - biislere bu müsaadenin verilemiyeceğ; 
tanrtmamamı emretti. Dışarı çıktığı • doğru dörtnala uçuruşunu ömrüm ol. Fakat eğer 0 andaki cesaretine şaştı. lacağı için bilumum azanrn klübe gel • anlaşılmrştrr. 
mız Zaman da .... mdu ve.· dukça unutamam'. melerı" rı·ca edı'liyor ' 1 

... 6..... ğım AtatUrk, oradaki tehlikeli mola. . Ko··nu'"K Al PLAJ 
"-Varsın, dedi, o da öyle bilsin. On dakika sonra avcılarımız hare. 

sını uzatsaydı, büyük zaferinin keyfi _ --·------------ 1' Hakikati öğrenmek belki biçarenin ha. kete geçtiler, ve bir saat sonra dikiş r -.1 Büyu"'kadada Yürükalide yapılaca 
ni tadamıyacaktı. B u·. y u·. k yalini yıkar, onun hayalindeki şirin tutturamıyan düşman neferleri Murat Başkumandan Trikopis'le, kuman. olan plajın hazırlıklarına yakında baş.• 

sakallıyı öldürtüp de sevgisini kaybet. dağlarına doğru çil yavruları gibi da. dan Siyonis kılıçlarını ayni zamanda lanacaktır. Plaj için civardaki arazin•~ 
mekte ne mana var?,, ğıldılar! teslim etmişlerdi. Atatürk, onları, ta. T A v L A istimlaki geçen sene yapıldığından plM 

lzmir yolunda ilerliyorduk. Köylü. Atatürkün bu dahiyane müdahale. rihte hiç bir kumandanın esirlerine tesisatının deniz mevsimine kadar bite• 
ıer, askerlerimizin girişini seyrediyor. si, kim bilir nekadar uzıyacak olan bu göstermediği bir hürmetle karşıladı. Mu·. saba kam 1 z ceği zannedilmektedir. 
lar, onlara kırık testilerle su taşıyor. işi bir saate sığdırıvermişti: Bu har. Şimdi Habeşistanda bulunan erka. BU"LGAR BA~ KONSOLOSO 
la.r, yürekten minnetlerini anlatmak bi kazanışımızın ertesi günü de Triko. nıharp yüzbaşısı Farukun tercüman . Yapılacağı günü yaklaşmakta ~ ıJ 
ihtiyacile paralanıyorlardı. Evleri yan pis esir düşürüldü. Sefaret müste~rlrğma tayin edile 
nıış ve dünyada sırtlarındaki donla. - Atatürk, en büyük tehlikeyi İz. lıği~t:::ı~:~:s!~il=~:~~~in söy. ~~:nıs~~~:v~~t:üsı::~~:=~a~: Bulgaristan baş konsolosu Bay Va~• 
rmdan ve gömleklerinden başka bir mirin istirdadmda atlattı. !ediği sözler, onlara akibetlerinin bü. hlarmm yarınki sayımızda çıkacak çef'in yerine Bulgaristanın Prağ elçı 
şeyleri kalmamış insanların, ikram et. Düşmanın Afyondan bozuhışun . tUn acılarını unutturabilecek kadar olan tavsilatı mutlaka okumaları liği başkatibi doktor Slivenski'nin b\j. 
mek arzusile nasıl çırpındıklarını gör. dan sonra, Izmire kavuşmak aşkile ya. tatlı idi. lazımdır. günlerde şehrimize gelmesi beklennıel< 
seydi, yüreksiz "Neron,, bile kör olun. nan askerler, yol yürümeye kannııyor. Bir aralık, Trikopise gayet dosta. Müsabakaya girmek için neşret. tedir. 
cıya kadar gözyaşı dökebilirdi. lardı. Nis'e vardığımız zaman, Nuret. ne bı'r eda ı'le sordu·. . -· · k b' ikt· · 

tıgımız on uponu ır ırmış o. 
Tam yanlarına vardığımız sıra.da, tin paşanın ısrarile derhal !zmire ha. 

_ Neden vaktile ricat etmediniz? !anlar onları idarehanemize geti. 
birnakliye kolu geçmemize mani ol. reketten vazgeçen Atatürk bana: _ tmk~~ın bulamadık'. . · · ler·n· k d tt· ı · v he rıp ısım ı ı ay e ırme ı e . 
du. Otomobil durdu. Atatürk, istedi. - Git, dedi, bana !zmirde Kıral _ fhtiyatlarmızı niçin vaktile kul. nüz kupon tedarik etmemiş olan . 
ği bir sigarayi yakmak üzere gözlük. Kostantinin oturduğu evi hazırlat! !anmadınız? lar da idarehanemizin yanındaki 
!erini kaldırdı. O sırada otomobilin Ben, bu emri yerine getirip haber 

· d' 1 · · rkarak s· · · Vakıt kütüphanesine baş vurarak yanma sokulan sakallı bir ihtiyar, venniye dönerken süvarilerden paşa . Trikopıs, ış erını s ıyonısı 
· t tt' bu on kuponu hep birden tedarik 

koynundan muşamba rengini almış bu nın lzmire geldig-ini duydum. Ve ona ışare e ı: etmelidirler. 
ruşuk bir kağıt çıkardı. Evvela kağı. Kordon boyunda yetiştim. - Kendisine sorun! 

t 'h Müsabakam1za girmek için dün 
dı, sonra dikkatle Atatürk'ü s\izdü. Orası o anda, bir harp sahasından AtatUrk ayni suali ona evcı etti. de isimlerini kaydettiren Istan bu. 
Yine kağıda, yine Atatilrk'e baktı. Bu çok tehlikeli idi: Ermeni fedaileri or. Siyonis; Başkumandandan emir ala . 

lun meşhur lavJacilarmdan bazıları 
hareketi üçüncü defa tekrarladıktan talığı ateşe vermişler, rasgeldikleri madığım söyledi. 

· d " d" şunlardır: sonra, Şimdi hatırladıkça bile tüyle. yere bomba savuruyorlardı. Atatürk yine Trikopıse on u: 
· t• · Kasımpaşada Nuva sokağında 

riml ürperten bir sesle: Etrafımız ateş içinde idi. Ve Ata. - Niçin emir vermemış ınız? 
l - if d · Bay Sami, Taksimde Sıraserviler. - Bu sensin! dedi. türk, parkta tenezzühe çıkmış kadar Trikopis, bir imkansız ıgı a e ıs. 

d. de Yusuf bey apartımanmda Bay 
Ve arkasını dönerek, köylülere Al. sakin, denizi seyrediyordu. Bir aralık teğile ellerini açarak, cevap ver ı: 

· b Nuri, Trb fakültesi telefon santral 
lahı yerde görmüş bir sofu heyecani. bana: - Topçularınız telsiz mı ırakmış. 

memuru Bay Halit, Pangaltı Efna. 
le bağırdı: - Güzel memleket! dedi. Ve ilave tı r ki? 

l ! t b da sokağında Mikail Kömürciyan , 
- Mustafa Kemal! dedi... Mustafa etti: Sonra, beş dakika evve , s an uL 

Ortaköyde demirci Abidin sokağın. 
Kemal... - Bu cennete düşman sokulur daki zevcesine hayatının emniyette 

· d v . da Bay Enver, Ankara caddesinde Bu feryadı duyanların nasıl birbir. mu? olduğunu müjdelememizi ıste igıni 
· k 143 numarada Bay Ahmet Cevad, 

lerine karıştığını tasavvur edemez. Fakat ne yalan söyliyeyim, ben, o. unuttu, ve elini alnına götlırere : 
li . , Dizdariye mahallesinde Çeşme so. 

siniz... nu bu ölüm yağmurunun altından u. - Ben, dedi, intihar etme yım. 
kağında Bay Muzaffer, Beyoğlu 

Biz, bütün gayretlerimize rağmen zaklaştırmaktan başka birşey düşU . Atatürk: 
' posta telgraf muhasibi Bay Celal. 

1 onlarm btribfrlerini çt~yerek otomo. nemiyordum. Tehlikeyi anlata bilmek - Orasını siz bilirsiniz! dedi. 
---~-.....ı._. _ _._._~--.-=---ı--·--·-·.....,.._-___ ,.._._~----------------~'~T,, ....... iati_ı•.ı:ıh~tl~nin.iamini icin ı- Polonya tütün inhisarı idaresi Tür. 
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Edirneli Karabekir
1 

ve dört muhacır! 
Şeker kaçakçılığı dava- j 
~ında karar, bildirilecek!I 

Dokuzuncu ihtisas mahkemesinde 
tüccardan Edirneli Karabekir ve dör~ 1 
trı.uhacir §eker kaçakcıhğı iddiasile 
tnuhakeme ediliyorlardı. Bunların mu. 
hakemesinde, müddei umumi Reşit, 
l<arabekirle Sabri ve Şükrüye ceza is. 
terniş, Kadri ile Süleymanın da bera. 
etleri isteğinde bulunmuştu. 

Dava edilenlerin avukatı Ahmet 
~bri, müdafaasını yapmış, hadisede 
açakçılık mahiyeti bulunmadığını i. 

leri sürmüş, mahkemeden beraat ka . 
rarı istemiştir. 
h' Hakim Atıf, otuz martta kararını 
ildirecektir. 

YÜRDUMÜZU GÖRMFK İGİN 
AMERiKADAt~ GELENL TR 

Kaliforniyada muallimlik etmekte o
lan Bay P. Morgan oğlu, karısı ve di· 
ğer üç bayandan mürekkep bir kafiley • 
le Yen· T- ı · · ·· . ı ur ayeyı gormek üzere Ame-
l'ilcadan memleketimize gelmişlerdir. 

Tokathyan oteline inen bay P. Mor
tan bir ara, ayni isimdeki Amerikan 
~ilyardeki sanılmış ve bilhassa gazete
Cılcri fazla telaşa düşürmüştür. 
. Çünkü evvelce de bir defa yatile şeh
tırnizc gelmiş olan milyarder Morgan 
~on defa silah imal ve ticaretini tahkik 
1 • 
Çın Amerikan ayanından teşekkül et • 

ltliş bir komisyon tarafından Amerikada 
llıkt sıkıya sorguya çekilmişti.. 

Milyarder Morgana ezcümle büyük 
harpte itilaf devletlerine paraca yardım 
~c do1ayısile Amerikanın harbe girme -
g' 1 mevzuu etrafında da sualler sorul -
llluştu. 

E~ONÖMI BAKANIMl7 
Şehrimizde bulunan Ekonomi Baka

nı Bay Celal Bayar dün öğle trenile 
Ankaraya gitmiştir. 

KAR YA ÇE~iti Bİ AY1K NAS1L 
ÇALINMIŞ? 

Kumkapı sahilinde karaya çekili bir 
kayığı çaldığı iddiasile Maksut adlı b:· 
~ Yakalanmış. polisçe adliyeye verilmiş 
• ır. Tahkikat yapılıyor. Maksudun bu 
1!İ bir kaç arkadaşile birlikte yapıp yap 
llıadığı araştırılıyor. 

AVRUPAYA ISMARLANAGAK VAFUR 
DünkU gazetelerden bazıları Avru. 

Paya ısmarlanacak vapur bedellerinin 
ted· • ., ıyesı hususunda deniz yolları ile 
~<ı.brikalar nrtı.sında uyuş-. 'am:ıdığı ve 

·ı yüzden bazı fabrikaların teklifle. 
ni geri aldıkları yazılmıştı. • 

Bu haberin doğru olmadığ1 bildi . 
ncktedir. 

Bir tevkif! 
Hurdac.ınzn parası 
çekmeceden uçmuş! 

Çocuktan haberi alan 
dükancı, fırlamı~ ve ..• 
Şükrü adlı bir delikanlı, hırsızlık 

yaptığı iddiasile polisçe yakalanmış. 

dün akşam üstü müddei umumiliğe 

getirilmiştir. Müddei umumi muavini 
Şefik, bu mevcudluyu Sultanal:met 
birinci sulh ceza mahkemesine gön . 
dermiş tir. 

Hakim Reşit tarafından sorguya 
çekilen Şükrü, hırsızlık yapmadığını 

söylemiştir. Bunun üzerine hakim, po. 
!isin tahkikat zabtından bir kısmını 
okuyarak, buna ne diyeceğini sormuş, 
Şükrü "o, benim ifadem değildir. Po. 
lis, istediğini yazdı. Beni falakaladı . 
lar, tabanlarıma sopa vurdular,, de . 
miştir. Bu arada ayaklarından yeme. 
nilerini çıkarmağa davranmış, fakat 
hakim doktora muayene olmak iste . 
yip istemediğini sorunca, şöyle cevap 
vermiştir: 

- Hayır, muayeneye muhtaç de. 
ğilim. Çünkil, dayağın izi belli değil! 

Hakim Reşit, ikametgah göstereme 
diği kaydile, Şükrü hakkında tevkif 
müzekkeresi kesmiş, delikanlı jantlar. 
maya verilmiş, tevkifhaneye götürül . 
müştür . 

Polisin yaptığı tahkikata göre, kil. 
fecilik eden Şükrü, Cibalide biçakçı 

Alaaddin mahallesinde hurdacı Cs. 
manm dükkanına gitmiş, yirmi beş 

kuruşa bir makas satmıştır. Bu ara . 
lık, dükanda biraz fazlaca kalmış, Os. 
man bir iş için dükkandan çıkınca, 

çekmeye yaklaşmış, çekmece üzerinde 
kalem yontar gibi yapmağa girişmiş. 
tir. Bunu, Osmanm on yaşındaki ço. 
cuğu Adnanm şüphesini uyandırma. 

mak maks:ıdile düşünmüştür. Ve bir 
yandan kalem yontar gibi görünürken, 
bir ynndan da çekmeceye el sokmuş, 
içindeki iki yüz elli kuruşu çekip ce. 
bine atmış, çekmenin yanından ayrıl. 
mış. Biraz sonra dükkancı gelmiş, çek 
rneceyi açmış, boa görünce teli.şlanmış 
ve çocuktan haberi alıp, derhal soka. 
ğa fırlamış. Şükrüye yetişmiş, yaka. 
sına yapışmış. 

Mahkeme. yirmi mart cuma günü 
saat on dörtte hurdacı Osmanla çocu. 
ğu Adnanı dinliyecektir. 

ÖlQÜ SAHTEKARLIGI 
ölçü sahtekarlığı tahkikatı, damga -

ların sahte olup olmadığı hakkında, 
darphanenin raporu hazırlanamadığı i · 
çin durmuş gibi idi. Darphanenin tah • 
kikatı bitmiş, evrak dün müfettişliğe 
gönderilmiştir. Tahkikatın yeni bir saf
ha alacağı umulmaktadır. 

YENi AMf RİKAN ELÇiSi 
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Iran hükômdannın K k _ .. 
doğum yıldönümü ~ ır ından Sonra ) 

ıı "~~anı Teneşir Paklar ~~ 
( A tAlar ııözU ) 

Yazan : Sermet Muhtar Alus 

Alahazreti hümayunun en son 
çekilen lotoğralileri 

Önümüzdeki pazar günü, dost Iran 
htiklıınetinin kıymetli hükümdarı Ala. 
hazreti Hümayun Şehinşahl Hazret. 
!erinin doğumunun yıl dönümün~ rast 
lamaktadır. Bu münasebetle şehrimiz. 
deki İran General Konsolosu Pazar 
günü saat 10 dan 12 y kadar İran 
Kolonisini kabul edecektir • 

' 

/ 
. . 

Dün Maslak yolunda bir otomobil 
kazası olduğunu, Er Frana şirketi 
pilotlarından Bay Basrinin sağ baca· 
ğının kırıldığını yazmıştık. Yukarıki 
resim dün hastahanede alnnuştr. 

MALiYE MUSTFSARI 
Şehrimizde olan Maliye'\1 ekaleti müs 

teşan Bay Faik dün akşam Ankaraya 
dönmüştür. 

BELEDiYE KIMYAHANESI 
Fakirler için kan, idrar ve sairenin 

tahlilini temin hususunda belediye ta
rafından açılması düşünülen kimyaha • 
ne bütçe darlığı dolayısilc 937 senesine 
bırakılmıştır. Belediye 937 de mutlak 
surette açmaya karar verdiği bu kim -
yahanede fakirlerin bütün müracaatla
nnt karşılayabileceği gibi diğer arzu e
denlerin de masraflarını vermek suretile 
tahlil yaptırabilmelerine müsaade ede • 
ccktir. 

Elini cebe 
daldırıp para 
cüzdanını çıkar

dı. lki lira ile üç 
me~diye uzattı : 

- Götür, 260 
kuruşu mende
burun gozune 
sok. Senin baş 
göz sadakan, me-

cidiye de bahc;l~ 
olsun; senin <.>~i

ni, öpüp ömıüne 
dua etsin!... 

- Banger 

manger değilsek, 

küp üstünde otur 

muyorsak 260 
kurun da hesabı
m mı düşünece· 
ğizı 

Hacının avucu -
bu sefer o kum- 250 ku;uşun da hesabını mı düfilnccegrzr 

ru yavrusu elden yukarı çıkmış, rap doldurdu. Birini Hacıya verip 
çıplak kolun omuz altına yapış • (Alavotr!) dedikten sonra kendi 
ımştr. Kız, şuh kıvrılışlardan son- de içer gibi yaptı. Bardağı gizlice 
ra silkinip kurtuldu. (Tsakbin !) . yere koyup masanın üstünden bir 
Diyerek Dananın yanağım okşar boşunu aldr. Bardak elinde, tür • 
gibi tokatladı. Sıçrıya sıçrıya dı • küyü tutturdu: 
şanyı boyladı. · Pali meliz menos ise, pali tapo-

Arabacı sofadan arabayı çek- tiryas pas 
tikten sonra kocakarılar, 260 ku· Keto kutsavaki kamis, tokıilo 
ruş sökülüşten sanki hiç haberleri put af as 
yokmuş gibi, fakat daha samimi1 Hacı Dana çıldırdı: 
daha güler yüzle odaya girdHer. -Yasşa!... Ömrün müzdad ol-

Hacı, gilrültü arasm'da şarap- sun; o bülbül gibi ötüşlerin eksik 
ları üstüste devirmiş, bucalamağa olmasın! tşte şimdi hayat buldum; 
başlamıştı. Dilinde kekeleme; a - dünyama bu dakika erdim! ... 
yağa kalkarken senôeleme; ken- Angelikinin karştsmda, iki diz 
dimi tutayım derken büsbütün üstüne çökmüştü. Kucağına başını 
yalpalama... T.oyup koyup kaldırıyor, etekleri-

Büzülüp küçüle kalmış gözle - ne yüzünü, gözünü sürüyordu: 
rile cananını arıyor, çarpılmış - Gençliğinin, güzelliğinin ba 
ağzile soruyordu: şı için daha oku ... Okumaz.san ö-

- Hu hu hurim nerde? .. Su su lümü gör; teneşirimi öp !... 
sultan ne canibe kayboldu? Ankeliki: (Of amman!.. bire 

Sultan az hmzrrlardan mr? .. yandım ! ) lar karıştrrarak, mani 
Kaşla göz arasında odasına koş • ağzile başka bir türküye girişti: 
muş, arkasındaki iç gömleğile en- Manam ıana rostiso, kepeaoı 
tariyi atıp yalnız bir göğüslük bu- tavarya 
lunan tenine daha dekolte, daha Hacı pantolununun cebini bu. 
ince, daha kısa bir fistan giymiş, lamıyordu: 
yüzüne pudra, yanaklarına alltk - Nerede paranın olduğu 
sürdilh1.en sonra menekc:e lavanta- cep? .. Bulun, gösterin bana o ce-

TIBBIYELll ERİN BAYRAMI 
Cumur Başkanımıza itimat mektu • 

bunu vermek üzere yeni Amerikan el- ~-· Bilir misiniz ? 
smı da her tarafına ~erpmişti. na beti!.. 

Zı.Phya zrplıya gelip odadan Gösterdiler. Elini cebine dal • 
çisi Bay Mekmurrey dün Ankaraya git

miştir. 

Tıbbiyelilerin bayramı münasebetile 
'tıp Talebe Cemiyeti tarafından 14 
llı:ırt akşamı Tokatlıyan salonlarında 

bü;~~~; ;;;~;~;;l;;t~~:KıNo• ı-.],.....K-O_N_F_E_R_A_N_' S_L_A_R...,..I 
Eminönü Halkcvinden: 

b· İstanbul Alman konsolosluğundan 

1 
lldirildiğine göre Alman vatandaş . 
atı askerliklerini yapmak için Al . 

manyaya bugünlerde bilhassa çağırıl. 
tl:ı.ı3tır. Bu çağırıltı esasen muayyen, 
.ıanıanlarda yapılan yoklamadan iba-ı 
?'ettir. 

Bugün (13/31936) saat (17,30) da 
evimiz merkez salonunda Dr: Bay 
Ahmet Asım tarafından (Analık Hıf. 
zıssıhhası) hakkında projeksiyonlu 
bir konferans verilecektir. Bu konfe. 
rans herkese açıktır. 

...!!.~_tamını bitiren Kamııtay toplantılanna baılanuştır. 
~ l1llnkil Uk Ü>P..lantu:la alınm:ıF°• 

Dünkü Sayımızda sorduklarnm2 ve ı 

cevaplan: 

1 - Avrupada hastalara kanlan. 
nı verenler kaç para alırlar? 

- 60 - 70 lira ( Amerikada bu fi. 
yat 50 liraya kadar dü§müştür.) 

2 - Amerika ne zaman keşfedildi? 
- 1492 de. 

3 - "Hayat bir güldür: Her yap. 
rağı bir hayal her dikeni bir hakikat,. 
sözünü kim söylemiştir? 

- Alfred de Musset. 
4 - İngilizlerin milli marşları ne 

zaman yaptlmı;ıtır? 
- 1740 senesinde. 

5 - Şarlo sinemaya girmeden ev. 
vel ne iş yapardıt 

- Gazete satardı. 

YENi SORGULARIMIZ 

1 - Telgraf ilk defa ne zaman kul
lamlmağa başlandı? 

2 - Nadir posta pulları aşağı yu
karı kaç liraya kadar satılrr? 

3 - "Tecrübe derslerin pahalı ol
duğu bir mekteptir.,, sözünü kim 
söylemiştir? 

4 - Rengi değişen gözler neye 
alamettir? 

5 - Norma Shearer artist olma
dan evvel ne yapardı? 

(Cevaplan yannJ 1 

içeri girer girmez o da çakırkeyf dırdı: 
- Ben, hemşiranımlara hedi

ye getirmedim ha? .. Nah kafa, 
böyle kafayı taşımaz olayım! 

hali takındı: 
-Ah mama, ben bizim misa

firin hatir kirmadim, tsok it.c;tim. 
Kabaat bana yok, ona dayak ve-

. ' rm ... 
Hacı, kUttedek ortaya atla<lr. 

Boynunu omuzuna eğmişti: 
- Vurun suratıma tnkadı. ya. 

pıştırm silleyi! Sizlerin vurduğu 
yerde gi.il biter! .. 

Angeliki !=:Özüm yabana sarhoc: 
oldu ya, ne fingirdeklikler yap -
mıyordu. 

(Bizde kedi yok, nenlen geli -
yor bu kadar pire?) diyerek pire 
futmak bahanesile göP'Sünü omn7 
başlarma karlar açmalar... (Ay, 
bir de dizimde Yar!) deyio eteği 
ni dizlerinden :vukarıya cekmeler .. 
(Simdi de sırt~mda ka~ti !) diye
rek elini boynunun yanından ar . 
kasma sokup gerim gerim geril . 
meler ... 

Hacı Dananın hali haraptr; 
ha pi yutmuştu; salyala11 akıyor -
dıu. 

- Benim keyif var, daha itse
eeyim ! Deyip iki bardağa gene şa-

Bir avuç mecidiye uzattı. 8, 10 
tane kadar vardı. Hepsi avucun
dan yerlere döküldü. Hacı, şimdi 
de koca kanlann eteklerinde: 

- Hurimin anneciği, perimin 
teyzeciği, min gayri haddin bun -
lar da siıZlerin. Şuncığazlarla ken
dinize münasip bir şey alın göz. 
bebeklerim! 

Böyle bir yağlı kuyruk ele ge. 
çirdik1eri için sevincinden dura. 
mıyan kokonalar ortada pervane 
gibi dolaşıyorlar, şişe şişe şarap 

getirip sunuyorlar, kendileri de i
çer gibi yapıp el çabukluğile bar. 
dakları yok ediyorlardı. 

Kocakarılar arada bir dış:ln 
sıvışıyor, Hacı, kızlarının eteğinn 
yapı~ıp cffıklığı ileriye vardırdığı 
esnalarda, yine odaya dalıyorlar
dı. 

S:ıat alaturka beş, yani gece 
yarısını bulmuş, Dananın da ar
tık ileri tutar yeri kalmamıştı. 

,(Arkası ftl'). J 
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Yeni bir formül Karışık yağlar I;KONOMil 
· Bakkallar, Betedigenitl 

(Ust yanı 1 incide) 
Eden, P'ransrz hQkQmctine, Fransız kı -
taatınm hudutta toplanmasının ansızın 
vaki olacak· vahim müsademeler yü • 
zilndcn doğurabileceği tehlikeyi hatır

latmıJtır. Fransa, tam bir hafta evvel 
ingiltere'ye gSnderdiği bir sualde, İn • 
giltercnin Fransayı yapacağı muave • 
net teklini sormuıtu. Bu ıual de fn • 
giliz kabinesinde milzakere edilmiıtir 

Fransızlar, Almantann Ren bölgesinde
ki hareketinin Lokamo muahedesinin 
dördüncU maddesinde derpi' edilml§ o
lan bir taarruz hareketi olduğu kana • 
atindedirler. Buna binaen lngiliz er • 
kinıharbiyeıi derhal Fransa ve Belçi
ka erkim harbiyelerile temasa girmeli 
ve karıılrklı bir yardım pllnı hazırlan • 
malıdır. 

Times gazetesinin Parls muhabirine 
gCSre, Lord Halifax'ın Fransız nazırla • 
nna yaptığı beyanatta fngilterenin 
Fransa ile Almanya arasındaki gergin 
mUnasebctten vahim neticeler çıkabile
ceği kanaatinde bulunduğunu, İngiliz 
hük(\metlnin iki memleket isteklerini 
knmen nazan itibare alan bir formül 
bulmak arzu ettiğini ve bu formW me
seli Almanyarun Ren'deki garnizonla • 
nru yalnız gözle defil, fakat fili bir ıu• 
rette sembolik hudut dairesinde ve di • 
ğer taraf tan da Franıanm yeni mua • 
hede mUzakeresini kabul etmesi kay • 

mesine henüz karar verilmiı değildir. Tütün satışımız kararına itiraz ediyorıar 
lBT ANBUL - 18 muhle11f vokal eserler Almanya, Lokamoyu Jm.uhyan de'f'I 

letler aruındaki görüıme~in neticesini 
beklemektedir. 

(pl&k). 18,80 muhtelif orkeatr& eacrlerl p. J •• k 
(pllk) 19 haberler. 19,l!S hafif :musiki ve 11 ıyasaua goze ça1 paca 

Sade yağların 24, 25, ve 26 derece· 
lerinin mağşuş olduğu hakkında bele· 
diyenin bir kararı üzerine bakkallar 
C<..'\niyeti ile bakkallar itirazda bulun· 
muşlar, birçok yağların tabii hallerf. 

Von Ribbentrop hili Berlindedir. 
Maamafih, yakında, mütahit ııfatile 
Londraya eitmeıi ihtimali vardır. 

san havalan (plt.k). 20 halk muaikilll (Oı bir Can/ılık Var 

HUDUTI' A TED BiRA T ALINDI MI? 
Paris, 12 (A.A.) - Saylavlar kuru

lu askerlik encümeni şimali şarki hu • 

man pehllvan tarafından) 20.30 ıtüdyo or 

keatraları 21,80 llOl1 haberler. Saat 22 den 

IOnr& Anadolu ajaıı.emtn ıazetelere matısus 

havadUı •m.I verilecektnr. 

duduncla hilk<lmet tarafından emniyet .------------,---. 
tedbirleri ahnnuı olduğuna kanaat ge • 
tlrmek üzere hududa bir komisyon gön 
dermeğe karar vermiıtir. Komisyon bu 

BORSA 
t2. 3 • 93& 

aqam hareket edecektir. Bbalarmda Jddn ltu'etlJ olanlar, nze. 
AMERlKADA ENDtŞE GEÇTi r1ac1e maunele stren.1en11r. Rakamlar 

Vqington, 12 (A.A.) - Hükrunct ll-~·~·~·~u~de~lm::!P'=a~11!..:•=bt::!....:fl.Ja~::tıan=::;.ID':.:·-
mahafilinin kanaatine göre, İngiltere P A R A L A R 
vaziyetin idaresini ele aldıktanberi teh
like azatmıı bulunmaktadır. 

Dıt Bakanı Hull gazetecilerin bir su
aline cevaben "Lokarno devletleri kon• 
feransına veya Milletler Cemiyeti kon -
ıeyine mUphit göndermek için hiç bir 
sebep ıörmüyorum.,, demi,tir. 

AVUSTURYA BAŞ VE DIŞ BA· 
KANLARI MACARISTANDA 

Petıe, 12 (A.A.) - Salahiyettar nıı• 
hafilden öğrenildiğine göre, Avuatur -
ya Baıbakanı Şuınigg ve Dış Bakanı 
Waldenegg cuma günU Peşteye cele -
ceklerdir. ~ · 

•Londra 621- •Viyana ~ .. -
•Nevyork 124 lıO *Madrld 17-
•Parla 167.- •BerUn B2.-
• lılftlno l80- •Varvova 24-

• Brtılaıel 68.- •Budapqte ~.-

•Atına ~4 • * BUkreJ l!:J. -
•Cenevre bil>, - * Belgrad 1'>2-
• .sotya :u.- •Yokohama ~ -
• AınSte?'danı ss.-· • Altnı UM -
•Prağ vr> - * Ba.ıılaıot 233 -
•Btokholm aa-

ÇEKLER 
e LODdra 621,- •Viyana • 2868 
• Nevyork O.Eıl12 • Madrld l>.82~ 
• Parla 12 06 • BerUn 1.9780 
• Klll.no io 0'260 • V&ı]ova 4: 2197 

Tütün satı§ımız son günlerde göze de 24 ve 25 derece olduklarını ileri 
çarpacak bir canlılık göstermektedir. sürmüşlerdi. Bu _hususta ticaret od&· 

Engin tabir edilen bir çe§it tütü. amca yaptırılan tahkikat bakkalların 
nilmUz bir ticarethane tarafından top haklı olduğunu göstermiştir. 

. lanarak Triyesteye sevkolunmaktadtr. Haber nldığımıza göre belediye 
Bu yüzden bu cins tUtUnlerin fiat. son bir tamimle 26 derece yağlartıı 

lan 15 den 20 kuruşa yükselmiştir. mağşuş olmadığını bildirmişler. GÖ· 
Diğer taraftan Çekoslovak rejisi . rtlştUğilmüz bazı bakkallar, belediye • 

nin memleketimiz için açtığı münaka. nin bu kararının da doğru olmad•ğtnı, 
sa neticelenmiş ve bu rejiye 1,200,000 Çünkü 24 ve 25 derecelerin de karışık 
kilo tütün satılmıştır. ı buhmmadL~mı ı:ıöv•em :~!f'rJir. 

Polonyalılar tütün ; -- ----
• • ı l A YI - 11 u;.u.8 nuınıı.ıah Linıa:l 
ıst1yo1 lar J cüzdanımı kaybettim. 118.nmı dilerinl· 

Polonya tUtiln inhisarı idaresi Tür Galata Han önü Rüştü. 
kiyeden 1934 yılı mahsulü tütün al -
mak istemektedir. Bu tütünlerin Trak. 
ya havalisinin Edirne, Karadeniz ha. 
valisinin Trabuzon, Samsun, Marmara 

havalisinin lzmit, Geyve, Akhisar, Gö. 
nen, ve Balıkesir tütünleri olması 

§art koşulmaktadır. 

Ankara Jandarma genel komu
satınalma komisyonundan: tanlığı 

dedilebileceğini bildirmiıtir. --------------- • Brltbel , ,71l>7 • Budapeot• 4:,1>888 
• Atlna SS 8780 • BUkreı 108.8710 

Ankarada Jandarma ve Polis mektebi çamatirhane ve matbahın
da yaptırılması 46458 lira 60 kur Uf ketif bedelli tesisat kapalı zarf 
usulile 30 - 3 - 936 pazartesi günü saat 15 de eksiltmeye kon\I" 
lacaktır. 

tNGIL TERE FRANSANIN FtK.RINI 
KABUL ETTi Açık kırıkların 

tedavisi . şekilleri 
• ceoe\'J"t usao • Belgra" Bl>.0162 
• Sofya 64:.8971'> • Yokohama B.761'>7 
• A.mlter"am 1170ô • Koıkova 1088 2l> 
• Pral 19,217b • Stokhotm S 12 17 

Şartnamesi 233 kuruş krşılığm da komisyondan alınabilir. tik 
teminat 3484 lira 40 kuruştur. 

Londra, 12 (A.A.) - Morning Post 
gazetesinin yazdığına &öre, Britanya 
hUkumeti, Almanya ile yapılacak mü -
zakereler için ihzari tedbir olarak Ren 
mıntakasından Alman kıt'alannın çe -
kilmeslni istiyen Fransanın bu talebini 
tamamen terviç etmeğe karar vermiı • 

1 ıp Encümeninde konu
şulan mühim mefJzulrr 

ESHAM 
" B.uıkUJ il rıo 
Anadolu ~ 61'> 

Tramvay 
Çimento 
ünyon Del 
Şark Del 
Balya 

v.oo 
ıoso 

000 
000 
000 
000 
000 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin kanun ve fa)'tnamede yazılı belı~ 
ler içinde bulunduracaklan teklif mektuplarını en geç eksiltme vak• 
tinden bir saat evvel Komutanlık kurağındaki komisyona vermit 

tir. 
KABiNENiN SON TOPLANTISIN • 

DA NE KARAR VERlLDl? 

Londra, 12 (A.A.) - Kabine dün 
akıamki toplantmnda hiç bir karar it -
tihaz etmemİ!ltir. İngiliz Bakanlan §İm• 
dilik Fransanın kat'i hattı hareketi kar
~ısrnda bir )<arar vcrememitlerdir. 

B. Eden ile Lord Halifax'ın Fransız 
görüşilnli arkadaşlanna izah ettikleri ve 
kabinenin Alman ve Fransız noktai na
zarlannı yaklaştıracak bir çare aramak 
Uzere toplantısını bugüne talik ettiği 

zannedilmektedir. 
KOÇUK ANTANTIN VAZtYETI 

Londra, 12 (A.A.) - Cenevreden 
Reuter ajansına bildiriliyor: 

Almanyaya karşı zecrt tedbirler alın• 
madığı takdirde KUçiln Antlaşma dev• 
letlerinin Milletler cemiyetinden çeki • 
leceklerini bildirdikleri hakkındaki ha• 
beri teyit eden hiç bir mal\imat yoktur. 

MalOmdur ki, Küçük Antant devlet
leri durumdan dolayı pek endişelidirler. 
Lokarno muahedesi bu devletleri doğ • 
rudan doğruya al!kadar etmemekte ise 
de bunlara kıymetli bir emniyet temin 
etmittir. Bu devletlerin, Londrada Lo -
karno muahedesinin yerine o derecede 
iyi bir diğer pakt konulmasını istiyecek
leri bildirilmektedir. Hitler, Fransa ve
ya Belçikaya karşı bir taarruz hareke
tine kapılmadıkça, Hitlerin diplomatik 
bir hezimete uğratmak istediği Fran • 
aız bloku ile Almanya ile müzakereye 
amade bulunan diğer aza arasında 
Londrada çetin bir müzakereye şahit o
lunacağı muhakkaktır. Fransızların, 

Alman kıtaatının Renden çekilmesini 
ilk şart olarak istemek suretile diplo • 
matik ric'at imkinlannı ortadan kal • 
dırmaları fena aHimet olarak telakki e • 
dilmektedir. 

FLANDIN FRANSIZ FtKRlNt 
ANLATIYOR 

Londra, 12 (A.A.) - Bay Flandin'le 
Fransız delegasyonunun diğer üyeleri 
de buraya gelmiılerdir. Bay Flandin 
gazetecilere demiştir ki: "Halihazırda • 
ki vaziyet sulhun mukadderatı bakımın 
dan gayet vahim~ir. Fransa, Milletler 
Cemiyeti antlaıması üzerine mileases, 
mUıterek emniyet tezini daima müda • 
faa edecektir. Bu hususta İngiliz efkan 
umumiyesinin mü::aherctine güveniyo-
rum.,. 

ALMANYA MÜMESSiL GöN
DERMIYECEK 

Türkiye tıb encilmeni toplanmış, 
evveli Prof. Akıl Muhtar Tibreı usteit 
(Recklinghausen) vak'ası Ur.erinde 
bu gibi vak'alarda Paratiroit ameli. 
yelerinde elde edilen iyi neticeyi teb . 
liğ etmiştir. 

Doçent Klzim İsmail, Prof. Nüzhet 
Şakir, Dr. Nazım söz alarak Parati
roit ve altem eempatlk'in rolU ve vak'. 
anın ehemmiyeti üzerindeki fikirleri. 
ni söylediler. 

Reji 212b 
Şlr. Hayrly 16 (XX} 

Merku Baolr 68 rıo 
u. Btıorta .00 
Ponomootı ~.00 

Şark m. ecz• 
Telefon 

ldkl"ezler Tehvlller 
• 1933 T.Bor. 1 28 ~\ Elektrlk 00,00 

• • • D 22 90 rrnm\'l\Y 81,70 
• • • .. m ö ~· Rıhtım ""H'' u oo 
• tıtık.04.hlll I ~4 W ~-u .ıuı u 1 fÔ'ElO 
* Ergenl 1aUk. 116.00 • Alladolu Il il>.SO 

1928 A M 10 00 Alladolu m HO 
• S. Erzurum O!>. Kllmeall A i7 61> Prof. Mim. l{cmal açık kınk tedavile. 

rinde yapılması icabeden müdahale doı=---••lllllİı-----------
layısiyle bu gibi vak'alarda vak'anm T k • CUMA Cumartesi 
hususiyeti ve tibbi davlnin kanaat, 8 VJm 13 Mart 14 'Mart 
mizaç ve düşüncesi ile hareket ica. ======.t 8 Zilhicc l 9 Zilhicce 
bedeceği, her vak'ada icaba ve vak'a. aon dotUfu 6 18 6,16 
nın hususiyetine göre tedavi tatbikı Glln balıfl 18,13 18,14 
Jazımgeleceğini ve bUyUk harpteki ve sabah namazı 5,40 S 40 

sonraki mUşalıedelerini tebliğ etmiş ~!:mıı:::az> 12.24 ~;::~ 
ve Prof. Akif Şakirin neorettiği eser AkfllJl namaz> ~~t~ 18.14 
vesile&ile kendi noktai na.zarlannı Yatsı n&JDUJ ı 9,41 ı 9,42 
söylemiıs ve Fredriğin asıl prensibinin lmaak 4,41 4,38 
yaraları tedavi etmek ve onu temizle. Yılmgeçenıttnterl 73 74 

meğe matuf olduğunu, kırıkla. alika. :..Y.ılm_kal..;.u.gilnl--ert-:..-•2•9•2_;__29-l-= 

olmaları. (535) ~1278) 

- -~----~-

1 inhisarlar U.Müdürıc : · r: ~ Jeil:I 
[evazım ve mübayaat ıubemiz in Kabata,daki yeni binasına tqrıt" 

maaile deii1en telefon numaralan nın kataloid• yazıb ~ 
iıl l ' 

sın dan dolayı arıyan ve arananlar ca müıkülata uğramldrğı görÜ.., 
mektedir. Bundan ıonra aıağıda yazılı telefon numaralan nazari 
dikkate alınarak müracaat edilmesi ehemmiyetle ilan olunur. (1294) 

Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdürü, Alını Satım Komiıyosıd 

Reisi 49367 Doğnı telefon. 

44688 Santral. 
Şuı>e Müdür Muavini, Mübaya a tefleri, mesul muliasipler, G\iıll' 

rük ve Ambar amirlikleri: 

44688 Santral. 

' 

ıstanbuı Belediyesi ilanlara 1 
ı-------

Senelik muhammen 
kirası 

Muvakk.C 
teminatı 

dar olmadığını ve riyazi dUsturlardan 
ziyade vak'anm hususiyetine göre mu. Asliye Birinci Hukuk Mahkemesin. Betiktaıta Sinan paıa medresesinin 
amele yapılmuı lizımgeldiğini söy • d~m: 7 numaralı odası. 24 1,80 
ıemi§tir. Prof. Akif ~k yaralı kırıkta Şark demiryolTlarvfı ik~Sek anotniHm a~:~ Cağaloğlunda Hadım Hasan paıa 

··dah · 1 "k keti tarafından e ' rve • • 7 8 1 d 42 3 15 silr'atla mu alenin bakterıyo OJl ik" • V kıf hanında avukat Na.z • medresesının ve numara ı o ası. , 
tazime olduğunu ve cerrablarm kana. ve ıncı a y k d t• l"k h k" kk t t • tı mi Nuri nezdinde eski Şark demiryol. u arı a sem ı, sene ı mu ammen ırası ve muva ~ emnı~ • 
atına terketmek doğru olmadığını söy lan memurlarından Nuri aleyhine a. yazılı olan mahaUer 937 veya 938 mayısı sonuna kadar kıraya verıl 
lem iştir. 111 Prof. Akıl Muhtar Tıbba kat'ı bir çılan (5365) liranın tahsili talebine mek üzere ayrı ayrı pazarlığa konulmuıtur. Şartnameleri levazı 
kanun bulunmadığını vak'ada tecrübe mütedair bulunan davadan dolayı teb. müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyenler hizalarında göt' 
görmüş bir hekimin kendi kanaatları liği muktezi dava arzuhali suretinin terilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 30/3~ 
ve görgUlerlle hareket etmek llmn ikametglhı hazırının meçhul bulu. pazartesi günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 
geldiğini söylem.iştir. General Prof. nan mumaileyh Nuriye hukuk ~u~ · (l) (1316) 
Tevfik Sağlam yalnız Bakteriyoloji e. muhakemeleri kanununun 141 ıncı 
sasma dayanarak diğer ilimlerin bu - maddesine tevfikan ilanen tebliğine ve .. .. • • • ,. 
na mahkfim olduğunu iddia etmenin tahk'k t d 2713/936 saat 11 e tali. Duıkunler evı ıçm lazım olan 4700 litre benzin açık eksiltmeye 
doğru olmayacağını, ilmin zamanla kine 

1
k:r: :erildikten mumaileyh Nu. konulmu~tur. Bu benzinlere 1128 lira bedel tahmin olunmut~r· 

teklmUl yolunda gittifinl, her hangi ri mezklır istidaya cevap vermediği Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek ı~l
bir fikre kat'i olarak eaplanmanm ve tahkikat hakimi huzurunda yevmü yenler 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vetılı• 
doğru olmayacağını söylemiftir. mezkfirda hazır bulunmadığı veya bir ve 84 lira 60 kurutluk muvakkat teminat makbuz veya mektub:lı 

Haydarpaşa NUmune hastahanesi vekil göndermediği takdirde hakkında beraber 27 - 3 - 936 cuma günü saat 15 de daimi encümend• 
OperatörU Feridun Şevket Gülhane muamelei gıyabiyede bulunulacağı da. bulunmalıdır. (1313) 
Prof. Vitingle birlikte ve genel savaş. 
ta. ve sonraki mUphedelerini söyllye. va arzuhali davetiyenin tebliği meka. 
rek exceres'in umumi bir kaide n m.ma kaim olmak Uzere iHin olunur. 

(21095) 
prensip olmıyacağmı, konservatif te • 
davilerinde bakteriyolojiye dayandığı. 
nı, Exceres yapılan vak•alarda bile 
lhtillt olabileceğini aseptik yaralan. 
na sUpure edebileceğini ve yirmi yıllık 
bir OperatörUn de bir onktai nazar o. 
la bileceğini söylemiştir. Prof. Dr. Ke. 
mal Hüseyin yalnu başına bakteriyi 
mütalea doğru olmadığını, hayatiye. 

Ankara Jandarma genel komu
tanlığı satınalma komisyonundan: 
Vasıflarına uygun ve bir tanesi ne 78 lira dejer biçilen seluesıd,.. 

yüz takıma kadar zabit bineğ; eğeri yeniden eksiltmeye konulmuıtof• 
Kapalı zarf ekıiltmeıi 26 - 3 - 936 perıembe günü aaat OD .,..

yapılacaktır. 

Bettin, ti (A.A.) - tyi haber alan 

mahfellerin söylediğine göre, Alman ·ı· 
yanın, Londrada toplanacak olan M'l • 
Jetler Cemiyeti konseyinde temsil edil· 

tin ayrı bir§ey olduğu, biyolojik re. 
aksiyonlarla allkadar olduğun11; yal: 
l!tz lAboratuvar malfunatt ile enzan 
yaranın seyrini mütalea etmek dofnı 
olmıyacağmı eöylemiştir. 

Prof. NiY,a.zi bmelz Çanakkalede 

110 bin yaralının sevkiyatını idare et. 
mesi dolayısiyle mUşahedelerini söyle. 
mlş her yerde aksiyonun menfaat 
değil, mazarat tevlit edebildiğini söy. 
lemiştir. Prof. M. Kemal sırf ilmi nok. 
tadan kendi tecrübelerini açık kırık. 
lar üzerindeki noktai nazarları söyle. 
diğini ve lUzuma, icaba göre hareket 
lbımgeldiği kanaatinde olduğunu söy. 
lemintir. Dosent Besim Turhal'ın şk • 
yani rievl aml>olısi ileri derecede saf 
avort de88&mında tazayuk vak'alarını 
takdim etmiştir, 

Şartnamesi para11z komisyanda n alınabilir. •OS 
isteklilerin kanun ve ıartname de yazılı b~lp ve 585 liralık ~ 

teminat makbuzu veya banka mektubu içinde bulunacak teklif 111 

tuplarını en geç eksiltme günii vaktinden bir saat evvel Kooıw1°" 
na vermİ§ olmaları. ( 1229) 
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Dünkü Keşidede Kazanan Numaralar 
Şehir Meclisinde konuşulanlaı · -

Kira ver mi yelim, yeni 
ınektep binası yaptıralım' 

Eminönünde Tekkollu Cemal gişesi listemizin f!Österdiği 
mükafatları derhal verecektir. 

No. 

Verem bir yaşından sonra sari değildir 
deniyor. Çocuklara sanatoryom Ja·zım 

8 
27 
28 
53 

138 
154 
184 
193 
245 
269 
293 
372 
596 
625 
670 
728 
774 
783 
799 
927 
983 

)'eni üç senelik bir yol programı yapr/19or - Baş 
muallimlerin makam tahsisatı verilecek 
. 

Şehir mecllı;i dün ~at on dört 
buçukta ikinci reiıs nkili Bay Tevfik. 
in başkanlığında toplandı 

Geçen celsenin zaptı okunduktan 
lonra ruznamedeki işlerin görüşülme
sine başlandı. Küçül<pazar semtinde 
Yapılan müsakkafat tahriri için aza 
•eçilmesi riyaset diYanına, Ankara 
•e Eskişehir gibi uzak yerlere gide 
~ belediye a\·ukatlarrna \'erilecek 
Yevmiye meselesi kavanin ve bütçe 
tncümenlerine, Halıcıoğlunda Kışla 
Jfteydanında pazar kurulması mülkiye 
encümenine havale edildi. 

Devlet DeıniryolJarı Genel müdür
lüfiine tayin edilen Bay Ali Rıza 
l:remin yerine Bakırköy yedek azası 
Bay Atıf çağmlmıştı. Halen Mardin
~ belediye reisi bulunan Bay AtıCın 
tlnderdiği istifaname okundu. Bay 
Atır Mardinde çnhştığı için lstanbul 
tehir meclisinde hizmet göremiyeceğl 
nı bildiriyordu. Bu istifa kabul e
dildi. 

Geçenki fırtınada harap olan Un
kapanı köprüsü ile bazı dubalarının 
taınirine lüzum görülen Galata köp 
l'iiatt için 3:5,000 liranın 935 senesi büt 
Çesinden münakale suretile temini 
hakkındaki makamın teklifi bütçe en
cUmenfne gönderildi. 

MASRAF KISMI 

1 
~unclan sonra vilayetin adi ve fev 

•alade bütrcsinin masraf kısmının 
ntüznker~i~e başlandı. 

lk ollullar tamir ma..ı:uırlli karşılı
~t olarak bütçeye 40,000 Ura 'koıımu~-
tu. Bu madde okunurken Refik Ah 
met e\·engil söz aldı ,.e dedi ki: 

- Bir kac senedir lstanbulda bir 
t;ok ll<'ni ilk ~nektep yapılnuştır. An
cak ihtiyaç tamamen karşılanmamış
tır. Omm için ba:ı iyi, kötü binaların 
kira ile tutulmasına, hattci evkaftan 
flet•redilnıif harap tekke, nıescit gi -
6i Yerlerde bile mektep açılmasına za. 
'"ııret haaıl oluyor. 

Kira için sarfedUecek para ile lıer 
•ene bir iki mıektep binası yaptırmak 
rok daha muvafıktır. .Mevcud iyi bi
l'lalarımı:dan bazılarında yanm Dün 
ee-. üznlnchn tedrisat yapılmakta. 
«fer. Bu ıuulün bütün binası iyi mek
teplere teşmili imkanları var 11lldır? 
llıı cilıtti de maarif müdürlüğü tetkik 
'der1e faydalı olu1'. 

'r 
Bundan sonra maarif müdürii Bay 

etffk SÖ7. aldı: 
- Hakikaten evkaftan canıl alın

"'ak suretlle ilk nı~ktep açılmıştır. 
1htluaç o kadar fazladır. lıtanbulda 
ll•lli bina yapmak zarureti 4.ıardır. Bir 
9ok ~kteplerde yarım gün tedrisat 
~QIHlmaktadır. llu, bütün mektep · 
ere teınıil edilirse kira parası tasar

'"ııf edilir ı·c brı para ile her sene ls-

l~ulda yeni bir mektep binası yapı 
Gbilir. 

Dedi. 

kurduğu bu mücsscısc ile iftihar ede
bilir. 

Ba.r A,·ni Yağız, gene !'ÖZ aldr: 
- lstanbulda yetim kızları koru · 

yacak lıiç bir müessese yoktur. Ev
L:clcc burada böyle bir mektep vardı. 
Edirneye gitti. lstanbulda kim11esiz 
kızlar ne oluyor? Bunu çok merak e
derim. llütçcye konan 2700 liranın 
arltırılmasını muhterem lıeyetinizin 
ricdanından beklerim. Dedi 

Ray Muhiddin Üstündağ buna da 
şu cevabı verdi: 

- Yetim kızları korumak için bir 
müessese armak, büyük idare masraf 
larım muciptir. Bütçemiz dardır. Bu 
itil>arla 5 - 6 kimsesiz km bütr('mizc 
koyduğumnz bu para ile mekteplerde 
okutuyoruz. imkan bulursak bu tah
sisatı arttıracağız. 

BAŞ MUALLIJJILERIN MAKAM 
TAHSiSATLAR! 

tik mektep baş muallimlerinin ve 
müfettişlerinin makam tahsisatları 
karşılığı olarak 936 bütçesine 70,000 
lira konmuştu. Bu madde okunduk
fan sonra Bay Refik Ahmd Sevengil 
~öz alarak dedi ki: 

- ilk mektep baı muallimeri ile 
müfettişlerinin, geçen sene teeSBürle 
bütçeden çıkarttılımız makam tahsi
satlarının gelecek ıene biitçesine kon
duğunu görüyoruz. Buna cidden 
memnun olduk. Ancak bu değerli ar
kadaşların içinde bulunduğumuz sene 
için bi:zden alacakları vardır. Bunun 
bir kıımı, ~imdiye kadar yapılan m11-
nckalelerle temin edilip verildi. Geri 
kalan kısmı ne olacak? 

Sene sonuna kadar cari bütçenin 
iyice tetkik edilerek bu alacak için 
kar§ılıf.· bulunmasını ı·c baf muallim
lerle ilk tedrisat müfettişlerinin ma
kam tahsisatlarının nwtlaka ödenme 
sini nwkanulan dileriz. 

Yali buna da cevap vererek de
di ki: 

- Arkada,unızın bu tetMnniıi ye. 
ı·indedir. Bu iş benim için de bir 
11ıescle oldu. Elrenımiyetlc meşgulüm. 
ilk mektep baş nwallimlerile müfet 
tişlerinin makanı talısisatlan mesele
si 936 bütçesinde ltalledUmiıtlr. Yal
nız 935 bütresi yapıldıktan sonra bu 
tahsisatın verilmRsi kararlaıınca kar
şılığı bulunamadı. Dört beş aylığını 
tasarruf attan verdik. Bir kaç aylığı 
vermek için yeniden bazı tasarrufat 
elde ettik. Sene sonuna kadar bu tah
sisatın verilebileeeğini ümit ediyorum. 
Eğer buna imkan bulamazsak 936 büt
çesinde düyuna nakledip oradan vere 
ccğiz. 
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Ç<JcUKf,ARI KllRTARltlA l'lTRDl! 
NE J'AZll'ETTE? 

Bay Galip Bahtiyar, şu ~yanı dikkat \..724 
.sözleri !'Öyledi: _ 

- Profesör Lümycrle arkadaşla· ~--·•••••••••••••••••••••••••••••""'51.~""fiDQ&:ı;a;;'l:. ' ·~~ 

Audan lsmail Sıtkı söz aldr. Ki· 
~da bulunan mektepler kapatılırsa 
Yenileri yapılıncaya kadar çocukların 
i&aklardaki m~kteplere gidemiyecek -

1ertnı söyledi. Neticede bu meselenin 
937 bütçesinde na1.arı dikkate ahn 
~ak üzere maarif müdürHiğUnce tet
lkat yapılmasına karar Yerildi. 

Galatadaki Çocukları kurtarma 
~~tdunun tahsisatı kabul ediJirken 
-uay Avni Yağız: 
6i - 8u müessese yenidir. Ne gibi 

r netice alıntn.l§iır. Bunu öğren
'lnıek çolı: faydalı olur. Dedi. 
d \'a1i ve Belediye Reisi Bay Muhld 
in Üt!tltndağ buna şöyle cevap verdi: 

t' - Bu mücuesede hırsız, ana ka
Jıli, aenı rocuklar ıslah edilmlıtir. 
..:!:-'&im ıanat ıalıibi olmuştur. iyi 
-.ıce aluınuıtır. /Btanbul mttlisi, 

rı ,,ıınıan ve .4 nıerikalı doktorlar ta 
ralından ortaya çok miilrlm bir iddia 
atılnı.ıştı!". Bu iddia, 1:eremin, bir ya
§ından sonra sari olmadığıdır. Fran· 
sada büyüklere malıswı sanatoryom· 
lar kapanmakta, çocuklar için mücs
ıH•.selcr kurul11Ktktadır. Büyüklerden 
ziyade kürükleri bu hastalığa karşı 
a§rlamalıyız. 

/Btanbulda çocuklara bakan ŞiJli
deki rocuk hastanesinden başka bir 
müessese yoktur. O da klinik lıa 
lindedir. l' erem bi:il<' çok ileri git-
11ıi~tir. lstanbulda çocuklar için bir 
sanatoryom kurulmasım teklif cde
ı·inı. Ben dol.-tor değilim. Fakat ye· 
ni iddianın neşredildiği kitaplan mü
tcmadi!len okuyor, takip ediyorum. 

' Tali n Belediye Reisi huna da şu 
cevabı nrdi: ı 

- Meml.eketin umumi sıhhati ile 1 

alakadar yük8ek bir makanı l~rdır. 
O makamın direktifleri üzerine lıar<'
ket ederiz. Çocuklar için hastaneden 
başka müessese ı~ardır. Bunlurdan 
biri Edirnekapıdaki müe.~sesedir. Sc· 
nede 60 bin çocuğa bakar. Diğerleri 

de Üsküdar ı·e Bcşiktaşdadır. /lura
larda ı·en:mli olan rocuklar dcı takip 
edilir, tedat'i edilir. Şu ı·aziı;ete gÖ· 
re Bay Galip Bahtiyarın isteğinin ta 
lıakl:uk etmiş olduğunu zannederim. 

1'01, tUf:SELESI 

YiJayct yollarr \'c köı>rüleri mc.sc-
1esi görüşülürken Vali l;\ll izahatı 

nrdi: 
- Riz senede 700.000 lira 1101 rıer

gi.'i alıyoruz. Rıı seneki bütçeye ise 
aldığınuzdan iki yüz bin lira faz/asile 
900/JOO lira koyduk. Bu da t'ilô11etin 

yollannı bir an eı-vel yapmak ar:u
sudur. Eı•velce yaptığımız beş sene· 
lik programın bitmesine iki sene ı·ar. 
Yeniden bu iki seneye bir sene dalıa 
ilcfoe ederek yeni üç senelik bir prog. 
ram lıazırlıyoru;:. Ni&anda meclisini 
zc bu progranu getireceğiz 

ZA Yi - Beyoğlu emvalinden aldı • 
ğım dul maaş tatbik mühürünü kay • 
bettim. Yenisini çıkaraca ğımdan eskisi
nin hükmü yoktur. (V. No. 14293) 

K.abalaF Merdivenli Yokuı No. 10 

Fatma Suzidil. 

Kartal azası Ba) Şer::ıf eddin, köy ZAYİ - 4319 numaralı tekaUt maaı 
mektepleri lnşasr için konan on hin mühürümü kaybettim. Yenisini yaptı • 
liradan iki bin lirasının Kartal köy- racağımdan eskisinin hükmü kalmadı • 
lrrinde yapılacak iki metep ile Kar- ğından ilan ederim. (V. No. 14288) 
tal merkez ilk mektebinin yanındaki Kasnnpa§n Bahriye caddeai Zeh.._ 
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Batçe kabul edildikten sonra pa. :: evtrqe muıenassısı F. 
zartesi günü toplanmak üzere toplan t\~'lriılt.ı-.ı : Emıı,önti h:ın Tt•I: 21!)}İıl·:! 
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t1yn son ,·erildi. 




