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Yarınki Sayımızda: 

Bir.Valinin 
Düşünceleri 

Alıııaa askerleri din sabab ansızın gayri askeri 
aaatalcaya ı ııer. A yrapa ı,ıerl 1enldea karııtı 

"------~~--~~~---------ı ~tada bir: 

Dünya siyasasına 
toplu bir bakış 

ltalyan - Habq me-( 
selesinde yeni safha 

l>ofu AErikasında İtalyan - Habeş ı· 
Otduau bir taraftan Ambaalaği dağla-
~ı aldıktan, öbür taraftan Ras Kassa. ı 
t' ~ Seyum, hatta Ras İmru kuvvetic· 1 

ttı.nı l'embien mıntakasından uzaklr.;;-
tarak Takaze nehrinin sol sahilinl' 

~tt1lctan sonra ( 1) artık Dessie'ye yak-
ltnııtır. Dessie ise Adisababanın ka

Jlısı .demektir. Bundan sonra İtalyanla-1 
~ tleriye gitmelerine mani Habeş 
~ \'vetleri kalmamış gibidir .. Bu .itibar-1 
t Avrupanın askeri muharrırlerı son 1 
~~Yaıt muvaffal:ıyctlerinin ehemmiye-

ı kaydetmektedir. ı 
l3ununla beraber şunu da itiraf et

~el: lfiznndtr ki İtalyanların Doğu Af-1 
tiltıısında elde ettikleri muvaffakıyetin 
tlıernın· · ı b" ·· H ~ . • ıyetı ne olursa o sun utun a-
~ııtana aslceri bakımdan hakim ol-

~r!rieW.i\,Sbf;~i;..~i~ Habcş-
\ley l'lnl1ldt harp malzemeleridir. Bu 
l't lU zayiatı tel!fi etmek bundan son· 
~her vakit mümkündür. Bu da Ha
biı;lcrin bundan sonra gene Gerilla har-

e devam edebileceklerini gösterir. 

lt ~lascn bugüne kadar İtalyanların 
~beşistanda ilerlemelerine mani olan 
~ Iİabeş ordusu değildi. Habet top
~·1ar~ büyük dağlar, gayet sarp an
~ ar ıl~ dolu olduğundan İtalyanlara 
~1 en bilyük taarruz engeli bunlar
>oı geliyordu. Her işgal edilen sahada 
'Yapmak mecburiyeti Tigreyi işgal 
ft ele i~in ttalyanlann yedi ay sar
) ~tlerini icap ettirdi. Bunun için şa
~ ttaıyanlar bundan sonra Habeş a
'erini iıgal hareketine devam eder-
tt en apğr bugüne kadar yaptıkla- j 

Avrupayı baştan başa heyecana J 
veren yeni hadiseyi, Almanyanın 

gayri askeri Ren mıntaka~ını işgali
ni diğer sütunlarda okuyacaksınız. 

Acaba bu hadisenin sonu ne olacak
tır? 

Eğer bu hareket bir sene evvel ol
saydı muhakkak bir Avrupa harbi 
çıkardı. Fakat bugünkü Avrupanın 

vaziyeti bir sene evvelki vaziyet de
ğildir. Çünkü bu harekete karşı Fran
sanın harp vaziyetini alabilmesi için 
kendisine İngiltere ile İtalyanın ya
hut Belçikanın yardım etmesi lazım 

gelir. Halbuki bugünkü siyasi du
rum buna müsait değildir. 
İtalya şarki Afrikaya yanm mil-

yon asker gönde~tir1 Almanyaya 1 
karşı Fransayı müdafU edecek du
rumda değildir. 1ngiltere italyaya 
karşı bir harbi göze alıiııı: angaje 
bir vaziyete girml§tir. Bundan baf
ka Almanya ile bir takım anlatmala
rı vardır. Bu itibarla Fransayı tut
ması mümkün olamaz. Küçük itila
fın durumu ise pek açık bir durum 
değildir. 

Vakıa F'ransanın elinde Sovyetler
le yapılmış bir askeri ittifak vardır. 
Fakat bu ittifakın hükümleri Fran-
sa hudutları tecavüze uğradığı vazi
yetlere ınilhhasırdır. Halbuki şimdi 
Fransa huduttan tecavüze uğramıı 
sayılamaz. Almanya kendi toprağını 

i§gal etmclrtedir. Bu itibarla Sovyet
lerden de yardım görmesi şüpheli o-
lan Fransa bir harp çıkarsa bu har
bi yalnız baıına ıöze alacak demek
tir. 

Bunun içindir ki Avrupa işleri ka
rışmakla beraber harp ihtimali zayıf 

görünüyor. Fransanın filen değil hu
kukan Almanyaya karşı harekete 

geçmesi ihtimali daha kuvvetlidir. 
Fransa ihtimal ki, Almanyanın yeni 

bir muahede ile hudutları garanti 
etmek yolunda ileri sürdüğü teklifle-

ri nazin itibara almayı, Almanya ile 
konuşmalara başlamayı daha hesaplı 
bulacaktır. 

Dün Rayştag' da 
bir nutuk söyledi 

Berlin, 7 ( A.A.) - Röyter a ~ 
ansmdan: 

Alman süel kuvvetleri bu sa .. 
bah gayri askeri Ren bölgesine 
girmişlerdir. 

Almanya Lokarno andlaşması
m bozduğunu bildirmiştir. 

Böylece, B. Hitler henüz ağız 
açmadan, Almanya, Versay and • 
l~masmm son bağlarından da 
kendi kendini kurtarmış bulunu • 
yor. 

(Sonu sa. 11 sil. 1) 

t~ 1tdakarlık derecesinde uğraşmağı 
~ almıt olacaklardır. Halbuki yağ
~ trıevsimi artık çok yaklaşmış oldu-

~t:c~S::~~c: ~~n•:ay:•~;;.~: Yugoslav T embiende kanlı çarpışmalar 
ı !~:~~·, •O•Y•l••İnin Başbak8DI 1( 1 J J ·ı· h : 
~~=-~="~:~~ :;:··~;: :::~:~: 8. b t f _it alga sullıa ta yan ~r . ngı ız as tane-
~ ~~dtgi bir sırada Cenevrede mar- Jf me US ara JD e e •d 
~ikincigünüonsekizlerkomiteıid ··ıd·· ··ı·· d razı.' · sını yenı en bombaladı ~ ~dı. İtalyaya kar§ı tatbik edilen an o uru u yor u 
~~edbirler meselesi konuşulmağa · 
td dı. İngiliz dış işler bakanı Bay 

'era milletler sosyetesi azasından o- K b • d •• 
«lrd devletler muvafık gördükleri tak- a 1 ne un 'e lngilterenin petrol ambargosu 

ltat~aına taraftar olduğunu söyledi. • t • f t t • 
~ta Amerika bu ambargo tedbirine ) S ) a e ) 

Yugoslavya Başbakanı ve Dış 
işleri bakam Bay Stoyadinoviç 
evvelki gün bir suikast teşebbü ~ 
süne maruz kalmıştır. Dış siyasa 
hakkında söz söylemek üzere mec 

13 /er komitesine 
dün cevap verildi. 

On üçler komitesi tarafından ltal -
ya ile Habeşistana sulh teklif edil -
mişti. Bu teklife ilk olarak Habeş im
paratoru cevabı vermiş ve demiştir ki: 

"- Biz harbe başlamadan evvel 
sulhün muhafazası 'için elden geleni 
yaptık. 

(Sonu Sa. 4 Sü. S ) 

~d alt etmese bile lngilterenin bu fi
~ e Olduğunu tebarüz ettirdi. Fakat 
;,;rı·in bu teklifi üzerine Fransız Dı§ 
'ıı~ nak~nı Flanden petrol ambar~o
baı tnanı olmak istedi. Bu tedbıre 
lıt ;ı~zdan evvel bir kere İtalya 
ttr,I'! abeıııtana milletler sosyetesi ta
,ıı .d~n Yeni bir uzla.!}ma teklifi yapıl
~r ~ fıkrinf ileriye attı. Nihayet bu fi. 

liste kürsüye çıkan Bay Stoyadi - =============== 
cnevre muhitinde galebe çaldı. 

ASIM US 
........____ (Sonu. Sa. 4 Sü 1) 

(t) ~ 
~~ sel911 Habeı haberleri hlla 
.. ~~ıında harp olduiunu 

noviçe muhaJif meb'uslardan Ar -
navudoviç güriiltü yapmıya baş -
Iamış ve biraz sonra da cebinden 
tabancasını çıkarıp Başbakana 
doğru üç el ateş etmiştir. Kurşun
lar kimseye isabet etmemiştir . 

(Sonu: Sa. 4 Sü. 4) 

TAVLA 
Müsabkaamız 

:Şug\in sqn kuponu yeriyoruz. taf -; 
silat yannki sayımızdadır 

-

' \ 
) ....... _ _.... __ , ·'i..t).._.....;;..:!..:..-ı...-

General Graziani vazi )'eti tetkik ediyor. 

Ras Seyum ve Ras Kassa kuv- cumartesi günü Tembiyen mınta• 
v,etlerinin İtalyan çemberinden kal~rında yeni bir vaziyet meJ.d.,. 
kurtulmaları üzerine geçen hafta ,(Sonu; Sa. 2 BU. 51 



1- KDBUN 8 MART 1938 

Almanya, Belçika, Fransa, ltalya 
ve lngiltereye birer muhhra verdi 
&erlin, 7 (A.A.) - Alman Dq 

bakanı von 1feirath, bu aal»ah ln
ıiltere, Frama, ltalya •• Belsi
ka elçilerini kabul eclrek appda
lri muhtırayı tevdi etmiıtir: 

"Alman hükGmeti, 2 mayu 935 
tarihinde Franaıı - SoY:Jet pak
bnı 3freilir Sftelllllez, derhal Lo
karno paktını imza eden devletle
rin nuarr dikkatini, Franaa hükO
metinin bu yeni paktla giriteceii 
taülüldlerin Lokarno paktından 
terett8p ed• taahlrildlerile kabili 
te1if olmaelıiı hU1111Una celehet
miftl. Alman hiikGmeti, bu nok
tai nuarmı ıiyul ve hukuki 1-
bndan •• bilhaua lnıbld balnm
ün 21 m&Jll 1935 tarihli malıtı
l'UUMla Ye ıiyul balomdan da ba 
mahtiramn tevdilni takip eden 
..ı.telif 'llukkerelerde izah ve 
teftik .._itti AWradar hiikOmet
ler, kea blliilerld ne Alınan mub
-tlrMma nrcllkllri .tahriri cevap 
• • diplomatik rollarla •e,a 
• .. malai,..ete Japbkları be,a
...., Atman hlk8metinin noktai 
......_ aanaa.mqlardır. 

,..ldb., lla wle etrafm-
21 _,.. 1931 denheri ,.,.lan 

.... ft alenl mti•k•plar Al

... hlklmetinin daha hidayette 

.,. elnlQG noldai -.nnı te
.rw.. .... Mr .., ,...... ..... 

1 - Framm - SoY:Jet taktı· 
aaa Baltyaya hı1i 
•ütfi~oldulU au ıötürmez 
baeWdb.tllr. 

2 - Gene ltiru kabul etmez 
Wr hakikattir iri, Fw, 1Rı pakt
la, Wr Alman - SoY:Jet ibtillfı 
taWirbule milletl• ~eti kon
..,mm bir taYıİyealni Y.,. bra· 
nar il...ı llirmekabla Almanyaya 
kup tirltmete ..-INıı olclaiu 
ulrert mldahale hUIUIUllda mil
letler CllDİJeti pakJmclan bncliıi
• ı.eltOp .ten Ybifeden çok a· 
tm _,..dler altma prmekte ... 

3 - • takdinle ile Frama
.-, .ateaıYizl taJin lnuu11111da 
tamariyle ..-bat olarak karar 
.... •klnnı bndiıinde ıör

clflli • ltllrAnhr. 

.... _.. 

mütevecclh yem ittifak akdetmek 
le cevap vermigtir. 

Bu yüzden Lokamo paktı asıJ 
manasını kaybetmiş oluyor ve 
filen sakıt olmuş bulunuyor. Bi
naenaleyh Almanya artık munka
!I olan bu pakt ile kendiaini mu
kayyet addetmediğini beyan mec
buriyetindedir. Almanya bU itti
tak Ue ortaya çıkan yeni vliziyet«t 
karşı çare aramak zaruretindedir. 

Çekoslovakya ile Sovyet Rusya 
arumda bir Fransız - Sovyet 
paktma muvazi ve onun mütem
mimi olan bir ittifak aktedilmif 
olmuiyle daha v&hfm bir şekil al
Jllllbr. 

Bir milletin hudutlarmm emni
yetini temin ve müdafaa imkln-
larmr muhafaza 701undaki en ip-
tidai hakkına istinaden Alman hü 
kGmeti bugUn Ren gayri mert 
ımntakuaida AlmanJ8lllll bDl 
bJdflprt tam b&klmfretini yenf. 
un ı.fa etmlftir. 

Ancak &irJerlnfıı fena tefsir 
...... , edilmellne mani olmak w bu tecı

bfrliı münhasıran tedatfll olan ma 
hfJel'nl tebarüz ettirmek ve ayni 

--· 1U1ana mftlavi haklara ve ayni 
htlrmete l&,ık devletler araamda 
A.Vnıpanm hakikaten takfni hu
IUIUllC1ôl ebecHnen ppnaz ar
ıusunu izhar için Alman bükftme-

...ı111111 ti aplıdald teklifler eeuma mtta-
~!MlllDlr:ıltl~ • 

za sistemini krnmağp.. amadec1z 
.............. 1 ı - Almanya, her iki ~ 

gayri aakert bir mmtaka teai6i hu
IUSUDda derhal Fransa ile nıtiza· 
kereye giripıefe amade olduğunu 
•• tam bir hukuk milavatı daire
sinCle olmn -prtile biJle bir tetı. 
lift "61atl ve gumulfl her ne olur· 
ea olsun tierveçhi peşin kabul et· 
mekte oldufunu beyan eyler. 

2 - Alman hiik11meti, gaip hu
dutlanmn ihW edibneafJıi ve ta· 
mamfyetfni temin içiiı Almanya 
Fransa, ve Belçika arasında bir 
ademi teeavUz misakı aktini tek
lif eder. ~lman hülalmeti bu mi· 
lakı 25 l8D8 müddetle akte ~ 
dedir. 

8 - Alman hilk'Gmetl 1'efll sı
fatile İngiltere ve İtalyanın da 
muahedefl imzaya davet edilme
ahıl arzu eyler. 

4 - Eter Hollnda hilkfuneti 
ister ve bQ ın~deyi ünza ede
cei Qluı davıetıer de apafaka\ 
ederlerse Holandayı da bu mua· 
hedeye ithal bUSUIUDda Alman 
hüktllııeti muntabıktır. 

5 - Alman hükameti, bu em
nfJe' anlqıpalannı taımı& için 
garp devletleri aJ'8Slllda ant hava 
bilemnlarma kat, ve otomatik 
oTarak mani olablleeek bir hava 

.ouasu palttt aletine de amaCledir. 
8 - :4.lman hiikGmeti, p.rkta 

AbnanJa ile hem hudut olan dev-

F 

Aksum ıarbinde.ki Ras lmru ordusu da Tlfka 
nehrinin ce-.ub\lna atıldı. ltalyanlar bundaO 

• sonra arazi müıkülitı, Habeş çeteleri 'le 
\ yatmurlula uğraımak mecburiyetindedirler 
I 

' 

ltaı,...ıu, Aluum mmhlnam4·ki 1 a..-.. aoan. I~ ontuı.n-
1~. w iV. lacl ~olonlululle T..._ ..... H ...... twa ... iiae dGt; 

j 
1 ffnde Şin CIYannda ,... pNf N ~ u.Bjı•l•Dikleri 
......_ Raa lmru lnıYYetleilae .. ......_. .... Yol....t.k " • 
'Mm. ••i• •• bu H.... ..... tManw ı..ldade wphjı t 

1 au• 4a nehrin cenaılıt1na atmqlar- iatilUnma ıimdiye kadar oldaiıddi~ 
i ""'· claba fula bir ıiirat almuma 

1 
Mlıretal Badoslio, tiç hafta aHli Wrer manidir. Band... ....... 1 

GIMça ima Wr .......... 'T~ yU orctaı.u.a ......... w 
ld art HiMt dtdu1Uau WtiWr1ai rıM, orda........ ,.,,ı.aıı1c 

j müteakip 1'•1-İnden liküp atmıt- lazam bir telf h.W, biJbMaa 

1 bt. aln .t. ,,.,~ •..t.lblt Wr 
ita ........, Mitin TitN Yilaytd üılW&t. 

= ltalyular taralaulan iyal ölunmat- ~ ,_ ahtlan ... ....,. 
tar. ffJcüçük hup,, aafhaımda ... 
~ ..-_._... ._... zarar y....wJecelderi tlıhmia 

................. ..,. ...... bilir. 
~ .. .........., ........ Wr HMet ,..,.lhqun ha111~_.t.i• 
A.,,.... ....._ -iltP ı•u•lde- den lairiai de, ~ yaimarJanma 
rW llif ..... .... ....... ,_... det ft Mlafeticlir. Matt nihaye 
SOiia ft ..a.. Te .W,. ri• t de baflayan bu yafısıurlar mayıs 
._ ..... ada w••nn• Wr ..W. hayetine kadar iki ay faulam 
taa ft • ,,.. ı..,911 ,...... 'ı ıurette .._ sin, en çok sfin:diid• 

...._ tW.t -••-- ... yafa-. iki Wtabk lrir fuılu•n 
llatlı ....,._in•ı•ılr~ hmh .._ ra haziran ortumdan 
...._, .........., ..._ hlllr ... • .......... 1caa.. daha Wi)'iik w.. 
baip olızd..,., ......,_ J1111et _. cletle deftln eder. 
......... ,.._.......,. ..... ... .... Ba ficldetU •• denmh 
.,_. ...... .-,.....; ..., ...ı 11aa!lerle ~ ,.oD..m 

8a ...... Ol'ttl ..... ..... .. 7awaiı pelr flphelidir. 8a ~IİI 
.... lılr ~... ': ....... ... .......... wi ft --_ ..... , ... _,,,, ........................... .. 
-~· ı xv' ••••il. ...... .. .... Wr tehllre ka,..ptır. 
....... )ir _._.., rl. !f ı ,_. ltalnnlarm, ..... n aoan, lla 
la Wr ...... Orİılll, ld ...._ ld den daha Wlyülc zorhaldüla --·••it ..... .. ..... .. J ıecaldan mahekblrbr. 
ftldr'r"b M•• .,_....., .. '--·. _______ ,. ~ ......................... .-.. ............ _.. ............ .... 

Tenbiende kanlı çarpışmalar 

Jlaa lmru lmnelletrui ~ 
mecı..... lrabn11t1r .. 

AJW.ıarm v•dilderi ...._ .. 
re sin; ha çarpqma aah sGDü• 
ne kadar sürmiif Ye Ru lmru 
kunetleri T-akkaze nehrinin lllir 
tarafına çeldbnek l&s••ıiillU hia-. 
aetmiflerdir. ltalpnlar ha amel
le iç Rum da arka arkaya mai· 
lap olcluiunu •• artık ıimal mm• 
t•lraamda dajalmlt Ye peripn 1rir 
takan ıam.tlerclen hatim bir .., 
haluwadıtmı iddia etmelııte1lir. 
11mnb11a .,_._., Acliı abal.a tel· 
araflan Habet bnetlerlnln mü
him a,W. dGpr ohmlda hera· 
ber, fimal Ha"9 ordalannın 
mtinheaim bir halele kaçmaktan 
1mak olduidamu ve hiç bir Habet 
ortlueamP -~ haJ_ .. 
dıimr ~ maainUr. 

Dit• taraftan 4 mart aahahı 
KaONID cift1'11141a bir ltMJ.aa. 
........ w hiiç ........ . 
serine 40 .dan fazla homba •'-1· 

böyle bir misak aktine amade bu
lundutou beyu eder. 

'1 - Almanya leJıin_e olarak hu 
kuk müsavatı teessüs ettilfiıden 
ve Alman hük6metiniıi tam hti 
1riimranili bütün Almanya 'top
raklarmda tesis olunduğundalt Al 
man htikGmetl miDetler-cemiJetin
den ~~ tiaşbca tiebep
leri ortadan kalkm11 oldutu mü· 
tale1S1DcJadır. Binaenaleyh tekrar 
milletler cemiyeti azası obnai• 



1 
lhyalar ~onuşuyor~ 

"•r, yok hikayesi 
t.liJ>ler, ıairler, kenclilerini 
"'enıubu ıanan herku a

' bir acayip mahıer kayna· 
L Anket muharrirleri ka· 
""Pi clolG§ıyorlar. Pamuk
. IGrılmıı, gözleri, ıona 
t1.!!' zeytin yağı kandili hali· 
~ mumyanın kulağı dibin
~yorlar. 
... ..,,.Ya korkudan ıinirlenerek 

l~-"11~1. 

~batını kımrlclatıyor, ağzı-
' ıoruyor: 

- llenJen ne iıtiyormnuz? 
""-Yanın kulağının dibinde 

n bütün hoparlörleri mı· 
1or: 

'Sö l . )' eyiniz. Hangi ıairi, 

- edibi beğeniyorıunuz? ':;;-Ya, bcqını ycutığa yerlq
t:evap veriyor: 

'8' il ızclen sonra tufan! 
~-::::lörler gene iıliyor. Mum· 
~ ~ z uykuya clalıyor. Bir kur· 
' eıtain ıfori ucuyla pamuk
~ lcaıtlı ceıecli dürtüyorlar. 
~')o, :tekrar inliyerek gözlerini 

'8 . C enı rahat. bırakın. 
•uap veri;,orlar: 

\ ~-V~!acl, üıtacl, arkaclcqları-
~ır? 

't '1ti,Oıtevi romatizma, ağrı, sızı 
~..,. et ıenloniıi içincle mumya 
,.,.)Or: 

~ t'""" cloktor, ölüyorum .. 
" et~ •al eniyor: 
'V ~İl •taJ arkaclcqlannız kim· ,,, 

~. iYaya cloktor ilacını veri· 
' 11 ~nlan, bD§1 tli'itmenn 
~ erıle tutuyorlar. 
,umya mı lcl · nuıan 1l anıyor. 

, cıman.. Kemrklenm 
'· Bittim '1 . 

, ltltet~i gene sealeniyor: 

lfit,"i• ~r~aclaflarınu:ın ad /arını 
8ı btiz. 

~: '"')la horluyor ve mırıldanı-

.., ...... Ne bil . 
"t.... eyım arkadQflarımı.z 

'lı-~ "-·Jltı clalgınlOfıyor, halıza•ı· 

~'· 
~ l n elind ehi kocaman sün· 
~ Doalcrnan hafızayı siliyor. 
~~flrnla Jamlcr ağzından dö-

....._ Oolai· -ot,.. ı azam ... 
......_ :'~i mırJJamyor: 

UCl/aat , 
'~- ·· .... 

YViri • ı 'JL. ~zam •.• 
...... ~ .... 
... Qai,i a'" .,,,_ ı 'l> ............ . 
...... Crlacı! ... 
"~i-: "' , ' l>olt ... a azam .. 

'lrQ4 a... Daha ıonra gelen· 
., "-ı? 

......_ •rtt)o anlamadı: 
l~ So,.,Q . l' mı, neyın aonraaı? •. 

•on, .. , y Lf .c- b' . 
'-·~ 6i . oııır. • ~on ı.zu; .• 
.. '"'fit • ._ Znnle durdu. Dive clü· 
\.,,. tıo • " 
~ • 1 olclu. Fakat bir türlii 

ili .. ralıyamadı. 
~~ bizi:zJ eledi. Dolflor 
e~ dört açtı .. 

\t,,. .. bayan kocasının söJe
'firperdı' · 

~ 8 . 
.._ır... 11 ne hal doktor, eledi -'· ç:, lltu? , ~" 

L' !:,.cevap verdi: 
,,, Gqlr • • 
~'1.., hnı.z, inıanlar zamanı 

"-'..ı 1 1-dtır tanırlar. Kocanız 
1a .. 1111111ır 6ö .. .ı 
"'~ '"e yatalak ... 
o, CI •ealentli: 

'· ı:'Yorıım, ilüılerim ndı
'ıt &er, ver, örtlefimi getir •• 

• Aa ·~ ;,olı!. 
-..qr....:·:_ sualleri Jadaklann-
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1 Gezi;fiJer 

Dört ölü gün! 

Köy okulları islcih ediliyor 
Benim için bayram, dört ölü 

gün olclu. Okumadım ve yazma
dım. Ômrü, kitap ve mürekkep 
arkcuınclan gören bir aclam için 
bO§luktan fena §ey yok. lısizliği, 
her türlü kötülüğün ancuı ıayan
lar, ne kaJar haklı!.. Kırk yJ
lık kanıksamadan sonra bile, dört 
günlük tembelliğin bana uğurmz. 
bir morfin gibi iılecliğini duyu
yorum. 

Okullar beş seneye 
ders yılından 

çıkarıldı, 
itibaren 

yeni program gelecek 
tatbik olunacak 

Kültür Bakanlığı lise \·e orta ı 
okulların müfredat programların
da bazı yenilikler yaptıktan son
ra ilk okul müfredat programları· 
m da ele alımş, onlarda da bazı 
değişiklikler yapmıştır. Şehir i1k 
okulları için yapılan değişiklikle
rin tatbikine ba.~lannuşaır. 

Bakanlık köy okullarını ıslah 
etmek için de bu okulların tali . 
matname Ye müfredat program · 
hırını tetkikle meşguldür. Bilin • 
diği üzere şimdiye kadar köy o . 
kullarnun tahsil müddeti üç sene 
idi. Bu miiddet içerisinde köy ço
cuklaı'T ~enede ancak altı av ka
dar okula de,•am edebiliyor; di • 
ğer aylarda köy işlerile meşgul o· 
luyorlardr. 

Bakanlık bu ciheti göz öniine 
alarak köy okularım, şehir okul
ları gibi beş yıla çıkannağa ka • 
rar vermiştir. Bu suretle talebe 
beş yıl içinde tam bir Hk okul talı 
sili görebilecektir. Yeni şekil ö · 
nüınüzdeki ders yılı başından iti -
baren bütün köylerde tatbik edil-

lshakpaıaya bahçeli 
evler yapılacak 
Şehrin planı tanzim edildiği 

sıralarda, ilk olarak, Sultanahmc
din arka tarafındaki İshak paşa 
pı:mtİnll !:lit nlanl~rrn bm7İnı rdil· 
mesi düşünülmektedir. 

Bu semt lstanbulun en güzel 
taraflanndall biri olduğu için, be
lediye burasının daha uzun müd
det bir yangın arsası halinde kal· 
mamasına karar vermiştir. lshak 
paşa semtine villa şeklinde hah • 
çeli evlel' inşa edilecektir. 

tla kalJı. Doktor: j 
- Haıtanu.z, eledi, yoruldu. lı· 

tirahate muhtaç .. 
Anketçi, clahii iiz.amJan sonra 

§airi azama koftu, ,airi cizam ay
nı feyieri ıöylecli. Nasiri azam 
dahii azamı, §airi iızamclcın haber 
vereli. Nazimi cizam hepsinden 
bahıetti. 

lnaanlcırın mukaclcleratr ile, 
zarla oynıyan bir ~ocuk gibi kayit
ıiz ve nqeli oyunlar oynıyan za· 
man1 dahilerin konağından çıkar· 
hen, rüzgara §Unları lııılJaclı: 

- Bir eıki §Öhret ıirketinin a-
hi hi11edarları biribirlerinclen 
böyle bahsederler. 

V aktile Şa.küpir Kleopatra· 
sında iki gasıp azmanı olan Da
mitnius Enoborbuı ile Mena•'ı 
§Öyle konu§turmuftu: 

- Siz deniz üstüncle büyük 
iktidar gösterdiniz. 

- Siz ele karada. 
- Benim karada yaptıklarımı 

inkar mümkün değilse de beni 

Yazısrz Hikô.ge: 

ıueğe başlanacaktır. ı mişlerdir. Bu öğı·etmenler fakÜl -
Yeni te~kilatlı köy okulların • teye ancak gelecek yıl girebile -

da yapılacak tedrisat şekli de ya- c~klerdir. 
kında tesbit edilecektir. Bakan - Ege gecesi çok güzel 
lık beş smflı Fransız köy okulla • 
rmtn müfredat programlarım ve geçti 
broşürlerini de bu arada tetkik Egeli~er kurumu tarafından 
etmektedir. Alman neticelere gö. şehrimizdıe bulunan bütün Egeli . 
re beş sınıflı köy okullarında ay • ler şerefine bayramın birinci gü -
ni dershane içerisinde beş sınıfın nü akşamı 1\faksim salonlannda 
nasrl ders görebileceği broşürler- büyük bir gece tertip edilmiştir. 
le öğretmenlere bildirilecktir. E- Gece bütiin !zmir türklileri 
ğitimel hllnllU bu işle meşgul ol • söylenmiş kü?ilk ve ~~yükler ta· 
ımya başlamıştır. ra:mdan tzmır zeybegı oynannuş-

Yalnız şehir okullarında oldu· • tn; • 
ğu gibi her sınıfa birer öğretmen ıkıncı yazılı 11oklama la7 

verilemiyecektir. Bir öğretmen ayni Lise ve orta okullarda ikinci 
zamanda beş sınıfr idare edecek. yazılı yoklamalar bugündlen iti • 
tir. haren yapılmağa başlanacaktır. 

Dil ve 1 arih Fakiilte- . ~ültür ~akanlığr _h~nüz yeni 
ımtıhan tahmatnamesını okulla • 

sinde kayıtlar kapandı ra göndermediği için ikinci yazı • 
Ankarada açılan t.arih1 dil VP. h yoklamalarda birinci yazılı yok

coğrafya fakültesine ginnek üze. lama talimatnamesine göre ya · 
re giden ilk okul öğretmenlerin - pılacaktır. 
den 90 ı kayrtlar kapandığı için Esas talimatname mart sonun. 
tekrar eski vazifelerine iade edil- da gönderilecektir. 

Anonim şirketlerin 
senelik toplanhları 
Anonim şirketlerin senelik top-

lantılarında bulunmak üzere şeh· 
rimize gelen müfettişler yarından 
;;w .. (\ .. on <:~ hsmTY~ h~slıyacaklar · 
dır. Bu çalışmalar maıtın sonwıa 
k~dar devam edecektir. 

Afyon inhisarı 

Afyon İnhisarı direktörü B. 
Ali Saminin başka bir işe geçece· 
ği haber alınmıştır. 

1(. ~ :,. 

Devlet Tiyatrosu etrafında 
Ankarada kuııılacak Devlet 

Tiyatrosu için Kültür Bakanlığı 
teftiş heyeti reisi ve yüksek ted • 
risat direktörü bay Cevat şehri -
mizdeki çalışmalarma devam et· 
mekteÇlir, 

Bayramnı birinci günü l{üJfür 
airektörlüğünde tiyatro uzmanı 
Ebert, opera uzamnr Hindemit, 
Ertuğrul Muhsin ve diğer bazı 
san'atkarlarm iştirakile bir top -
Jantı yapılnuştrr. 

Toplantıda Ebertin tiyatrola . 
rımız etrafında yaptığı tetkikler 
konuşulmuş ve bazı kararlar ve -
rilmiştinr. 

Türkiye Emgen kurumundan: 
Birliğimizin senelik kongresi 

5 nisan 1936 pazar günü saat 14 
de İstanbul Halkevinde yapılacak 

80§luktan duyduğum bu sıkın
tı, bana bCJ§ka bir §eyi anclrrclı. 
Tekaütlük kö§eıİne dii§ünce, ha
lim ne olacak, diye clüıündüm. 
O vakit günler ncuıl geçecek? .. 
Sonsuz bir boşluk içinde mezara 
doğru gicli§e ele alışacak mıyım?~ 
Tavanları sigara ve nargile Ju
manlarile ulenmiş loı bir kahve
ye dadanmak, orada kendim gibi 
kenara atılmq cemiyet •alralarüe 
tanqmak, acaba alnımın yazJa
rı arcuında var mı?. 

Şimdiye katlar, etralımcla gör
düğüm ba iften kesilip daraya çı
kanlar, ükambil ve tavla şampi· 
yonu oluyorlar. Çoğunun gazete 
bile okumaktan çekindiklerini 
gördükçe boıluğun ne büyük bir 
usanç olduğunu claha iyi anlıyo-
nım. 

Y olnız, büyük savcqtan sonra 
ülkeleri saran ya§ama zorluğu, 
köıeye çekili§i kolay kolay bağq
lamıyor. Emekclarlar, aylıklarile 
geçinemedikleri için İf pqincle 
kofuyorlar. Yorgun ve §akakları 
ağarml§ bir adamın dinlenmek 
hakkını alamaması belki acıdır. 
Fakat bana öyle geli;,or ki en yo
rucu bir çalı§ma bile, boıluk ka
dar bunaltıcı olmıyacak. 

Ju dört bayram gününün ben
de bıraktığı ize bakarak s6ylüyo
rum, böyle İ§sİz Jaha dört güne 

katlanmaktanıa, kırk günlük İ.§e 
candan, gönülden iıtekliyim. 

Bakıanız. a, her gün yazar
ken, pek kolay olan kô.ğıdlar, bir 
türlü bitmek bilmiyor. 

Beyaz kağıdın, bu haclar kor
kunç bir §ey olduğunu hiç Jene
memiftim. Ünlü hattat "Yesari 
%ade,,: "Cumartesi günü yaz.clık
larımı bir bakıfta seçip ayınrım!,, 
clermiı. Bir tek cuma tatili onun 
parmaklanndaki ustalığa ket vur
duktan sonra, bize bayram dur
gunluk getirmİf çok mu?.. ~ 

S. Otezgin 
Zaman her ıeyin üıtüncledir ... 

Kim var, irim yok. Edebiyata 
kim mal olacak ıözüne ne bir e· 

tır. Bütiin arkadaşlaı-rn gelmesini -------------
saygılarımızla rica aaerız. Vefa idman yurdu 

Jebiyat tarihi, ne bir antoloji, ı 1 1908 denberi yalnız Vefa liae-
ne de tahıi sempati, ne ehibba Qeienler, Qldenler sı, muallim talebesi ve Vefa me-

ve Yaranın methüıenaları cevap BINBAŞI SAMSON - Ankaraya zunları, Vefayı sevenler tarafm-
olamaz. Doğru yol eıer vermek· yeni ataşemilitcri tanıştırmak ilzcre gi- dan kurulup yafatılan bu değerli 
tir. Eser yerine ıöhret politika•ı den İngiliz elçiliği eski ataşemilitcri idman yurdumuzun dün gece bü· 
yapanlar, ıanatı'n baıu" baJelme••. binbaşı Samson şehrimize dönmüş ve 

., d.. Lo d • • · yük bir törenle bütün azaıı tara-
tinclen korkanlardır. un n raya gıtmıştır . 

Binbaşı Samson, Londrada İngiliz fından 28 inci ye.fı kutlulan-
Hakiki. eıer; ıempatiler, an· erkanı harbiyci umumiycsinc iltihak et- mıtlır. 

tipatüer, politika oyunları, kin· miştir. Toplantı çok nezih, samimi ol-
ler, merhametler suıtulıtan sonra EMiL PRIBOYANU - Romanyamn mutlur. Vefalıları tebrik ederken 
ayakta kalabilendir. tanrnmış maliyecilerinden Bay Emil iılerinde batanlar dileriz. 

Buna ceıareti olan, olgun bir _P~ribo:-:---ya-nu_ş_eh_r_im_i_z_e _g_e_ım_i_şt_ir_. __ -------------

bafak gibi •anatin basü badelmev- UÇURMA UÇURURKEN - Kara
tini bekliyebilir. Geri kalanı ,a. gümrükte Dcrvişali mahallesinde oturan 
mataJır. sekiz yaşrnda Hilseyin uçurma uçurur

ken düşmüş, muhtelif yerlerinden yara· 
Ianarak hastaneye kaldırılmıştır. Sadri E'rtem 

Çocuğa çarptı - Gazli çeıme
de Demirhane caddesinden geçen 
tof ör Haydarın idaresindeki 2588 
numaralı otomobil, dört yaımda 
Ki.mil isminde bir çocuğa çarpmıt 
yaralamı§tır. Kamil Y edikule Er
meni hastanesine kaldırılmıştır. 

Kurpn boruları çalmak ister
ken - Osküdarda Salacak civa
rında Çe~me sokağında Miralay 
Kadrinin bot bulunan evine 13 
yatmda Suad, 12 yqmda Kadri, 
t t yaıında Yapr isminde üç ço
euk girmİf1 kurtun boruları çal
mıtlardır. Oç socuk 1-&kalan
m!fbr. 
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Haftada 6ir: .1 .. -•-• ... •_A_H_•_•_E_RL_m-=-!I] Yugoslav kabinesi Batbakan ye 
bakanl•rılllll Dünya siyasasına toplu hir halat • TUrkiyedc mevcut otu. otuz bet 

aeaelik nüfua kayıtlanm :yeailemck i
çin Dahiliye vekAleti yeni bir nüfus 

( Ü••ruıu ı &fW'~), 1 teklifi yapmamış olduğuna ipret edi- yazımı :Jayihası hazırlamııtır. Günü te.a
Ondtn tonra uııaım. "omite!lli olan orı yorlar. "Eğer Almanya bu ıözlerinde bit edilecek 1ayuncla, biitiln vatandq
ü~ler toplanara1' bir tıy-aftan halyaya, ,amimi ise tekliflerini resmen yapma- Jar evlerinde kalacaklar ve sayımdan 
öbUr taraftan Habeşlıtana ıu1h müza- lıdır,, diyorlar. • sonra kendilerine birer vesika verile-
llcrctcrlnc baglamak l~in mtitareke yap- Fr~lana Ucriye aUrdilkleri ilk "cektir. 
malarJ tekllf olundu. itte bugüne kadar prt ise Almanyanın Milletler Sosyete- * Uçüncü umumi müfettiflik çalıı-
mUıbet oı.rak UHJJll ıdm ltid.iseln fine dönmesidir. İnslliz gauteleriııirı malaı-uıa batlam11trr. 
bundiın ibartttir. Bamdan IOPfl ttaly• verdikleri mahlmata göre ise, Hitler ye- * Belediyeye bazı imar iıleri için 
i~ Habc1iıtanın millcdcr M>JYSUılÜJC ııi bir beyan.at haıırlamaktadu. Bu be- timdiden taahhütlere ıirifmeıi huau
v~rçcckleri ccvapltrın tııtkikine batla- yanat ile Almanya ne gibi Jartlar ile ıunda salahiyet verilmigtir. Belediye 
nacal;tır. 

1 

Milletler S0tıyetesine girebileceğini bu salahiyete istinaden Florya, hal ve 
Habeıiıtanın cevcıbı gösterecektir. Denildiğine göre, l:Aı çöp istasyonlan Için taahhUde giritebi-

Habeıılstan mil1etler aosyeteıi tara- tartlar ftı turetle .hillua olunabilir: lecektir. 
fından yapıltn mütareke Ye ıulh 111U- 1 - (Ren) bölgesinin tahkim edil- • Darphanede buğdayı 1'oruma ka-
.sakereıl teklifini kabul etmlttlr. Aıt. ınesi ve Alman askttf ifgaline bırakıl- nuıı.una &öre un çuvallarına konulacak 
cık bu kabııl, ıv tart Utdir ı S\ılh "' JnaN. olan kurıunlann baıılmuına devam e
anlepa Jl)ÜlabrcJeri mill4ıler '°'Y'- 2 _ Alnwıyanm muhtaç olduğu de-- dilmektedir. 
wsi paktı ,er,tvcsi i~indo oJıcak. Tabii re~e aöı:nürge verilmesi. • Karadeniz boiazından 42 derece 45 
bu kaydütartla Habeşittanın muvafaltat ş _ Milletler Sotyeteıi paktında ha· dakika arzı ıimali ve 28 derece 57 da. 
cevabı J)lilletler sosyetesi teklifini en :zı tcbdiller yapılmuL kika tulü t•rldde dem üzerinde bir 
mahirane bir tekilde kabul etmek de- • .. • snayin &6rillıuiiftür. 
mektlr. Fakat (1toyter) ajlfteıftfft bit- Almanların Ren böl•eıı • Trakyada yapılmakta olan kadaıtro 
dlrdlğlu ek• pyct tt~lyanlar mütara- Almanya (Ren) 4eki gayri askeri tecrübeıi için aynlan heyet çahtmala· 
1u itin '"ri wdbidırin uttın~JJ bölıeyi tahkinı etmek meselesini gün· rına devam etmektedir. Bu münaıebet-
11rtını Uoriy• 4Ureçcsk olı.ıraa ~etil· lerce evvel ortaya atmıştı. Bunun isin le Trakya yedi mmtakaya ayrılmııtır. 
tan müzakereyi rfdd~d~c:~ktir. ;1eriye sürdükleri sebep te Fransanın Her mınakada bir kadastro müdürü 

ltal1""ın durwnu Scwyet Ruıya ile kar~bkb yardım mua- ve bet tane de bdaıtro komisyonu bu· 
: ltalyan • Hab•t rQesel~sinin ıulb '°' hedeslni tudilc etmiı olması idi. Al· lunacaktır. 
lu De balle"ilebilmeıi için Musolirü'nin 1J1Bnlar bu muabedenin doirudan doğ- * Tunuıtan ticaret odasına gelen bir 
dahi K•tu• gibi cevap vermesi lbım- ruya Almanya aleyhinde olduğunu, bu mektupta bir firmanın külliyetli mik· 
Clır. Halbuki ltatyanın durumu biylt ıurctle (Lokarno) muahedesinin bozul- tarda kına istediği bildirilmektedir. 
"dcliWr. ttalyal)laT IOft uurt munf· duğunu iddia ediyeırlar. Almanların is- • DördUncü müfettitlik mali milp· 
faJgyedlrlnclen 1nıtrur olmUfJudıı, tinat ettikleri bu sebep haklı veya hak- virliğine tayin edilen Usküdar maliye 
llUIOlilli'rıiıı Miylediii tantanah bir sız olabilir. Muhakkak olan tudur ki tahakkuk müdürü Amir yeni vazifesine 
nutuk bunu göıtermiıtir. Acaba ital- (Ren) bCSJıesinin aakerl iıgal altına a- baılamıştır. 
ya nasıl ceva.P ver~ck? Şimdiki Jıalde lınması (Versay) muahedeıinin en mü- • Eminönil kaymakamlılı kapalı çar
buııa dair haber1erin 1'Ulbaaı ıudur: him bir maddesinin bozulması demek- tıdaki çöplerin sabahlan deiil, akpm 
ttaıra MWetler Cemiyetine •erecefi tir. Vakıa -ıeçen yıl Almanya ıilah- üzerleri çöpçülere verilmesini kırarlat
ce.apta aıkerl harekitı tatil etmnııek lanmak kararı vermişti. Bu kararı tat- tımuştır. 
prdla eullı mtualurnl açdmaaına lllU· bike de geçmişti. O vakit Almanya bu • Su1ar idareıt Beyoğlu tarafında 
nfM&t ettiğini bildirecektir. Sonra hareketi de gene (Versay) muahedesi 7500 metre murabbaı genitlifinde bir 
,uUı rıı\lıakınlcrini ısıatrnak aurctilt hükmüne muhalif idi. Bundan dolayı· su hazinesi tniı etmittir. 
"4 petrol ambir&OJunun )conulmaaını dır ki İngiltere, Fransa, İtalya devlet * Otuz niaanda Şamda açılacak pa· 
tehire saJıpc•ktır. adamları Streza'da toplanarak vaziyeti nayır için Türkofiı raportörlerinden 

:Bundaıı anlatılır ki tta1ya Ml11etler tetkik etmişler, neticede bir defaya Bay thıan gidecek mallarımızı ha.zır
Sosyetnlnln teklifini kabul etmit ve mahıus olarak bu emri vakii kabul et- lamakla meıguldür. 
bunWl tberin• sulh mUukenleri bat· mitlerdi. Ancak bundan sonra Alman- ---··•• " ı ı .,, ıı ·-= • 
lamıı oha bllı nttietnin mU.bet olaca- yanın her hangi bir ıekilde (Versay) ~Geçmiş Ku1 unlar -
iı "1ij .dflildlr. i'JahlU Dıt itler Ba· .muahedesi abkimma muhalif har"lr"t _ --· ... ••• 
kanı 'Rmna .,,.lal CambrUn vasıtasile etmesine müsaade edilmiyeccğint bil: l •k• h·ı· 

nr...,- ~ v Bog" az arın ı ı sa ı ı 'U'utolini..ı leklifi kabule davet etmif- dirmiılerdi. Şimdi iıe Almanyanın ye· 
.. ,, T"I nı"den (Ve-ay) muahedesı"ne muhalı·f L::Lt; tinin tir. Bu tUrlU bir teklifin bundan sonra •• Tan gaıeteıi, Ankara -- nw 

istifa etti 
...-Tı" (V.t11anı I tncide) 

Mütecaviz eski Başbakan Bay 
Yetvicin partisine mensuptur. 

Silah seslerinden sonra celse 
on dakika tatil edilmiş, sonra tek
rar açılarak Başbakan nutkunu 

Şehrimiıde bulunan 
General İsmet Inönü diln akfllD 
17 de Dolmabahçe 9al'&ym& 

Dijw Bakanlar ela ken"ilillt 
kat etmi§lerdir. 

söylemiştir. 

Bakaıılarunımı yarın 

dönecekleri samlıyor. 

Belgrad, 7 ( A.A.) - Başba -
kan B. Stoyadinoviçe karşı yapı -
lan suikast üzerine, dün öğleden 
sonra, saylavlardan dokuz kişi za
bıtaca sorguya çekilmiş ve bade • v 
hu salıverilmiştir. Bunlardan yal
mz B. Damyan Arnavudıoviç alı· 
konulmuş ve hapsedilmiştir. 1 

Bundan başka, zabıta, suikast- v 
ten bir gün önce, geceyi B. Am~ 
vudoviç ile birlikte geçirdikleri ı 
söylenilen daha bazı saylavlan da 
sorguya çekmiştir. 

Atılan kurşunlardan biri B. 
Stoyadinoviçin kulağının dibin • 
den geçerek duvara saplanmış, di- ı 
ğeri bir kurşun da, diplomatlar 
locasında bulunan tngiltere elçisi 
nin başının üzerindıen ve Amerika 
elçisinin başının yarım metre ya
kınından geçmiştir. 

Halka mahsus localardaki kar
gaşalığa mukabil, diplomatlaıın 
göstermiş olduktan soğuk kanlı
lık dikkate şayan görülmüştür. 

Matbuatın bu hadise hakkında
ki tefsir ve mütalealan çok acı 
ve çok şiddetlidir. Şehir tama • 
miyle sükfuı içindedir. 

Belgrat, 7 (A.A.) - Başbakan 
ve Dış işleri Bakam B. Stoyadino
viç, dış siyasa hakkında yaptığı 
beyanatında, Yugoslavya Dış si· 
yasasının müteveffa kral Alek • 
.,... .. aı- w:u~nu\2d'U -:rmn'"u t'"""c• ~-.-

takip etmekte olduğunu tebarüz 
ettirifikten sonra demiştir ki: 

"Belırat, Fransa ile olan dol~ 
luk ıiyuumın devamını arzu et· 
mektedir. Yq01lavya, lqiltere 
ile mümkün olduiu kadar ııkı bir 
it birliği iıtemektedir. Gene Yu • 
ıoılavyanın arzusu, ltalya ile a • 
raıında eskiden vaki ıui tefeh • 

tekrar c'dPemiyecettnt ve Fransanın bir hareketi meydana gelmittir. Acaba programını hômilen PariB, Londra 
Cenevre paktına sadık bulunduğunu 1- Fransa bu yeni hareket karşısında ne ve Romaya annwt etmolc üzere IB· 
tbe eylemlttlr. Bununla beraber yuka- yapacaktır? Hakikat halde vaziyet çok ıtanbuldan a11rılan Hariciye VekUi 
nc!a tprot odildlti ıibl italya müzake- naziktir. Yuauf Kemalin riyaaetlnde bulunan 
reyi kabul etmiı olu dahi millbet bir Almanyanın hareket tarzı ıunu gös- Myetl murahhaanın hanketlntlen 
netice sı1muyacık, ondan ıonra petrol teriyor ki artık atılmış olan adımı ge- bahsile Türkiye meuleıine karfl 1-
aınbarıot\I konacaktır. Bunu da hal- rl almak mevzuu bahis değildir. Eğer tUaf kuvvetlerinin iıtihu eılediğt 
)'111111 Milletler Sosyetesinden çekil~e- Fransızlar ile İngilizler Almanyanın hattı harelcdi tetki/c ederek fÖf/le 
ai kıratı takip edecektir. Bir rivayete işgal hareketine karşı fil~ı: k~rtı koya· 11azmı1tır: • biimleri izale etmeie çalıtmak -----------: 

ı gi;Sre tta1ya Mllle.tler Soıyeteainden çe- cak olurlarsa Almanya sılah ıle muka- Boğazların iki ıahUini de Türkle-
killne ta"li~re dahi wtdlecektir. vemet edecek ve yeniden dünyayı alt re iade etmek lazımdır. Frauanın 

ltalyanın tehditleri üıt edecek bir Avrupa harbi çıkacak- fikir ve miitaleası ve kanaati lnoU· 
' ttalyınlarm en büyük enditeleri pet- tır. terenin hakiki menfaatine bir thla 

rol am ... ·-goıudur. Bu ambara oya ma- d b h b k "hti- daha tevaluk edl yor. 
'YIU • Şimdiki hale öyle ar epe 

1 ~~ .... ----------~~ 
ni olmak i~in Franuyı tehdit. ctmeie mal verilemez. Çünkü Almanya bu it· -------------
baıtamıflardJr. ltalyanlann tehdidi ııu- gal hareketine geçmezden evvel Fran· Bayanlar koşıuıı 
'dur: Milletler Soıyetesi petrol ambar- ıuı milletini yumuşatmak için elinden 

• İ l l ·ı b d" Spor öğretmeni ve Balkan o-ıoıunu korsa ta yan ar: gelen her geyi yaptı. "Fransa ı e e e ı M 
' ı _ Milletler Sosyetesinden çekil- bir dostluk istiyorum. Dost olalım . ., yunları hakemlerinden Bayan Ü• 

mele, Diye tantanalı beyanatta bu!undu. Bu beccel, 8 haftadanberi çalııtırdılt 
2 _ Lokamo muahedeıini boıulmu§ beyanat Fransa da mühim tesırler yaptı. 30 dan fazla bayana timdiye ka· 

aayınak ve Alman taarruzuna kartı Almanyaya karıı Fransız erkan umu- dar 7 yürüJÜf yapbrmıtbr• Geçen 
P'ranıız buc!utlannın kefili olmaktan miyesini hayl:ca yumuıattt. B~ndan hafta yaptırdığı yürüyüı müaaba· 
sıkmak, başka ortada bir İtalyan ~eselesı var- kalannda bayanlann çok iyi dere-

3 _ ll'ranaıs • ltalyın aıkeri muahe- dır. İtalya Hab::ş mesclesınden dolnyı 
delini t>o.ınak ve bu ıuretle Fransız ~ Fransa ile lngiltereye karşı cephe al- ce elde etmeleri üzerine Bayan 
ttalyan hudut v~iyetini bu m~aheden.ın IDlf bulunmaktadır. B~ vaziyet te Mübeccel bugün için 1500 metre
imzasından evvelki vaziyetıne getır· (Ren) bölgesinin işgalı meselesinde lik bir kotu daha tertibine karar 
ınek. Fransızların itidal ile hareket etmesini vermittir. 

Karan1n vereceklerdir. icap edecektir. Ba l bü-=~t. alika ı&-
Fransa ttalyan1arın bu tehdidi dola- kl'flerı' yan arın ~ua 

k Almanyanın yeni te 1 terdikleri bu ko,u buıün saat yısile tngiltereden Almanya~•. are§I M · 
hudutlannr koruyabilmek ıçın Y - Almanya bir taraftan gayri askeri 10,30 da Hürriyet abideıile ecı· 
ni teminat iıtemittir. Şayet lta~- (Ren) mıntakasını işgal etmekle bera- diye köyü aruında yapılacaktır. 
ya (Lokamo) muahedesinin kendı- ber öbür taraftan gerek Fransız, ,gerek Koşuya timdiye kadar 93 bayanın 
aine yüklediii kefaleti bırakacak olur- İngiliz efkirı umumiyesini tatmin için yazıldığını duyduk. 
1& Fransa, İngiltere, Belçika, Almanya bir takım yeni teklifler hazırlamıştır . .;. _____________ _ 

arasında bu muahede mevzuu ~enide~ Bu tekliflerin hedefi (Ren) in i§Kali bölge kabul etmesi bunun için prt gös
tetkik edilecek ve yeni ~rtlar ıle yenı Fransaya karşı bir taarruz maksadile terilecektir. 
bir muahede imzalanacaktır. olmadığını göstermektir. Bu teklifler 

Dünyanın sulh ıartları 

ve iki millet arasında hakiki doat· 
luk için devamlı bir temel bulmak 
tır. JJmanya ile olan samimi ve 
tda ekonomik it birliğimiz, mü • 
naaeıhetlerimizin daha ziyade ı• 
nitlem•ini Te hüyümeıini imir 
bulunmaktadır. 

' 
Küçük antanta kartı vaziyeti · 

miz, delitmez Te ıanılmaz bir 
haldedir. Küçük antantın vaziye
ti, Balkan antantmm kurulmuı 
üzerine bir kat daha takviye edil
miftir. Balkan antantı, Avrpanm 
cenubu ıarklıindeki vaziyeti o de
rece aağlamlamıtbr ki Balkanlar 
buıün artık "Avrupanın barut 
fıçuı,, olmaktan tamamen çıkmıt
br. Bulgariıtanla olan yaklqma 

Almanyanın tartları arasında Almanyanın Milletler Cemiye-
Almanya Cumurreisi ve Başbakan: tine paktin Versay muahedesinden ay· 

Hitler, tngilterc ve Fransa ile İtalya a- rılması şartile - dönebileceği, Al
rasında Habe§ meselesinden dolayı manya ile Fransa arasında <1:°kamo) 
meydana gelen gergin durumu gÖ%Ün- paktı yerine yirmi beş yıllık bır ademi 
el• Mr dald1ra ayırmıJOI'· AbDIDya tecavüz paktı aktolunması vardır. Hat
ll•bma o da bundan latifade etmek ti Almanya ycnlden (Ren) bö1gcaini 1 
ildfor. .... • st1n enet ~tler (Pa· gayri askeri yapmalı bile teklif ~de-, 
d • 11141) pwetel!ne beyanat •ererek cekth-. Ancık Almanya hud\ıt!arm~a 
~ Alman c!Oltluiun• çalınmttt. kabul edt,ec:ek tııu gayri asker! b&tıreye ı 
~ ~ hentlz dfplomatilt ka'1' ırranmmı da kendi budu4u 19n
jW'fl ~ le bir ....., ele ve ayol cenllllkte bit pyri askeri 

ıiyasaıı, kral Alekaandnn Sofya • 
ya yaptığı tarihi aeyahatle ve kral 
Boriıin bu ziyareti iade etmeai 
keyfiyetile baılar. Kral Boriı ile 
Naip Prens Paul arasında ton a
manda vukua ıelen telaki, bu ıi • 
yasada devem edileceiini iabat 
eylem ittir. V &ktile bir çok hadi • 
ıelerin vukua ıeldiii Bultrar • Yu
ıoalav hududu, balJÜll ,-buz ea • Bugünkü Avrupa ıalhunun belli bat- r 

ıı temeli (Venay) muahedesi ile bu kin ıurette yolcu ve efYa nak ıya·ı~--------_... 
muahede üzerine kurulmut olan cı.o-ı--------------
kamo) paktı idi. Almanyranm son ha- nizammı yeni battan tetkik etmek libi 
reketi bu muahedeleri artık bucb yok bir vulyet meydana ıetmit ,tu)'or 
etndt bakumJ•· 6blr '*aftan Ha· Bu ....ı,et yenülen bir dUnf9 1mbl 
bet mnelell J8rinclm ıt.ı,a De Fnn· m.,c!ana cetbellecell slbl 1'u1uml 
• " fncl"aıe •e Milletleı Cemiyeti harpü oı..k Wedtlebilln• ,.sa. 
aramdaki 1-llar ~ durayor bet Gll ?ılllk 1llr .na nr._ .. • 

DhJa ............ •""9'""' isin ....... 
btıttın Awupa mml~erinln ildir . ' M• .. ue . 
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Yabancı Posta 

Bey.az Kitap 
Ingiltere hükumeti Milli müdafa - kım boş itikatlara yol açmışsa da bu

a.nın yeniden teşkili hakkında bir be- gün tabii hadiseler olduğu herkesçe 
Y::.z kitap çıkarmı~ı. Gelen mütem · anlaşılmıştır. 

rnim haberlere göre bu kitapta baş - 75 b . ~ · f I 
lıca iki kısım bulunuyor. Birinci kı - 1 n 1 Tan g Q Ce n ne • 
snnda milli müdafaanın tarihinden On beş bin frank vermekle bütün 
bahsedilmekte, ikincisinde hUkfımetin bir aile cennete yerleşmiş oluyor. Son 
:maksadı ve gayesi bildirilmektedir. zamanlarda cenubi Amerika denizlc-

Beyaz kitabın gösterdiği başhcıı rindcn gelen en giizel haber bu olmı>!l· 
Yenilikler şunlardır: tur. Hem tacir hem sosyal inkılapçı 

Deniz silahları - Londra muahc • olan Moris Allar Tahiti civarında Vn· 
desi 1936 yılı son kanununun otu:- na - Van adasını satın almış, burayr. 
birinde biteceğinden iki yeni zırhı yüz aılc yerleştirmietir. Ancak bu yer · 
Yaptırmıy:ı lüzum vardır. Yeniden yet· lcştıı·menin !'}artları vardrı: Bir defa 
ıniş kruvazör yapılmnhdrr. Bunlardnı hiç bir bekar adaya kabul edilmez. 
beşi 1936 da bitmiş olmalıdır. Tor Her aile. sıhhatini yerinde olduğuna , 
Pito muhriplerini ve denizaltı gemile dair mükemmel bir doktir raporu il<' 
tini değiştirmelidir. Yeni bir tayyare muntazam bir hüsnühal mazbatası 
gemisi yapılacak, bahriye efradı art · gösterecek ve on beş bin frank vere -
tınlacaktır. cektir. 

Piyade - lngilteredc ordunun te Van - Van adasının ildimi çok gü-
EckkUIU yirmi bir tabura indirilmişti zeldir. Mcyvalan ve ehli hayvanları 
Şimdi daha dört tabur teşkil etme}; vardır. Kıyılannda inci istiridyelerı 
lıizım geliyor. Bundan başka yeni si • pek çoktur. Bu bakımdan yaşamak 
lahlar ve yeni malzeme ile orduyu km gayet kolaydır. Ayda iki defa Havaiye 
\'etlendirmek icap ediyor. HUkümcl vapur işlemektedir. Bu ada cennet gi· 
kara ordusu için hel'§eyi yapacaktır bi bir yer olduğundan gidip yerleşen 

Tayyare - Britanya kıyılarını mü· aileler pek memnun görünmektedir -
dafaa etmek için tam ve asri bir sis - ler. 
tem takib edilecektir. Ingilterenin ce-
nubu prkisinde büyUk sanayi mcr - 125 nci İmparator 
kezlerinde daha şimdiden buna daiı 
çalışmalar başlamıştır. Memleketin Japonya imparatoru Hiro - Hito 
:merkezinde ve §İmalinde de ayni ça . Jiıponyamn yliz yirmi beşinci impara
lışmalara başlanmıştır. Yeniden dört torudur. 1927 yılı ilk kanununun yir
Yardımcı hava filosu yapılacaktır. mi beşinde tahta geçmiştir. Bu zat 
Yeni programa göre tayyare kuv,•et . ayni zamanda bir dağcıdır. Japon im
leri birinci hatta olmak üzere bin ye- paratorluk ailesi içinde ilk defa ola -
di y~ elli ünite olacaktır. Bahriye rak mukaddes Fuji - Yama dağına 
kuvveti ile çnh~n tayyareler bu hesa· çıkmıştır. Seyahati de pek sever. 1912 
ba dahil değildir. yılında saltanat naibi iliı.n olunduğu 

zaman dilpyayı dola.~mıya çıkmış, bu Bundan başlm Britanya hükumeti 
münasebetle Fransnya da gelerek eski ::ıcvkülceyş yolları muhafaza etmek . . . 

irin d h 'k' r·ı .. d t' . harp meydanlarını zıyaret etmıştır. 
.. a n on ı ı ı o vucu a ge ırmcyı --------------:::ur !.~işti:; .. . ~~yü~ ~r :.,1~~~:~: i JJlb ~Ştlrqiuc1i 
ava klıvvetlerlnde kullanılacaktır ~~~ır~ ıyalrOSU 

~~~~::~~;=· ~~~:;r~~i~~~~~~ 111111111111111 

BugiJn saat 
11 de 

FAUST 

rn~h~lli hükumetlerden malümat iste.: il il 
rnı§tır. 

Sarı kar 111 

Türkçeye çeviren 
Seniha Bedri 

Göknil 
Saat 15 de ve 

Styri<le yağan "San knr,, bir çok 
lncraklılarm ve seyyahların oraya gi
dip hadiseyi yakından tetkik ctınele -
rinc :sebep olmuştur. Viyana merkez 
rasathanesi, bu karın, cenup rUzgar -
larilc Afrika büyük sahrnsından gc -
len kumlarla ltanşık bulunduğunu ve 
bunun için renginin sarı olduğu bildir 
iniştir. 

Bu gibi hadiseler pek nadir değil -
dir. Geçen son teşrinde Dinan havali
sine de üç gün mütemadiyen "kan 
Yağmuru,, yağmı§tı. Bunun sebebi de 
sayısız ve pek küçük şekerli nebati 
lnaddeciklerin tahammür ederek ren· 
&ini değiştirmiş olması idi. 

Volkanik havallde kül yağmurlan 
eksik olmuyor. Çamur yağmuru, ta~ 
Yağmuru, çekirge ) a.ğmuru da olan 
§eylerdendeir. Vaktile bunlar bir ta-

111111111 
Akşam 20 de 

YARASA 
Türkçeye çeviren: Ekrem Reşit 

Fransız fiqatrosu 
llALJ\ OPERETi 

Bugün matine 16 dıı 

Bu akşam saa1 ,....,....._......-:ırT;-,"'%':b 

20,30 da 
Zozo Dalmas 

ve Kofinyof&l l 

Matineler(:oe 
HALiME 
Siivarede: 
HALiME 

Y aıın akşam: HALiME 
Gişe gündüz açıktır. Tel: 418H) 

Fiatlar: 35-50-60-75-100-125 

Loca: 400~300-500. 

Kur-ban Bayramı nasıl geçti? 

~11 
'P. ·J, 

I 

. Kurban bayramı günleri güzel 
~~r bahar havası içinde geçti. Bu 
~ıbarJa, sayfiye yerlerine, şehir 

1§tndftlti knhve ve gaz· nolara gi
clcnler pek çoktu. Bayram yerle-

ri de çok kalabalıktı. Yeni elbise
lerini giyen çocukl~r dört gün do
ya doya gezdiler, eğlendiler. 

Zabıta memurları bayram yer
lerinde sık sık dolaşarak çocukları 

G - KURUN 8 MART 1936 

1 ~--~----------------------------------------------------------..... ----~ ... .._... -
( Kırkından Sonra ı 

Delinin bulduğu .. (( Azanı Teneşir Pa~.~~!:.. ı) 
Bir deliyi timarhaneye gijtür- (( Yazan : Sermet Muhtar Alus ) 

·· l d. F k t ld w u •••••••• ···········-········································!.t:! mu~ er ı. a a zararsız o ug ·-············· .. ····-·············:::::::::::........ 65 ·································:ı·-·::::::::::::::;RS 
:t :: : ::: :: ::: ::: : :: : :: :::: :: : :: : : : :: ::: ...... : ·::: :::::::: ::::::: :::c::::: ::::::::: :::ı:::: .. ::: ••••••••••• •••'il ••• için orada aerbest bırakılmııtr De- ........................................... · -

li, bahçede gezerken bahçivana _;;;:s\ 
sordu: 

- Ne yapıyorsunuz? 

--Çileklerle uğraııyorum. 
- Ya, öyle mi? Bıi çilekler 

üzerine koyduğunuz nedir? 
- Gübre! 
Deli bir dakika düıür.dükten 

sonra dedi ki: 

- Ben ise çilek üstüne :şeker 
koyardım. Belki deliyi:n c.'e l 
ondan. 

Güzel koku 
Kapıcı genç bayana bir mektup 

vermiş, on beş gündenberi sak
ladığını söylemi§ti. Bayan kızdı: 

·-Ne münasebet!. Ne diye 
sakladınız? 

- Kızma, yavrum!. Mektup 

0 kadar güzel kokuyordu ki biraz 
çama§ırlarım arasında durıu'! de
miıtim! 

Bayat olmasın 
l htiyar bir kadın balık alıyor

clu. Balıkçı dedi ki: 
- Bayan, bu kelallarclan alı

nız. Bakın daha ölmemi§ bile. 
- Ôlüp ölmemeıi bana lazım 

değü, yalnız bayat al"!asın. 

Sebebi .• 
Kü~ük Turan büyük babasına 

bayram tebriki yazıyordu. M ek
tubu bitirince babaıına göstereli: 

- Naııl, iyi ya:z.dım mı? 
- Tavrum lyt ama, neden bu 

kadar büyük harflerle yazıyor

sun? 
- Büyük babamın ıağır oldu

ğunu bilmiyor musun? Küçük 
harllerle yazsam okuduğunu iıide-

. k' mıyece .• 

- Bilir misiniz? 
Dünkü Sayımızda sorduklarımız ve 

cevapları: 

l - Japon parasının adı nedir ve 
kaç kuruştur? 

- Japon parasının adı yendir ve 
40 kuru§. 

2 - Uçan yılan var mıdır ve nere-
de bulunur? 

- Vardır, Cavada bulunur. 
3 - Gcorge Sand (Jorj San) ın asıl 

ismi nedir? 
- Anrole Dupin. 
4 - "Sır saklamasını bilmiyen hü· 

küm süremez.,, sözünü kim söyle
miştir? 

- XIV. üncü Louis. 
5 - İtalyanın Afrikada kaç müs 

temlekesi vardır ve nereleridir? 
-Oç: Libya, Somalya ve Eritre. 

YENi SORGULARIMIZ 

1 - Diktajon nedir? 
2 - Farelerin mazarratından kur

tulmak için nerede ve ne zaman dua 
edilirdi? 

3 - Karantina usulü ilk olarak, ne 
zaman ortaya konmuştur? 

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

5 - Diinyada Rusça konuşanlar ne 
kadardır? 1 

kumara alıttıranları takip etmİf· 
ler ve yakalamıtlardır. Bunlar a
rasında Beıiktafta Ihlamur bay
ram yerinde Nazif ve Talip, Yük
sek kaldırımda Mustafa, Sarıyer
de Rizeli Mehmet ve Sadık, Fa

tihde Faik, Tophanede Abdul

lah ve Ali ismincie sekiz kiti ya

kalanmıştır. Bunların zarları ilet 
kumar aletleri muıadere olun
mu,tur. 

Sabahleyin yatiıkta gözünü a • 
çıp ta para cüzdanını yoklayınca 
şapa oturmuştu. Kesesi yufka mı 
yufka. Cüzdamndakinin hepsini 
toplasan yüz kuruşa çıkmıy.or. Zü
ğürtlüğün ise hiç sırası değil. 

Nazırın vadi, yani (paı·aya 
ihtiyacın olursa aylığından bu • 
yurturum ! ) demesi, yüreğine bir 
az su 8erpiyordu. tstanhula in • 
mek, bu işin icabına bakmak şart
tı. 

Evden o kadar erken çıkmıştı 
ki ilk vapuru bile bekledi. Vapur 
da, köprüye varıncaya kadar, göz.. 
leri kapalı malihulya kurdu. Ka -
leme gelince arkadaşları karşıla
dılar; 

- Geçmiş olsun hazret, ne ol
dun 'l Emin ol merak ettik. 

- 1\lirim, hakikaten hayli sü • 
zülmüş.5ün. Gereği gibi rengin uç-
muş yahu! , . 

Arada latiic edenler: 
- Büyükada bu be birader! .. 

Ahuhavası, "göz kırparak:,, me -
nazırı bcdayi nüması önceden 
biraz sarsar! .. 

Dana köşesine oturtlu. Kahve
sini ısmarladı. Masasındaki ev -
raklan kar:ıştırmağa ba~ladı. Fa
kat aklı, fikri parada.. Nazırın, 
odasmdt-ı. valnız olduğu bir sıra • . -
da, yanma g :riverip iş i çıtlat.sa 
mı? Yoksa onu tasdi etmeden, 
muhasebeciye mi bir görünse? 
İhtimal bu bapta kulağı bükük -
tür. 

Ayasofa minarelerinden öğle 
ezanı okunurken orladakiler a -
yaklandıJar. Sandalyasmda şeker 
leme kestiren Deı~andet kısmı 
mümeyyizi gözlerini aral::ıdı. Her
kesin camie çıktığını görünce : 

-Hazret, dedi, namaza çık -
mıyor musun? 

·Hacı: (Sen yürii, ben yetişi - , 
rim birader!) deyip muhasebenfo 1 

olduğu tarafı boyladı. 

Muhasebecinin kulağı bükül -
müş. 1700 kuruş buyurdu. Para -
laı·ı cebine korkamaz Dana ne 
fes almıştı... Namaz vakti mi? ... , 
Kaç günlük namazlarının hepsi I 
kazada. (Bu da kalsm, top yekun 
kılarım ! ) diyerek Adli~·e tarafı -
na girdi. 

Yarım saat kadar vakit geçir
dıikten sonra, herkes camiden dö. 
nerken, o da aralarına katıldı. 
Ve vaziyetini hiç bozmayıp o d3 
namazdan geliyormuş gibi yaptı. 
Odasına çıh-tı; köşesine oturdu. 

Gören me~gul sansın diye duı· 
madan evrakları kanştırıyor, çek
melel'i çekip çekiP. itiyor, (Ahmet 

mümeyyizi köşe•inde. 

efendi oğlwn, 186 numaralı def
teri bana buluver!) derken: 

- Estağfurullah yanlış söyle
dim, diyordu, 186 numaralı de .. 
ğilmiş, 286 imiş... E kalktım ar • 
tık, evlat otur oturduğun yerde! 

Ve arkadan bam başka numa • 
ralı bir defter alıp masasına gidi
yordu. Zihninde hep ada ; adada
ki Angeliki. Bir an evvel akşam 
olsa da cananına kavuşsa.. Beş 
dakikada bir saatini . çıkarıyor, 
(Arap icadı mısın, afrenç icadı 

mısın, her ne haltsan yürij be ka • 
fir ! ) diyerek cebine sokuyor, sı • 
kmtıd2.n bunalıyordu. 

Bu şekilde, bit saati zor geçir
di; ayağa kalktı. :Mümeyyizlere 
dedi ki: 

- Nazır paşa hazretleri beni 
gö1111ek istemiş. Malumunuz, ko
lay kolay salıvennez. Gecikir -
sem yarın göıüşürüz işallah. Şim
dilik bize müsaade!.. 

Nazırın odasına gidiyoı muş 
gibi yapıp merdivenin öbür ı~a -
şmdnn usulcacık aşağı indi; da • 
ireden çıktr. Parayı cebe koydu, 
ya, bu para ile yapacağı işleri ka. 
rarlaştırdı. 

En önce Sirkeciye indi. Orada.. 
ki şatafatlı perügar dükkanla • 
rmdan birine girdi. 

- Saçnm, sakalımı kesecek -
siniz amma itinahca olsun !.. de.. 
di; ardından ilave etti: 

- Adaya naklettik de... Ele 
güne karşı münasebetlice, yani a
çıkcası alafrangaea olması mat • 
hı bum ... 

Zoraki güliimsiyordu: 
- Gülme komşuna, gelir ba

şma .. derler. Biz yaşta bazı zevatı 

ay.rplarken ... Ayıplamak da demi
yelim, pek ho~ göıınezken, bakEa
na başnmza geldi... Dünyanın i~i
ne akıl 5tr ermiyor ,-esse lam! . 

Hacmm saçını alabros ke ... ti • 
ler. Sakalmm yanlarını bir h :11 ta. 
lık traşa benzettiler; ucunu ca 
frenk kfm sinilttiler. Bm·mmun 
kulaklarının içindeki kıları kırp • 
tılar. Bıyıklarını maşalayıp knl .. 
dırdılar. Başının, yüzünün her ta. 
rafını kokulara bul:ıdılar. 

Saçlal'm fazla kesilmesinden, 
fes kulaklara kadar düşmii13tü. 
Bu başla o fes, dün);ada giyile • 
ınez. Keleşe dönmek istersen ge • 
çir kafana .. 

Dana, gözlükçü Palukanın kar
şısmdaki fesçi Ohancste soluğu 
aldı. Birinci çe~itten bir fesle püs-

kül seçti. ( Arhcm uar ). 

, 
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• • • Kadın • • • Moda • • • a yramın e güzel eğlen
cesi: Basın Balosu! 

Güzel bir eğlence gazetesi, değerli 
hediyeler, iki cazbant, seçme 

ve kibar davetliler ..• 

ilk 
llkbahar ve sp_or için bazı yeni· 

likler: 
Sol<!m sağa - Hırka gibi di

kilmiş yelekli bir roba, son gün· 
lerde Berlinin belediye operasm
'cla pek ziyaae beğenilmiştir. 

Göğsü kordonlu koyu Kırmızı 
renkte ka.difeden yapılmış bir kos· 
tüm de ayni operada gene birinci 
mevkii almıştır. 

Meşhur Hoppegarten namında-

------ -

modelleri 
ki koşu mevkiinde nazan dikkati 

çeken kostümler de (ortadaki re

sim) sadeliklerile beraber en ki
bar modellerdir.~~~~--

Hele son kış olimpiyat oyunla· 

nna seyirci olarak gelen ve re

simlerini sağ tarafta gördüğünüz 

ski kostümleri hakikaten takdire· 

anmiş birer nümunedir. 

Bu kostümleri ve bir çok sair 
bluzları, mantoları, el işlerini ken
di kendinize gayet ucuz yapmak 
isterseniz her halde bir defa İs· 
tanbul Ankara Caddesi "V:AKIT,, 
evi moda salonunu ziyaret edi
niz. Burada yüzlerce model ve 
bunların patronları vardır. Salon 
her gün saat 1 den 5 e kadar açık
tır. Dışardan da pasta ile sipariş 
kabul edilir. · · 

Bayramın ikinci günü Ma~ 
de verilen İstanbul Basın Kurumu 
"Matbuat Cemiyeti,, balosu çok 
eğlence!i geçmiştir. 

Pek seçme davetlilerin bulun· 
duğu bu baloda kıymetli kotyon
lar dağıtılmıf, büyük iki cazbant 
en yeni parçaları çalmış, sabaha 
1.-..1 ....... t":.J.- ••• -"'•l, -.-vL-1; •• ,.,. ... _ 

te eğlenilmi ştir. 
Gün ağardığı sıralarda o arka· 

da~lık ve samimiyet muhitini terk 
etmekten adeta müteessir olanlar 
vardı. 

A vrapalı bir kadının 
hayatı nasıl geçer? 

ev 
Ekonomi Bakanımız Bay Celal 

Bayar, kadın ve erkek saylavla· 
larımızdan bir çoğu, lstanbul vali 
ve belediye reisi Bay Muhiddin 
Üstündağ davetliler arasında bu
lunuyordu. 

İsveç sef ri Bay Vinter, Sovyet 
Rusya baş konsolosu Bay Haykis, 
bat katip Bay Kemal Kitabof, Ro
manya ve Yugoslavya ve diğer 
devlet baş konsolosları da baloya 
gelmişlerdi. 

Avrupalı bir kadın bir moda bebeği olduğu kadar 
evinin iktisadi hayatını tanzim eden bir iktısatçı 

aynı zamanda bir mürebbiye ve bir hekimdir 
Tanı gece yarısı, her basın ba

losunda adet olduğu üzere "Balo,, 
isimli bir gazete çıkarılmıştır. 

Me1!tleketimize seyyah olarak 
Y,ahut ta kısa bir müddet için o
tunnak üzere gelen A vnıpalI ka· 
dınlan görünce, bunların sadece 
birer moda bebekleri olduğunu 
zanneôeriz. Çünkü, bu kadınlara 
daima, son moda, şık ve temiz el
biseler içinde rast gelmişizdir. 
Hatta, en fakir Avrupalı kadınlar 
bile .Yıemen hemen bizim gözümü
ze ayni şekiltle gözükürler. Bunun 
sebebi? .. Daha evvel şöyle bir 
noktaya işaret etmek isteriz: 

Biz garp kadınlarının hayatla· 
rını hngün ancak romanlard:-m ta
nırız. Romanlarda da daima sa· 
tonlardan, ~atolardan ve emsa:i 
hayatt!ın bahsedilir. Sanki bunla
rın fukaraları, orta halli halkt 
yokmuş gibi... Daima bankerler, 
baronlar, baronesler, marki ve 
markizler; şövalyeler ve emsali 
yüksek sosyete adamları, büyük 
bir rol oynarlar. 

Biz bunları okudukça garp ha· 
yatınm yalnız bunlardan ibaret 
olduğuna zahip olur, bunlara ka
nın, erkek gıpta eder ve bizim de 
böyle yaşayamadığımıza teessür 
rlüyarız. 

nunla beraber gülen, fena günler 
için de beraber ağlayan bir arka
daştır. 

Tanınmış muharrirlerin zarif 
hikaye ve fıkralarım ihtiva eden 
bu gazeteden "Arkadaşlarla şaka,, 
isimli fıkralardan bazılarını ahyo-Zevce kocasının her ahvaline 

kalbile iştirak ettiği gibi, zamanı ruz: 

geldikçe b.ir hasta b~~ıcı, çocuk· Meşhur muharrırler 
larmı tcrbıye etmek ıçın yalnız an 
ne değil, seıt bir mürebbiye, evi- Velit Ebüzziya camide vaz e· 
nin kasasmı idare eden bir ikti· diyordu, şunları söyledi: 
satçı, giydiklerini bi~zat dikebilen - Dünyada içki içenler ahret
bir modistre, ani hastalıklar için te çok zor:ukla karşılaşacaklar; 
hekim ye çocuklarının türlü sual- içki §işelerı boyunlarına asılacak
lerine cevap verecek bir öğret· tır. Sırat köprüsünii böylece geç-
mendir. meğe mecbur olacaklar! 

Mahmut Yesari, cemaat arasm
Vazif esi sa hahları bütün aile da oturmu§ vazı dinliyordu: 

efradr uyurken erkence kalkmak _ Hocam, bu 11şeler dolu mu, 
kocasının ve küçüklerin potinle-

boş mu olacak? 
rini lostra etmekle haşlar. Bu su· Diye sordu. Velit Ebüzziya 
retle üzerine bütün bir gün için go··z düşündü; şişelerin ağırlığı 
aldığı iş, gece yatağına girinceye korkutsun diye: 
kadar devam eder. _ Dolu! 

"Kurun,, un kadın sahife~:i ge
lecek nfü;ha<lan itibaren işte gar

Cevabını verdi. Ma lmut Y esa· 
ri keyifle mırıldandı: 

- Desene bize orada da ya
hey! .• 

Suat Dervişle Nizamettin Nazif 
evlidir. Baloya gelmeden önce, 
fazla masraf etmek etmemek me· 
selesinden dolayi evde bir temi:z 
kavga ettiler, sonra somurta so· 
ınurta kalkıo bıılova szeldiler; 
komşuıarından bırı onlara rastg4"" 
lince Nizamettin Nazife sordu: 

- Üstat, bu akşam sizin evde 
bir gürültü işittik, ne oldu? 

Nizam::ttln Nazif cevap verdi: 
- Bizim karı kızdı, simokinimİ 

merdivenlerden aşağı attı. 
- Ama yaptın ha... Smokin 

düşünce bu kadar ses çıkarır mı 
yahu? 

Nizamettin Nazif dütündü, h 
sonra cevap verdi: 

- Uzun etme işte; 
çinde idim!. 

Dedi. 

Vala Nt'.lrettin: 

e 
ben de İ• k 

- Ben çok kolay ve çabuk ya• 
zı yazarım! 

Dedi. Selami izzet: 
- Ben daha kolay yazarım! 
Diye cevap verdi, Vala Nu· 

rettn kızdı: 
- Ben umumiyetle ecnebi esef'· 

\erini tercüme ettiğim için mevZ11 
aramak mecburiyetini hissetmem, '· 
ç bnk ve kolay yazmış olurum. 

Selami gene cevap verdi: 
- Ben umumiyetle tercüme e

rlilmi! e~erlere imza koyduğum· 
dan tcrciime için de vakit kaybet• 
m.em, binaenaleyh daha kohı1 
ve daha çabuk yazarım!. 

Etem izzet, bayramda Bakırk3' 
yündeki bir akrabasını ziyaret• 
gitmişti, orada konu§ul'ken: 

- Trende pek rahatsız oldulllı 
dedi, oturduğum yer kurander• 
maruzdu; boynum ağrıdı. 

Akrdbası: 

- Niçin yerinizi değiştirmedi' tı 
niz? \ 

Diye sordu. Meşhur romancı 

Bugün memleketimizde yüz li
ra maaş alan bir adamın evinde 
mesela mobilya namına olsa olsa 
bir demir karyola ile bir konsol 
bulunurken garbin ayda belki el
li altmış lira kazanan bir amele
sinin evinde her nevi mobilya var
dır. Bu da nasıl 'Jluyor Bu adam
lar bizden az kazandıkları ve 
memleketlerinde her şey bizden 
daha pahalı olduğu halde bizden 
daha iyi yiyorlar, içiyorlar, giyi· 
niyorJar, ve geziyorlar, çocukları
m da iyi terbiye ediyorlar ve iyi 
yaşıyorlar? 

Halbuki garplı bir kadın yalnız 
zannettiğimiz gibi bir mona be· 
he?!i değilnir. garpli bir kadın gör 
<lüği.imüz ırihi bir boya kutusu da 
değildir Garpli bir karlının haloya 
tiyatroya, konsere gitmek için de 
çok vakti yoktur. bin hakiki ev ka<lmlannın hayatı- =============! cevap verdi: 

- Kiminle değiştirebil irdirıtf 
kompnrtımanda hiç kimse yolr 

Garpli hir kadın kocast için hir 
zevce okl11ğ11 gibi koca~mm ha
yat arkadaşı, gijzel günler için o· 

nı olcluğu gibi sayın okuyucuları· 
na nnl:ıtmağa .gayret edecektir ve 
bununla "Kurun,, bizim için kıs· 

men kapalı olan ve bayanlanmı· 
zm pek çok istifade edecekleri ha
kikatleri meydana çıkaracaktır. tu ki! 



DiL YAZILARi 

"TUR,, Has isimler 
, Marr 0 Turan,, keUır:esinin ~h, dağ (Büyük Türk higati) • 
.<tur) \'e (an) gibi iki ayn keli- Not: - (.+ ğ), (.+ k), (.+y) 
lll.eden olduğunu söylemekle bera- ve (.+ v) eklerinin kelimeye ver
ber (r) harfinin eski dillerde ha- dikleri kıymet tamamile aynidir, 
~n düşüp kaybolduğunu da ileri çünkü bu haı fler bir katagoriden
~Yor. Marr'ın görüşü doğru de- dir. Bu kelimelerin üçünde (tav, 
fildir. Çünkü türkçe harf sanılan- tay, tak) da dördüncü bir unsur 
bar birer kök veya ektir. Hepsinin da yoktur. Fars dilinde dağ de
~ ayn ana köke verdikleri an- mek olan (tar) ile Arap dilinde 
-.ınlan vardır. yaşıyan (tavr) kelimelerinde dör-

Günq - Çan kana ma~ında. Türk deha.qı onları sırasına ve düncü unsur (.+ r) dir ki kelime 
'!naksadma göre kullanmış, yahut anlamının bir saha içinde takar- B d 
iJunaı etmi,tir. "Tur,, nasıl dağ i· rür ve tebarüzünü gösterir. a y r a m a 
le "tu,, da dağdır. Yükseklik ve Tavk kelimesindeki (.+ k) e-

yapılan maçlar 
'baruıacak yer anlamını verir. Iyi- kinin rolü de bambaşkadır. Bu ek D •• k .. 
Ce anlıya bilmek için ikisinin de her türlü obje ve düşünceyi ta- un u 
~ yapalrm: marnlar. Manayi tayin eder. Her 

maçlarda Güneş Altayı 7-1, Fenerbahçe 
Çankayayı 3 - O kazandllar! Tur= ut+ ut+ ur türlü düşünceye hareket ve faali· 

To = ui +ut+ ui yet verir. 
, Once de analizini yaptığımız -------------
(tur) un iki manası vardır. <ut Bir düzeltme 
'lııaauru kök olduğuna göre): 

(1) kuvvet ve kudretin, yük· Suikast hadıisesi hakkında An-
le~klifin bir E:ahipte kat'i olarak ta kara ağırceza mahkemesince ve

rilen kararın Cumuriyet genel sa
.. - "ut,, unsuru ek olduğuna 

dre): vamanlığı tarafından temyiz e -

( dildiği yazılmıştı. Temyiz mah -
2) fiile gelmiş, yapılmış ve ol· kemesi ceza dairesi yakında tem

llluş bir kuvvet ve kudretin, yük-
8ekUfin kat'i olarak takarrürü. Ü· yiz evrakı tetkik ederek kararını 
~eti unsur olan (uğ) ancak ta- verecektir. 
Mıı ifade eder. Onda takarrür et· Bu münasebetle bu tarihi mah-
tirırı k kemenin son celsesine dair gaze -tur. e , tesbit etmek kudreti yok- temizin 18 şubat tarihli sayısında 

Bu b&kımdan "tu,, kelimesi çrkan yazrda vukua gelen bir yan
bnıayyen ve malftm bir kudret, hşhğı düzeltmek fırsatmr da ka
;.~~et ve yükseklik sahibini veya çırmryacağız. 
k1•1lirıi gösterebilir. Bunun içindir Daha evvel şurasını kay~de · 
'-ı atalar, tarihi ve muhtelif ba- lim ki, diğer Ankara haberleri gi
ınm Jarcian vasıflan olan dağlan bi bu haberi de telefonla almış -
[ · 4- r) eki ile krymetlendirmiş ve tık. Muhakemenin geç vakit bit -

.(
,'lr ''"ıı':!i dai demek için de mesi ve önce Ankara - tstanbul 
·+ İ"} •lôni kullanmılhirdir. telefonunun hava dolayısile bo ~ 

'r Sinay dağı manasına olarak zuk olması yüzünden huStıle gel
... ~rusina, Toros silsilesi, Yakutis- len bu yanlışlığı hadise tafsilatı -
;:ndaki Turağan dağlan ve Tu- nın gazetemizde intişanm mütea
·u\'a şehri gibi (Tii) kelimesinin kip, Ankara muhabirimiz bir mek 
~tıaH7.inrlen alrlığırnız netice üze- tupla bize bildirmişti. Gene bir 
·'ne "ta fena tesadüf neticesi olarak bu 
tar v, tay, tavr, tak, tavk ve mektup ancak dün elimize geç -
) ,, kelimelerinin de analizini 
~P.rnalryız. Bu suretle morfolojik miştir. 
h kılleti ayrı olmakla beraber Tarihe mal olan bir hadisenin 
~ ePsi~de ( u~t) aslım bulac~k ve gazetemizde yanlış olarak yer bul
~1Prın ro11enni daha açık bır şe- masına gönlümüz kail olmadı -
'llde rnütalea edeceğiz: ğI için aradan vakit geçmiş ol -

(1) (2) (3) ( 4) masına rağmen- düzeltilmesini bir 
l' av = ağ + at + av + • vazife saydık. Y anhş şudur: 
l' ay = ağ + at + ay + • Mahkemedıe amme şahidi sıfa-
l' ak = ağ + at + ak + . tile dinlenen Emniyet işleri umum 
l'ir = ağ + at + ağ + ar müdürü Bay Şükrü izahatı sıra -
'ta~= ağ+ at +av+ ak srnda " ... ve neticede Yahyanm 
'tavr =ağ+ at+ av+ ur ağzından Ali Saip isminin çıkma-
~ lfepsinde birinci, ikinci, üçün· sının kaçakçılık ve diğer kadın 
h" ~?surlar birdir. Manaları da ve para sebepleri ile alakadar ol
~Yükliik )i.ikseklik ve kudretin madığma kanaat getirdik.,, de -
~ sÜje veya objede tam ve mü- diği halde bu sözler gazetemizde 
~lllrneJ olarak taayyün ve tebarü· " ... Yahyamn ağzından Ali Saip 

demektir. isminin kaçakçılık ,gibi bir sebeple 
.. <Tav) kelimesi türkc>ede, hü- ortaya atıldığına kanaat getir -

lük, giikremlik, tavlılık, kıvam rlik ! .. ,, şeklinde çıkmıştır. 

11~ıltğı olarak kullanılır. Ta vh Bu yanlışlığı özür diliyerek dü
~rn, tavlr at, demir tavında iken zeltirken diğer bir noktayı da 
0\P\ilür gibi. Demirin tavhlığı faz- tasrih etmek isteyeceğiz. Bu nok-
hararetle inhisat ederek geliş- ta da Emniyet işleri umum müdü
@sidir ki hacmen büyüklük vP rü Bay Şükrünün, bir gazete -
banna ifade erler. nin yazdığt gibi Usküplü değil 

. ~fkasyada Karaçay Türkle- lştipli olduğudur. 
~den tanıdığım üç kişirlen ikisi- 1------------

ırı anlan. tavh idi: <Tav • bi, iki kumarcı yalıalandı -Yeşil-
\?· Lostanbi). Ural dağla-m- direkte kimsesizler yurdunda ya
n bir şubenin adı, (Yamantav) tıp kalkan Mustafa ve Ferhat is

;nildiğine bakılırsa bu kelime- minde iki çocuk kumar oynarken 
ltı de doğrudan do~nıva dağ ol- yakalanmıtlardır. l 
tlı veya dağ'In yüce1ik. büyük- Kalp JurmaınJan ölüm - Os-ı 
k \ra!fmı ifade etmek üzere kul- küdarda Kireç hanında yatan SSl 
:ı bir blime olduğu meyda· yaımda Hasan, Yeldei~rmenindeJ 

"'kar. Hüseyinin kahvesinde otururken 
l'a" Dağ. (Büyük Türk it\· birdenbire fenal&JIDıt, kalbi dur-ı 
) ; tay, tav ve tağ =cebel, cluiu için ölmüıtür. 

Bayram ıünleri ıpor bakımın
dan verimli ıeçti. lzmirin Altay 
takımı, Ankaranın Çankaya takı
mı ıehrimizde F en~rbahçe ve gü
neı takımları ile ikiıer maç yaptı
lar. Bu maçlar kötü yabancı ta
kımlarla yapılan maçlardan daha 
yükıek bir alaka topladı ve lıiç 
şüphesiz ki daha verimli oldu. 

FENERBAHÇE - ALTAY 
Fener bahçe - Altay maçı bay

ramın ikinci günü yapıldı. Tak
viye edilmiş Altayın kartııına F e
nerbahçe tam kadro ile çıktı. 
Birinci devrede F enerbahçe rüz- --,. gir altında oynuyordu. Baılan-
giç iki taraf için hızlı, hesaplı, • .,.... F: enerba1.çe - Altay takımları bir aral& 
ıüzel oldu. Yalnız lzmir müdafa
asının sert bir oyuna doiru gitti
ii seziliyordu. llk golü lzmirliler 
çıkarınca oyun daha ate,lendi. Fa
kat Fenerliler bu sayıya cevap
vermekte gecikmetlüer. 
-.~ a AVti1'if. liln .._ 

müsavi sayılabilir. Fakat ikinci 
devre altay için iyi geçmedi. Rüz- , 
gir bir az daha sertleımitti. O-
yun lzmir kalesi önünde oyr'lnı-
yor, lzmir kalecisi sağdan soldaa 
top çevirmekle meşgul oluyordu. 
Şütlerin zayif atılııı kalecinin 
ıansını arttırıyordu. 

Maç, 2 ~ gibi mühim bir 
farkla Fener bahçe lehine bitti. 

Altay takmıınm açıkları mües-
sir değildi. Buna raiuıen açık

larla it görmek isteniyordu. Ve
hap oyunun sonuna kadar muhte
lif yerler değiştinneğe mecbur ol
du. Sona doğru "Bir az da kale
ye geç Vehap ! ... ,, diye sesler iıi

tiliyordu. 
Altay uzun paslarla, açık oyun

la bizim Beıiktqı babrlatıyordu. 
Fakat takımda sistem yoktu. Çe
kit güzel tesirini veriyordu. Bu
nunla beraber üç orta, ini ini,ler:e 
epeyce tehlikeli itler görüyor
lardı. 

GÜNEŞ- ÇANKAYA 

Bu maç da bay.ramın ikinci 
günü yapıdı. Ve o gün Altay -
Fener bahçe maçına nisbetle ikin
ci planda kalır gibi görünen bu 
maç, hakikatte diğerinden entres
san oldu. Çünkü Çankaya takı
mının umduğumuzdan yüksek bir 
varlık olduğunu bize iyice göster
di. Sarı - kırmızı formalı ta
kımda futbolu anlamq ve oyunu 
ıistemlettirmit bir olgunluk vardı. 
Takım ne yapacağını biliyor ve 
hedefe tahıl gayretlerden ziyade 
takım halinde yürüyordu. Bunun 
içindir ki, kuvvetli kadrosile orta
ya çıkan Güneı, az kalsın Çanka
yaya mağlup olarak sahadan çı
kacaktı. Çankayanın hakkettiği 

galibiyeti 2 - 2 beraberliie çevi
ren ancak Günetin tansı oldu. 

F enerbahçe - Çankaya m"'ından •öriiniif. 

Fener - Çankaya maçından bir bCl§ka görüniif. 

FENERBAHÇE - ÇAN KAYA 
Bu maç dün yapıldı ve Çanka

yanın Güneıe karşı çıkardığı oyu
nun bir tesadüf ten ibaret olmadı
ğı noktasında bizi sevindirdi. 

Güneşe kartı olduğu gibi temiz 
sistemli, olgun bir oyun veren 
Çankayalılar, Türkiyenin en kuv
vetli takımı karşısında ancak 3 
sayı ile yenildiler. Çok defa Fe
ner kalesini adam akıllı tazyikleri 
altına almaya muvaffak olmaları
na rağmen sayı çıkaramayqları 

bir az da ıans iti oldu. 
Çankayamn çocuklarını sevinçle 

seyrettik. Kendilerini hararetle 
tebrik ederiz. 

GÜNEŞ - ALTAY 

Dünün ikinci maçı Altay ile 
Güneı i karıılaştırdı. Fenere 
2-6 yenilen Altay, Güne,e 1 -7 
yenilmek suretile birinci maçın 
neticesinden bir haylı sanılmıt 
olduğunu gösterdi. Buna kartı 

Güneş de bu yıl gördüğümüz en 
iyi oyununu verdi. 

FiKRiMiZ KUVVETLENDi 

Olimpiyada bir futbol takımı 
göndereceksek temıil hakkını F e
ner bahçeye vermeliyiz, demİ!tik. 
Fener takımının lzmire karşı al• 
dığı netice yukariki fikrimiz· kuv
vetlendirmit bulunmaktadır, 
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Gümüş Lira cı~=~~=~=~:~r.! i--=~ 
Sigo r ta lar 

Ha-.a. pek soğuktu. KarayeJ 
her tarafı kasıp kavuruyor, savur
duğu karlar insanda g~z açacak 
hal bırakmıyordu. Akşam olmuş, 
herkes bir an önce evine gitmeğe 
soba, mangal, ocak ba§Ul8 geçip 
ismmıya can atıyordu. 

Rıfkı, bir iki mağazaya uğra
yıp öteberi almıştı. Paltosuna sıkı 
sıkr bürünmüş, yakasını kaldır · 
mış, hızlı adımlarla yürümiye ça
lışyordu. Eminönünde tramvaya 
binecek, Orta.köydeki evine gide
cekti. tş bankasm geçti. Y enicami 
önüne geldi. Kemerden geçiyor -
du. Kemeri karayele karşı siper 
edinmiş bir ihtiyar, yırtık üst baş
la duvara dayanarak gelip geçen
lere avuç açıyordu. 

Bu müthiş havada tir tir titriyen 
ak sakallı bir ihtiyara acımamak 
kabil değildi. Bir dakika durdu 
paltosunun bir düğmesini açtı. 
Parmaklarını yeleğinin cebine 
soktu. Çıkardığı bir parayı ağlı -
yan ihtiyarın mosmor olmuş avu
cuna bırakarak hızlı hızlı yürü • 
aü. Bebek tramvayı Eminönünde
ki kavise henüz gelmişti. Kalaba
lığı yararak içeriye atladı otur · 
au, geniş nefes aldı. Rüzgarın 
şiddetine, karların beyaz bir sis 
halinde düştüğüne bakıyor; ara -
Cla bu sisin dalgalandığını görü -
yordu. O, kendisini bekliyen sı . 
cak bir odaya gidecek, nefis ve 
sıcak bir çorba ile ısınacaktı. 

Rıfkı çok iyi kalpli bir aaam -
dı. Felaketler doğurması pek ta . 
bii olan bu havada fakirlerin çek
tikleri iztirabr ıdiişünaü. Kömür
süz, odunsuz, ekmeksiz olanlar 
az değildi. Aklına sadaka veraiği 
ihtiyar geldi. Bu zavallı adamın 
bu tipide sağ kalmasına imkan 
yoktu. Orada donup kalacağı yüz
de yüzdü. Açık göğsünden giren 
karları, mosmor kesilmiş elerini 
görmüştü. Bu eller bet kemik ile 
bir deriden başka birşey değildi. 
Belki verdifi parayı da tutama • 
mış düşünnüştü. 

Evde sobanın karşısına geç -
miş, ısmmıya çalışıyordu. Biraz 
sonra ettiği masrafın hesabını yap 
tı, cebindeki parayı saydı. Bir da
ha heeapladı, bir 'daha saym. Bu
nu bir ild defa tekrar etti. Daima 
bir gümüş liranın eksik oldufunu 
görüyor, bunu nereye verdiğini 
hatırlıyamıyordu. 

Girdiği dükkinlıp- her zaman 
alışveriş ettifi yerlerdi. Artık ya
rın, yahut öbür gün gidecek fazla 
para verip vermediğini soracaktı. 
O adamların da sütüne havale. 

lki gün sonra hava açıktı. Rıf
kr, müracaat ettiği dükkanlardan 
müsbet bir cevap alamadı. Akşam 
gene Yenicami kemerinden geçi
yorken, hayretinden dona kaldı. 
İhtiyar, dbnmamıştı. Gene orada 
dipdiri duruyor, gelenlere, geçen
lere avuç açıyordu. Yanma sokul
du, bir ümitle değil, fakat laf ol
sun diye, sordu: 

- Baba, geçen gün o tipili ak
şamda buradan geçiyorken sann 
sadaka verini~tim. Sonra cebim -
de bir gümüş lir:ımn eksik oldu -
ğunu gördüm. Sakın yanlışlıkla 
sana vermiş olmayım? 

ihtiyar düşündü, sonra cevap 
veıi:li: 

- Bilmem evlat. Hatırlanuyo· 
rnm. Amma istersen bu gece bize 
gel, bir bakayım. Evde bıraktı • 

ğım paralar arasında gümüş bir 
lira varsa senindir ! 

Rıfkı ihtiyar dilencinin bir ev! 
olacağına ihtimal vermiyordu. Bu 
söz, hem garibine gitti, hem me . 
rakını gıdıkladı. 

- Baba ,senin evin nerede? 

12,30 - Muhtelif pllk ne,riyatı, 18 
- Dana muaikial (plak), ıg - Haber
ler, 19,15 - Hafif musiki veya ret
ranamisaion, 20 - Sigan musikisi 
(plak), 20,30 - Stüdyo orkestraları, Amele için yapılması düşünüle 
21 - Eminönü balkevi gözterit kolu, 
21,45 -Son haberler, Saat 22 den iti- sigor lalar tetkik ediliyor 
baren Anadolu ajansının gazetelere 
mahsus harici aerriai verilecektir. 

- Fatihte oğlum. Sokağını, T k • PAZAR Pazartesi 
numarasını söyliyeyim, iyice ak - 8 Vlm 8 Mart 9 Mart 

tktrsat Vekaleti tş brüosu ame- 1 

le meseleleri üzerindeki tetkikle -1 
rine devam etmektedir. Büroda 
mütehassıs olarak bulunan Oskar 

fabrikada gebe kadın işine 
vam edememekte, y~vmiye a 
madığı için, sıkıntı çekmeltt 
Baz~ amele kadınlar, işsiz kal 
tehlikesine karşı, çocuk yap 
ınak için tehlikeli çarelere b8' 
ruyorlar. Bu vaziyet nüfus m 
sile ae sıkı bir surette a\ika 
dır. Doğumlann artmasını 

edecek yerde doğuran ka 
yevmiyesini kesmek doğru 

tında tut, akşam yatsıdan sonra --===-==ı' 4 Zilhicce ı :l Zilhicce 
gelirsin. con dotuJu 6 2s "24 

GtlD balıtı 1 8,08 J 8,09 Vaykert sigor.ta işlerine büyük 
ehemmiyet Yermektedir. Rıfkı ihtiyarın söylediği soka- s.bah namazı ::; 40 ::; 40 

ğı bulmuştu. Kapıların üzerindeki Ott• namıw 12.25 12 25 

numaralara bakıyordu. Aklında· :'m ~8:ı !~~6~ :~·~ Öğrendiğimize göre amele içir. 
bir kaç sigorta yapılacaktır. 

ki numarayı karşısında gördü Fa· Yataı namazı t 9 36 t 9 37 

kat kapıyı çalmakta tereddüt e • Y~~geçen ıtınıerı 4.:~ 4 ~~ Bunların başında kaza sigorta
sı gelmektedir. Bir iki gün evvel 
de yazdığımız gibi, iş bürosundan 
bir heyet Zonguldağa giderek iş • 
çiler arasında tetkikat yapmış, bir 

diyor, Ydm k&1aıı Cblert 297 29 > 

- thtiyar benimle alay etti. 1•-----:..---.:---~·1 
Diyordu. Gözü önünde dört Edi1nede yeni yapılar 

katlı bir apartıman yükseliyordu. 
Burada bir dilencinin otunnasına 
imkan var mıydı? Amma, bir ti. 

maz. 
Diğer taraftan fabrikatör 

çalışmıyan kadın işçilere ye 

kir ona cesaret verdi : 
- Belki bu apartımanm sahi

bi ihtiyara acımış da evin bodru
munda bir yer vermiştir! 

Kapıyı çaldı. Açan hizmetçiye 
sordu: 

-- Burada ihtiyar bir dilenci 
var mı? 

- Ne yapacaksınız? 
- Bir şey soracağım, bana gel 

demişti de ..• 
- Bir dakika bekleyiniz, ken

disine söyliyeyim. 

Edirne, (Özel) - Şehrimizin senede ne kadar kaza olduğunu 
imar işlerine bir başlangıç olmak öğrendiği gibi, kazaların hangi 
üzere umumi müfettişimiz general sebeplerden ileri geldiğini de a · 
Kazım Diriğin Ankarada yaptığı raştırmıştır. Heyet tetkiklerini iler 
teşebbüsler neticesinde bu sene }ettikten sonra bütün endüstri 
şehrimizde üç tane büyük binanın 
. memleketlerinde olduğu gibi, iş 
ı~~ı kararlaştınlmış ve bunlann b d .. 1 1 · ·ı 1 · 

ı · d t b't d"I ·şı· ~ın a o en ame enın aı e en yer en e es ı e ı mı ır. ile kaza t" . d 1 
Binalardan biri Ziraat Banka· 

1 
d ntaze ıce~ınt e ya·raı. an_ank '8.D1e 

eye e mına ven mesı arar. 
sına, diğeri inhisarlara aittir. Bun. laştınlacaktır. 
lardan başka Kıyıkta bir umumi 
müfettişlik konağı kurulacaktır. !kinci $1gorta analık sigortası 

olacaktır. Analık sigortası son se-
Bu üç binanın planlan yapıl· 

mıştrr. Pek yakında inşaatına baş- nelerde bir ihtiya~ haline girmiş. 
ıanacaktır. tir. Endüstri hayatında kadın işçi

lerin miktarı gittikçe artmakta -

ye vermiye mecbur etmek de 
ru olamaz, çünkü fabrikatör 
çıkaracağı malın maliyet fi 
düşünmeğe ve hesaplarını da 
göre tanzim etmej'e mecb 

Bunun için en salim yol, 
"Analık sigorta sandığı,, ya 
olarak görülüyor. Bu sandığa 
miyesinden bir miktar para v 
cek, gebe kaldığı gi_inler zarf 
yani çalışamadığı günlerde 
sandıktan parasını alacaktır, 

ni zamanda sandık doğum m 
fm ile temin edecektir. 

Tabii, bodrumda oturan ihti - T •• k Jb• d 
yar bir dilencinin kabul salonu o- ur e ıse eposu 

dır. Bu artış neticesinde bir takim 
içtimai meselelerde meydana çık
maktadır. 

lş bi.irosti bundn başka i~ 
sjgortası yapmak için bir proje 

lacak değil ya f Gelip kapıda ko- Bahçekıpı Şekerci Hacı Bekir kırtı-
nuşacak. iki dakika sonra hiz - unda 86 numarada aradıtn',ız yerli ve 

zırlamakta dır. 

metçi geldi: ecnebi. huıı ve .-a~ma el~r, 
Her yerde olduğu gibi, bizde 

de kadın _çalı~masım bir ta.kım 
şartlara bağlamak lazımdır. Mese
la gebe kadmlann çalışma şera -
iti, süt emen çocukların vaziyeti 
gibi... Bugünkii şerait altında, bir. 

BiR TAYIN - ttalyada 
r.enciye ziraati üzeri~·
tisas tahsilin bitirerek dönen 
mi Yen Antalya sıcak ikli 
ziraati deneme istasyonu mü 
hassıslığma tayin edilmiştir. 

_ Buyurunuz efendim. pattb, perdeıuıır .. 1 5ocuıc etbtteterı eh -
. • . ven fiyatla bulabılirsiniz. 

Dıyerek Rıfkıyı ıçen aldı. Te- Yeni çeşitler gelmiıir. Fırsattan iati· 
miz bir merdivenden çıktılar. A- fade ediniz. (V. No. 13227) 

partnnanın içerisi güzel boyan - Petln ve verealye m uamele 
mış, oldukça zarifti. yapllır. 

Hizmetçi ikinci katta bir l<apı ---------Iİlllllll- Van Gölü işletme idaresi 
direktörlüğünden: 

açtı: 

- Buyurun, oturun. Şimdi ge
lecek! 

Dedi. Burası oldukça zevk sa • 
hibi bir adamın tanzim edeceği 
kadar güzel bir oda idi. Koltuk -
lan kanapeleri, güzel, masası, ge
ridonlarr, duvardaki levhaları ile 
belki Rıfkıyı imrendirecek ka<lar 
idi. O, bu muammaya bir türlü 
mana veremiyordu. Bir yandan 
odanın dört yanma göz gezdiri • 
yor, tatlı bir sıcaklık veren çini 
sobaya bakıyor, bir yandan da 
Yenicami kemeri altında titriye 
titriye dilenen ihtiyarı 'düşünüyor, 
bu işte bir oyun olması ihtimalle
rini araştırıyordu. 

Rrfkı bu düşüncelerin arasmaa 
şaşırmış kalmışken kapı ~ıldL 
bir robdöşambra sarılmış tertemiz 
ak sakallı bir ihtiyar içeriye girCli: 

- Hoş geldin oğlum. Otur, ra
hatsız olma. 

Yenicamide gördüğü bitkin ih
tiyarın ayni idi Yalnız, temizliği, 
kibarlığı bir fark teşkil ediyordu. 
Rıfkının muhakemesi sarsılmış • 
tr. Ne diyeceğini, ne söyliyeceği. 
ni bilemiyordu. 

Ih ti yar sözlerine devam etti: 
- Ben de bir saat önce gel • 

miştim. Sigara almaz mısın? Bir 
acı kahvemizi iç de, sonra işine 
bakarız. 

Kahve geldi. ihtiyarın verdqi 
sigara Sipahi ocağıydı. İhtiyar u· 
tala emretti: 

- Bana hak. ~~de a1Jle 

biraz buraya gelsin. 

Ahmet gelince ona da dedi ki: 
- O tipili günün akşamı ge- 1 - idaremiz motörleri için 30 ton ince, 20 ton orta ol 

tirdiğim paraları sayarken gümüş üzere ceman 50 ton miktarında m azot kapalı zarf uıulile mün 
bir para gördün mü? ya konulmuıtur. 

- Gördüm. Hatta bunun ne - 2 - Bu baptaki !&rtname ve nümuneıi Vanda Van ıölü itle 
reden geldiğini, hangi hesaba kay idaresinde, lıtanbuJda Deniz yolları iılebne Direktörlüğünde, 
detmek lazım geldiğini sizden diğer mahallerde bulunanlar prb aylıklardan ve yabud merkeı 
soracaktım. talep edilebilir. 

- Hiç bir hesaba kaydetme. 3 - Tahminen bedeli 10 bin lira olan bu münakasanın ihale ·· 
O para bizim değil, yanlışlıkla 19 - 3 - 936 tarihli perıembe günü aaat 14 dedir. 2490 nUlll 
gelmiş. tşte bu bay o akşam ace - lı kanunda yazılı evaaf ı haiz iıtek liler muvakkat teminatlarile bit 
leyle bunu venniş. Şimdi kendi • te Vanda Van sıölü iıletme idaresindeki Komiıyona müracaatları• 
sine iade edeceğiz. ( 1223) 

Sonra Rıfkrya döndü: 

- Bana kaç para verecektin? Ankara Jandarma genel komutanlı 
Rıfkmın dili tutuldu. ,Bu zen • 

gin adama sadaka venniş olmak- . sahnalma komisyonundan: 
tan utanıyordu. . . . . 650 kunat tahmin bedeli on kütüklü 2590 paİUka takımı il• 

- Ka~m, dedı, lırayı ıstemı • kurut tahmin bedeli 5000 tane tüf ek kayıtı 25 - 3 - 936 ça;..( 
yorum. Sızde kalsın. ba günü saat on bette kapalı zarf ekıiltmesile 1&tın alınacaktır .• 

- Hayır, olmaz. Ben hakkını- lıtekliler ıartnamesini parasız komisyondan alabilirler. E~---··-
dan fazlasını istemem. Bir mi, ~ki meye gireceklerin 143 lira 38 kur uıtan ibaret teminat mektubd 
mi kaç kuruş verecekti isen onu ya makbuzu içinde olacak teklif mektuplarını eksiltme vakt'!ıw,) 
ver. bir 1&at evveline kadar komisyona vermit olmaları. (516) (t~ 

Rdkı mahçup bir hald'te cebin- · __;.,/.: 

::!ı!'1;::b~~ı:,·t~~~r1~Y! Ankara j andarma genel komutanlıİ' .. 
dua ederek parayı aldı. Lirayı ia- t ) k • d • "iti 
de ederken dedi ki: sa ına ma omısyonun an. dtf li 

- Evlat, kusura bakma. Be . Vasıflarına uypn ye bir tanea ine 78 lira değer biçilen ıek,.~ 
nimkisi de bir san'attir. Seksen yüz takıma kad~r zab

0

it bineii eje ri yeniden ekıil~e!e konubo ~ 
yaşından sonra ne iş .görebilirim. Kapalı zarf ekaılbnesı 26 - 3 - 936 perıembe ıunu ıaat on 
Böyle çalışıp geçiniyorum. 'Fakat yapılacaktır. 
insafla düşünürsen benim san'a. Şartnamesi paruız komiayondan alnutbilir •• .. ~·u;_. 
tim, hele bu y~, bütün öteki lıteklilerbı kanuP n ~tgaaae&le yazılı bel•• •• SiS: ·~ 
san'atlerden güçtür . .O akPm, UI· teminat ..kbuzu ••ff 1-nb. ••ktubu içinde bahuıa"1t tekli~ 
sJ1 ölmediiJ.ıne JlAlA J&ll)'Qnun. tuplarını en ıeç ebilbDe dııü ,. ktinclen bir aut evvel ıı--ılaY'I!' 

· • • • vemıit ol•alAn. (1229l 
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f Yür kler acısı 
tramvaı bzaıı 
dalla old•·I 

araba sekiz yaşında bir yavruyu 
ezdi. iki araba da yoldan çıktı! 

ne 10 'iiM~f iliye lit., tili im aaa ;a;ınli 
\._ ait fenni raporu hazır- dun. Kaa olan yolun teltlilıeli 
"'9Jet yarın raporunu müd- olJajunu bilirim. Y GVGf Pli7or

'liie verecektir. Hasta- tlam. BiTden ara6cının önüne 6ir 
ele bulunan yarablann sıb- dülılıandan lriipii 6ir ~· lırla
eti düzelmektedir. dı. Acıra6ayı ilri ~ metre .anra 
ne yokuıundaki kaza be- drudarJ.,,.., tla Pfnenmaine 

"'-tulmamııken bayramda mani olamadım. 
ay kazası daha olmut· 

l'OJakapıdan Aluaraya ıelen 
talı tramvay arabası Mu· 
camii önünden ıeçerken 
Jacı dükkinından küçük 
ansızm dıprı f ırlamıt 

tramYaym altma sit-

YOLDAN ÇIKANLAR 
Bundan bqka bayram pnle

rinde iki tramvay da yoldan çık· 
mqtır. Betiktat - Fatih hattın
da iıliyen 81 numaralı tramny 
arabası Sirkecide itaret memuru
nun önündeki kaYiaten ıeçerken 
arkaıındaki römork anıızm ray
dan çıkmııtır. Kazadan biletçi 
zil çalarak vatmanı haberdar et· 
miı, vatman derhal fren yaparak 
tramvayı durdurmuttur. On bet 
dakika sonra araba tekrar raya 
konmuf, tramvay seferleri yeni
den baflamııtır. 

ikinci raydan çıkma hadisesi 
de Beyazıtta olmuıtur. 

Edirnekapı - Sirkeci araıın· 
da itliyen 747 numaralı vatmanm 
idaresindeki 64 numaralı tramvay 
arabası Beyazit makasında yoldan 
çıkmıf, bir haylı çalttıktan ionra 
raya konmu•tur. 

Son günlerdeki raydan çıkm• 
vakaları üzerine arabalann esas
lı bir lcontroldan letk'ki icap et
mektedir. Zaten müddeiumumi· 
lik de böyle bir İıtekte bulundu· 
iundan belediye mühendisleri ''a· 
landa bütün arabalan umumi ola
rak gizden geçireceklerdir. 

Bir ltlflan çöktll; beı 
kişi garalı 

JtacbkCSyüne yakın Merdiven 
kl;yiinde enelld alin bir kua ol
IDUf, bet kadın yaralammfbr. 

G6mridr muhafaza memarla
nadan Nmntin kisi nifanl•naca· 

il Fi 1 m - - ~ -
Türkçe Sözlendirilmiş 

Olarak Gösteriliyor! 
-- ye= --

Bu Seferkiler Nasıl? 
Sinemalann Kurban Bayı amı 

programları arasında yer tutan 
filmlerden ikisi burada Türkçe 
söyleniJmi~tir. Gösterilmesi de -· 
vam eden bu filmlerden biri, ''Tar 
zan gcli~·or,,, biri de "Ateş Kra -
liçesi,, 1simlerindedir. Biri "İpek,. 
ı:-e, biri "Saray,, da .... 

Bu mevsimde daha evvel de "Golem •. filminde Harri Bor, il inci Rudoll ve Sari Dorat, H• 
T.~rkc;~ s?zlendirilmiş bir kaç.fil~ laam Jakop rollerinde. Kral, Hohama ifkence yaptırarak, onan ağ· 
gosteııldı. Bunlar hakkındakı du- andan "Golem in •ırrını öjrenm ek i.ıiyor. 
~~~ri~~~n~~~~J----~-"~-~-~-----~~~-~--~· 
cksıklıklerını, kusurlu noktalarını rak t · b" st• B ·· l d" ı ,., · · · · 

k k 
latt k B h fta , emız ır se ır. u, soz en ı- reklam edılınışti ! Tezadı, reklam. 

te er te er an 1 • u a 1"iı:a h b ·· bet b" t mahi d d ··ro·· w •• •• l H .. t ·ı .k. fi d"ğ f"l l •Wo$ esa ma mus ır no • a a go ugumuz o uyor. em 
,gos erı en 1 1 1 m, 1 er 1 m er· yetindedir. Kusursuz olmayışına sık sık! 
elen bahsederken dokunduğu~.uz rağmen, sözlendirişte herhalde 
:t~sakhklardanbkurtbulmuş" degıl - nisbi bir terakki var. Bundan son- "1 arzan Geliyor !,, 
du·. Bununla era er, Tarzan k'l d d h f 1 te kkin. . . . ka ra ı er e a a az a ra m "ipek,, sinemasındaki "Tar • 
gelıyor,, fılmıle mu yese edecek . 1 · · b 1 k t · ·1 b 
1 k 

"At Kral" . . .. ız ennı uma emennısı e, a zan geliyor,, filminin türkçe söz. 
0 ursa·, eş ıçesı,, nın soz. . t" k d d" ş·· h · 
1 d 

.. 
1 
.. b' d h d"" .. d"" vazıye ı ay e ıyoruz. up esız lendiriliş halini yukanda ihsas 

en ırı ışı ıraz a a uzgun ur. · ti , 
M 1 ~ A t · ·· .. 1 . • memnunıye e · ettik. ııave olarak, bu filmin bu ese a şamo epın soz soy eyışı, . 
oldukça uygun ve dokunaklıdır. "Ateş Kraliçesi,, noktadan tamaınile daha önceki -
Ayni zamanda söyliyenin sesi, her ler gibi yerinde saydıığmı söyliye-

Türkçe sözlendirilen iki film- lim. F.sasa gelince, şu maymunlar 
iı için bir çok konu ko'DlfU çaiı
rılmıf, eilenceye bqlanmııtır. 
Eaki bir bina olan eYin Git kat o
dalarından birinde davetli kızlar
dan biri oynarken döteme ansızın 
çiSkmüf, odada bulunan bütün da
vetliler ·alt kata dütmütlerdir •• 

Bu dütm• neticesinde Leman, 
Müveddet, Sevim, AJte, Fatma .......... " 
Ierine çiviler 'hatmıf, bazı yerleri 
aıynlmıtbr. 

Kua1a zabıta memurlarr ve 
erkekler yetiımiı. tahtalar altında 
kalan kadınlan kurtarmıılardır. 
aiır yaralı kimıe yoktur. 

Yaralama vakaları 
Son iki pnde dört yaralama 

..U.ı olmUfbır. 
1 - Ayakapıda oturan hamal 

Babaettinle Cemal aarhot olarak 
Küçük Muatafapqadan ıeçerken 
kendilerine takılan çocuklara kü
für etmiılerdir. 

Sarbotlann küfürlerine Rizeli 
Hasan ve Ni1azi kmnq, Babaet
tini •i kalaiJndan, Cemali elle
rinden yaralamıılardır. 

Kavpya polisler yetipniı, ya
ralıları Cerrabpaıa hutaneaine 
kaldırmıılardır. Huanla Niyazi 
yablammıhr. 

2 - Çarwıda aenar sabalık 
yapan Mehmet, sarhot olarak 
kunduracı Ziya ile lamailin üze
rine hücum etmif, Ziyayı ellerin
den yaraJamııbr. 

3 - Şehremininde Karabq 
mahalleain4e oturan Arap Sedad, 
bayramın üçüncü günü alqamma 
yetitmek üzere Saraçhane hqın
da terzi Cemile bir elbile umarla
mıtlır. Cemi~ elbiseyi tamamlı
yamamıt ve bu yüzden de mfitte
riai ile aralannda kavga çıkmıt· 
tır. Kavgada terci Cemal daha 
bukm çılumı ve müıteriıinin ka
fumı J&l'llUfhr. 

4 - KüçGk Ayaaofyada Mey
dan arkalı aokatında 7 numaralı 
evde oturan Emin, Haydar, Ali. 
Mustafa İlminde dört kiti ailevi 
bir meaeJeden DYp)'a lahlfmat· 
lar, hlrihlrlerinl bıçakla muhtelif 
,_)erinden )'&l'alamqlardır. Ya
ralan laafiftir. 

den "Saray,, daki, hususiyetli ve veya arslanlarla dost yaşıyan 
güzel bir filmdir. H. Ridder Ha · yan insan yan hayvan doğup bii
gardm "O kadın,, isimli bir ro - yüyen tipin ve buna ait mevzula
manmdan alınan mevzu, çok en rm ne kadar suiistimal edildiği 
teresandır. Fantastik bir mevzu... malumdur. "Tarzan geliyor,, fil • 
Belki bir çok kişi bu hayali mev- mi, bu suiistimal serisine yeni bir 
zuu yadırgayacak. Fakat, bizce katıhştan, bu suiistimal silsilesine 
pek hoştur. Herşeyi kendi tarzına yeni bir zürriyet ilavesinden iba
göre kendi çerçevesinde gözden rettir. Tarzan, Lordluk paycsile 
19girmeli. Şimalae. kutba plan medeni hayatta makam edimliği 
bir yerde, buzlar altında çığlarla halde bu hayat kendisini tatmin 
kilitli bir kor memleketi ve orada etmiyor ve tekrar ormana dönu • 
yanan ebedi hayat ateşi, bu ateşte yor ve. s. Yeni zeyl, gayet rılrz 
yanan ve beş yüz senedenberi ya· bir şeydir. Bu sefer Tarzan roli.i • 
fIYaD, genç kalarak yaşıyan bir nü yapan ne Coni Vaysmüllerdir. 
kadın. Con Vinsi isminde bir ka • ne de Baster Krab :. bu seferki de 
şifi seven ve ceddi bu adam olan Herman Brikson ! İkisini de bi.-~r 
Leo Vinsiyi, onun cedidi sanan parça andıran ba5ıka bir sporcu! 
bu kadınla torunun karşılaşması, 
bunun etrafında sürekli macera. 
Enteersan değil mi? Bu "Atlan . 
tid,, çeşnisinde bir mevzu ve hat · 
ti d~ha sır dolu... Çölde kaybol • 
mu§ bir şehir yerine kutupta kay
bol~uş bir ülke ... ve buzlar ara · 
smdaki bu ülke, kızgın ; yer yer 
alevler yükselilyor ! · 

Helen Gagan, Helen Mak, 
Randolf Skot, Nigel Bıııs ve daha 
başka, burada pek o kadar tanın
mamış yıldızların yeter derecec!te 
haşan ile temsil ettikleri mevzu • 
un senaryosu, filmi seyredende so
nuna değin merak uyandıncı şe
kilde tertip edilmiştir. Reji de 
kavrayış üade ediyor. Hele deko
ratif şekilllendiriş, çok muvaffak· 
tır. Film bu cihetten hayli zengin 
olduğu gibi dekorlann gözü yo -
ran bir kalabalık teşkil etmeyi.,i 
ete fi1min lehine! Masraf edilmiş, 
israf edilmemiş t Nihayet bu kor 
memleketindeki danslann oriji . 
nalliği ile müzik kompozisyonu -
nun uygunluğunda da aynca işa
ret etmek yerindedir. 

tşte "A~ kraliçesi., kendi tar
zmda, hususiyetli ve güzel bir 
filmdir. Böyle olduğu halde rek • 
lamda ihmalkar davranılmıştır. 
Reklam, filmin nasıl olduğunu 
anlatmıyor ve bu işi dürüst bir 
tenkide bırakıyor. Halbuki öte ta· 
raftan her cihetce sıfır olan "Bir 
numaralı halk dfümıanı,, filmi, 
oldulmıdan ne kadar b8§ka türlü 

"G ' r·l ., oıem,, r ı mı. 

Kurban bayramında "Sümer,. 
sineması Fransızca sözlü bir film 
programına aldı. Bu "Golem,, fil
midir. Harri Borun rol aldığı bir 
film... Bunda Harri Bor, tarih 
çerçevesi içerisinde görünüyor. 
Kral ikinci Rudof rolünde ..• 

Son zamanlarda Kurunuvusta 
dekoru içerisindeki mevzularla 
filmde pek seyrek karşılaşıyoruz.. 
"Golem,, filmine o devrenin ha • 
vası oldukça kuvvetli olarak. sin
dirilmiştir. Harri Bor en kuvvetli 
en canlı oynadığı ro1Jerden birin
de olmamakla beraber, gene tem
sil kabiliyetini yer yer göstemıe
sini biliyor. Roje Kar], Şarl Do· 
rat, Jermen Ossey ve daha başka 
bazı artistlerin oynadıkları bu 
film, umumiyetle ortadan biraz 
daha iyidir. 

Ancak, bir lejanddan ~· ı~nan 
mevzuda, Yahudilik havası rsi • 
yor. "Golem,,, sonradan canla • 
nan bir sanemdir. Bu sanem, Ya • 
hudileri eziyet çekmekten kurtan
yor. Mevzu, bir hayli Havra pa • 
sajları ortaya koyarak yürüyor ve 
sonunda icap ettiği zaman Yahu
dileri kurtaracak başka "Golem,, 
lerin daima bulunabileceği ı:özle. 
ıile bağlanıyor. Hahamın bu mü. 
lahazasile biten filmdeki bu Ya
hu dilik havasında bir propaganda 
temposu blllunduğu inkaı· edile • 
m& Derhal fark~r ! 
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lzmirde bir cinayet Gaziantepte Doğu ellerinde 

Alkol, kıskançlık, kavga Öğretmenler Arttırma ve 

Ve )
• k 

1
• ••} •• Yardım Sandığı 

Başbakanın babası 
O um••• Gazi Antep, (Özel) - Üç yıl mezarını 

• 
zıyaret 

Katil, tabancasındaki sekiz ku1 ~un kar etmeyince 
düşmanını boğarak öldürdü/ 

Izmirde Alsancakta Mesudiye tl!I•• 
mahallesinin ikinci ~ade sokağın- ~~~~ 
da iki kişinin ölrlürülmesi ile ne
ticelenen bir cinayet olmuştur. 

Bu sokakta sekiz numaralı ev
de, un fabrikasında ustabaşı 1'if· 
lisli 42 yaşlarında Niyazi oğlu Şük illiııiliııılJ.:i"' 

rü oturmaktadır. 
On senedenbcri bu fabrikada 

ustabaşı olarak çalışan Şükrii, bu 
evin ve İzmir<le diğer bir evin sa
hibidir. Bir müddet eV\·el, kenili 
oturduğu evin alt katını Hiise~·in 
oğlu Sıtkı Anında birine kirala· 
mıştır. Sıtkr Başrlarakta beş nu
marada Sebat bal<kaliyesi sahibi
dir. Sıtkmın yanmda ayni evde 
metresi Sabiha vardır. Sabihıı 1!
tanbulludur ve henilz 27 yaşmda
drr. 

Sıtkc metre. i için tutmuş oldu
ğu bu evde haftada iki üç gün 
gelerek kalmakta imiş. Evli olan 
Sıtkı ayni zamanda 3 çocuk ba· 
bastdır. Katil Şükrünün de karı~;ı 
ve döıi çocuğu vardır. 1 

Şükrü gece saat 22 de işinden 
evine gelince evde kiracı bulunan 
Sıtkı ~~ metresi Sabihayi evin üst 
katında ve kendi odasında bir ra
kı masas1 başında işret ederken 
bulmuştur. Bu vaziyeti bcğenrni· 
yen Şükrü hiddetlenmiş ise de Sıt
kı kendisini de masaya çağırmış: 

- Kızma. yorgunsun gel sen de 
ıç. 

Demiştir. 

Bu daveti kabul eden ŞükrU 
masaya oturmuş ve iç.mcğe başla
nuştır. Fakat az sonra Şükrü bu 
hali beğenmemiş ve karısına ba
ğırmağa başlamış: 

- Bir daha bunları bizim oda
mızda göııniyeyim, ben bu Sabi· 
ha ile görüşmemeni sana kaç de· 
fa tenbih etmiştim. 

Katil Şükrü 
sokarak boğazını sıkmak suretile 
öldürmüştür. 

Katil cinayeti işledikten sonra 
karısının yanma gitmiş ve: 

- Her şey bitti! 
Demiştir. Fakat evden dışarı 

çıkmamıştır. Silah seslerine yeti
şen polisler eve ginnek teşebbü
:)Ünde bulunmuşlarsa da Şükrü 
teslim olmamış ,.e bir müddet son· 
ra evin icinde vamk bez kokusu .. ~ 

gelıneğe başlamıştır. Polisler ka-
tilin evde yangın çıkarması ihti· 
malini nazarı dikkate alarak eve 
giıınişler, Şiikrüye teslim olmafıınr 
ihtar etmişlerdir. Şükrü tabanca
casile teslim olmuştur. 

Polisler yanık bir sigaradan tu· 
tuşınuş olması ihtimali bulunan 
bir kilimi de söndürmiişlerclir. Ad
liye tahkikatına göre, hadisenin 
~ebebi Şiikriinün zevcesinin ko
casının miitea<ldit ihtarlarına- rağ
men Sabil-ı.-ı ile görüşmekte de-

önce şarımız öğretmenleri tara-

fından kurulan "Muallim~er ta- Malatqa, 1 ürk tarihinin en değerli çoculc/4 
sarruf ve yardım sandıgı,, nm b · · d ., · .. 
müddeti bittiğinden ıenel konıre ırıne oguı ycrı olmakla onemlidir 
yapılmı§tır. 

Üç yıl içinde sermayesi dört 
bin küsur lira olan bu sandığın o 
müddettenberi öğretmenlere yap
tığı yardım ve bu kurumun iyilik
leri hakkında uzun uzadıya görü
!Ülmüı ve sandığın olduğu gibi 
devam etmesine karar verilmiıtir. 
Bu kongrede sandığın kati hesa
bı görülerek herkesin hissesine 
düfen nemalar dağıtılmııtır. Ar
zu edenler sermayelerini de ala
rak sandığa yeniden dahil olmuı
lardır. Bir çok ıermayedarlar da 
sermayelerini sandıkta tekrar bı
rakmı~lardır. 

Sandığın tekrar devamı büyük 
bir sevinç uyandırmı~tır. 

Muallimler birliği kendi ken
dini feshetti. 

Gazi Antep öğretmenler birliği 
verilen bir kararla kendi kendini 
feshederek ispekter Avni Öz dalın 
başkanlığında toplanmıı ve ıunlp.
ra karar vermi~tir. 

1 - Feshedilen öjretmenler 
birliğinin be! yüz cild kadar kita
b'ının Halk~vine verilmesi, 

2 - Haftanın çarıamba gün
leri öğle sonları Cümhuriyet ilk 
okulunda mesleki toplantılar ya
pılması, 

3 - Çarıamba günleri öğle'den 
sonra çocukların uğraşma tekil
leri, 

4 - Okullardaki Kızılay genç
lik teşkilatına fazla önem veril-
meıi. .• 

ımııımıınııımu11mıuımııuıınııı1tNıusıuı......,_.,.PD11UlllY1~"""ı,._ 

vam etmesidir. Bunu Şükıü de 
böyle söylemiştir. Fakat hadisede 
Sabihamn kıslfonılmasmdan do
ğan bir iğbirar neticesi olması da 
muhtemeldir. 

Adliyece tahkikata devam edil
mektedir. 

Malatya, (Doğu ellerinde bir 
tetkik gezisi yapan özel aytan· 
nuzdan) - Malatyanın haYası, 
güney ve doğu Anadolusunun ba· 
zı yerlerinin havasına göre, daha 
iyi. Güneşin dolup taştığı oteJ o· 
dasında, gözlerimi açar açmaz ilk 
işim pencereden etrafı tetkik et
mek oldu. Ne bol güneşli ve ne 
sempatik bir E;ehir. Şehir ve ağaç· 
lar birhirlerilc sanki kaynaşmı~ 
gibi. .. 

Büyük bir mazir:i olan Malat. 
ya, diğer bazı Anadolu şehirlerin· 
de görülen durgunluk çehresini 
göstermez. Önümdeki meydan
lıkta sabah pazarının gürültülü. 
kaynaşan kalabalığı var. Biribiri· 
ne geçmiş sayısız ve dar sokaklar, 
gene biribirini kovalıyarak mey
danlığa dayanmış ... 
Bulunduğum otelin üst katın· 

daki pencereden şehrin hemen 
her tarafını görebiliyorum. Büyük 
bahçeler şehrin dört bir tarafını 

kaplanuş, ta uzaklara göz alabil
diğine kadar yayılıp gidiyor. 

Biraz sonra giyinip sokağa çık
tun, sonbahar sabahının parlak 
güneşinde Malatya çarşılannı ge
ziyorum; bir kaç çarşı biribirine 
muvazi kurulmuş, aynca bir kaç 
meydanlığa - burada bu mey
danlıklara (pazar) diyorlar - bu 
çarşılarda yer verilmiştir. Şira 

pa·zarr, buğday pazarı. sebze pa
zan bu mcydanhklara verilen ad· 
lardır. 

Malatyada, ilk teşrin ayr, her 
çeşit ürünün pazarlara döküldüğü 
bir çağdır. Bol güneş ,.e bol suyun 
yetiştirdiği sayısız bahçelerin mey 
va ürünleri, bu pazarlarda satıl· 
mak için bUyük çuvallarda sıra 
bekler. 

Ben de zaten onu 
dim. Profesör Pi tar ( 
dmdaki kitabında bu 
kmda şöyle der; 

"Malatyanm muazqm 
hiı ıehre hilrim bir 
lnnet Papnm babum• 
mezarlıirn yeni lu1111 

Arabayı durdurdum, 
zarlığa daldım. Malaty 
mezarlığı oldukça bü · 
zarlıktır. Orta yerinde, 
şiJ boyanmış demir pa 
la çevrilmi~ beyaz rne 
pılmış bir mezar göze 

l\Iermer bir plakaya 
şöyle bir yazısı var: 

"Malatyalı Abdülfe 
di zade Harbiye nezared 
kemat daire.si mümey 
mütekait merhum Hacı 
yin ruh ·na fatihi.,, 

Tarihi vefatı: 8 e 
Bu mezann yanı baş 

hakan İsmet tnönünün 
len oğlu B. İzzetin mezarı 
mezarın Üz(!rinde de §Ö 

zı göze çarpar: 
"lımet Pa1a Hazretle • 

izzet Beyin kabridir.,, 
- Fi 28 tetrinievvel 

Mezarlıktan dönerk 
pek ender zamanlarda 
dindn.rana bir haz ve ra 
dı. 

Mezarın bir re>sın:ıii al 
kat ne yazık ki, bu rcsinı 

madr. 

Dem~veSrt~ilemetresi Sa-~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~ Kapıları pazarlara açılan ve pa· 
zar yP.rlerini çepeçevre kaplıyan 
dükkanların önlerini koskoca mey 
va yığınları sarmış. Biraz öterlek; 
sPhze rıazarınd:t sa~1ıı;ız sepetler· 
de çeşitli sehze ter görünüyor. Bıı 
yemiş ve sC\hzelerin can1ı bir ol· 
pw1luk ifadP eden çehrPleri jn~a

na. hu memleket toprnı?rnm nr 
ktt\•vetli hir ,·erim kahiliveti bu· 
Junrlnğunu adeta haykınnaktadır. 

Başbaknnm Malatya il 
yarını asırdan biraz art 
harhinc gönüllü olarak 
den m~rlıum Raci Reşit Be 
ten sonra gelerek M alat 
leşmiştir. Merhum Hacı 
vin 1\falatvadaki bu me bihaya da: Boldan da fakir çocuklara yardım 

- Haydi siz de odanr.z:a gidin! 
Diye bağırmıştır. Bu yüzden 

Sıtkı ile Şükrü arasrncfa kavga 
çıkmış, ikisi de birib:rine saldır

mışlar, nlt alta, u~t üste boğuşnıa
ğa başlamışlardır. 

Ayni odada Sabiha ile ŞUk ü
nün karısı birer köşeye çekilerek 
akibeti fena görülen bu kavganır! 

sonucunu korku ile hckleıniye ln!='
lannşlardır. 

Bu sırada Şükrü çekmecede bt:
lunan parabellum tabancasını a
larak Sıtkıya ateş etmiye haşla
mıştır. Atılan ku· şunlardan birin
cisi Sabihanın alnına girerek ha· 
şmm içinde kalmış ve derhal ölii
müne sebebiyet Yem1iştir. 

Bundan sonra kavga bütün şid
detile devam etmiş ve Şükrü ta
bancasındaki sekiz kurşunu da Sıt 
kının üzerine boşaltmıştır. Faka~ 
çok yakından atılan bu menniler
den yalnız ikisi Sıtkıyı burnun
dan ve kolunClan yaralamıştır. 

Sıtkınm ölmediğini gören Şük
rü bir Mat ltadar süren bu boğuş
ma'dan sonra Sıtkıyı evin halasına 

Boldan, (Özel) - Dolcbnua ·l 
cyllil ve Zafer okulundaki fakir 
\'e yarclıma muhtaç talebelerin ih
tiyaçlarını temin için teşekkül e· 
den "himaye heyeti,, nin giyindiı
rliğ"i ve kurban bayramı arif esin
de sevindirrliği 63 çocuğun fotoğ
rafından bir tane gönderiyorum. 

l numaı a ile gösterilen himaye 
heyeti başkam bank memuru Nu
ri, 2 veznedar Şükril, 3 iiye thsan, 
4 üye kabile Hanife, 5 kültür iş-

Yeni 'Malrtyaıım sonbahar riiz
rrftrlarile ai!açlarmm yaprakları 
Jusmen sar:ıl'an hağlaıı arasından 
geçiyoruz. Şehre yakmla~tı~mPz 

hir sırarla arabacı, sr.~ tarafta u
·,,anan geniş bir mezarlrğı göster
eli: 

yarı İsmail Hakkı Ulugw, G üvc Me- t t l b l b..,lJa~ın1n - - ~ c )aş· a rnnın u _ 

liha, 7 üye öğretmen Rahime, 8 mezarı ... 
üye öğretınen Hulüsidir. 9 CU üye ıuınııı11111m1111ııım11111111111111111111ııın111nıııınuınııımnımııımım111nı-•1111•-1• 
maliye tahsil nıüfcttişi Oğuz olup retle bugüne kadar önemli yar
\·azifede bulunduğundan fotoğra- dmı !arda bulunmu~lardrr. 
fı alınamamıştır. tlçehay Ekremin bu alandaki 

Himaye heyeti 53 fakir talebe- faaliyeti de takrlire ~ayandır. 
ye elbise, ayakkabı, çorap \'ere- Himaye heyeti daha ö~emli ba· 
rek temizce giydirmekle beraber ~nrılar elde ~tn ek icin çalışmakta, 
okul talebelerinden fakir olanla- nkulun ve talehrlPrin ıılilhim ek
ra kitap, ve m<>ktcp eşyas1. ders siklPrini tamamlamak az~1ini_taşı
ınalzcmesi de dağıtmış ve bu su- maktadır. 

• w 

elan on yıl kadar önce 
ilbaylrk yapmış olan ve 
yıl geçmesine rağm~n 
l:ır taraf mdan hala çok 
övülen şimdiki Ank:ıra i 
Nevzat Tandoğanııı i1l 
ınanmda onarılmış \·e b 
zel şekline konulmuştur. 

Bugün Malatyada Is 
nün iki amca çocuğu var. 
dan birisi Bay l\Iehmet 
tekisi de Bay Abdullalll:ll~· 

Tevfik, Malatya urba~ 
Abdullah ticaretle uğr 
Bu iki kardeş, büyük ba -._.. 
dulfettnh Efendi merhulll""', 
ci oğlu İsmail Bey mer 
ğullarıdır. 

Omer 

Edremit ilçetayı 
Bedrettin, bayramdan 
halkevinde garp edebiy 
lu bir konf eraııs vermiş 



Aiinlınlar Reni işgal ettiler! 
(Va gam 1 incitle) 1 mak lazım gelen milletler cemiye-1 ~haıın9: olur~ olıun öldürmei~ı 

ALMAN ASKERLERi iŞGAL linin esasındaki prensip arasında hıç de nıyetlerı yoktur. Naıd kı 
SAHASINDA bir fark mevcuttur. 1 Framılar, ve lqilizlerde de böyle 

. Kolonya, 7 {.A.) - Röyter a • Dünyadaki müteaddit siya&f vel bir niyet yoktur .. ~• ıen~ Alm~n-
Jansından: ekonomik meselelerin manasız bir lar Avrupanın dıger mılletlerın-

Alman askeri kuvvetleri Deut surette halline gidilmiş olması den daha kor~ak ve her ~l~e da· 
'2a vannışlardır. Süel uçaklar Ko • keyfiyeti dahi yine bu muahede- ha az f8refll maanlar delildir. 
lonya üzeıinde uçmaktadır. nin ruhundan gelmektedir. O tarz .. Alman1ad~ nilfaa bapaa, me-

Berlin, 7 (A.A.) - 7 ve 8 mart da hudutlar çizildi ki bunlann çi- sela Ru~y~dakınden 18 defa daha 
tarihlerinde Almanyarun içerisin· zilifinde h&kim olan intikam ve az arazı İlabet etmektedir. 
den gelmekte olan 19 piyade ta . kin fikirleri, mağlO.plerin de inti- Alman köylüsünün ~e~t .ve ça
buru ve 13 topçu bataryası Ren kam almnlan ihtimalinden dola· h~~anbiı ve Alman mılletının teı-
~~mda yerleşeceklerdir. Bu yı, korku ve sıkıntı hislerini do- ~dı!atbuçıh6k7v~ıflanl ~fevc~t. olma1& 
~et, 8 mart akşamı nihayetle- ğurdu. ı ı, . mı 1~ nu us ıçın ~-
necektir. Bu kıtalann ekserisi, Dünyanın, Almanyanın hayat m~ ıayn kabı~ olurdu. Hal. böy
llen nehri boyunca ve bu nehirle hakkı için çalışmak mecburiyetin le ıkea, bu mütklil&b Hlki tas• 
ICaraorman arasındaki ivada yer de bulunduğunu anlamak isteme- di~ eden, f-:1'at ıazete makale-
&lacaklardır. Ahen Trenes ve Sar . k t "ftür lennde, neınyatta ve nutuklarda 

, . mesı ço şayanı eessu · f 1 tim· hakk d uk b · 
l'ebrauck şehirlerine ufak gamı - MiUetimizin hayatındaki endi- se ~ e . az °! a ~ ~ .. ır 
b]ar konacaktır. lki tayyare gru 1 . .. tl iifahede e- sevınç ıihterenlenn huıt dUfUD· »u bugün, Kolonya, Düsseldorf, şe en memnunıye e m celilijiDe ne demeli 7. Bunlar cla-
lftnıdort ve Mannheimdeki yeni den. gazeteler y~a~~.?ku;1a~ bili aefaletinıizi, dilnyaya sfiratle 
llınizonlarma varDll§lardır. Kan hakikaten şayanı ~ ~r. ~ bildirmek için, bu sefaletin her 
rılıeim ve Kolonya şehirlerine iki lan ya~nlar ehemmıyetsız şahs; türlü tezahüratınun Petinden kot
tanare topçu kıtaaı da yerleştiri- y~tler .. ıse hunlara eeva~=~· maktadırlar. Bu sefalet artsa1cb 
lecektlr. bile luzurnsuz 1?'11uruz. • .~r belki ba adamlar tfiPheals daha 
BOYOK ELÇiLER HABERDAR" milletin fe~&ketı hakkındaki mu· çok memnun olurlardı. Milyoalar-

MIŞ şahed~ edilen ve yahut farzol': ca insandan müteıeJckil bu mille-
Londra, 7 ( A.A.) - Röyter a • nan nışaneleri, um~mt vaziyet ~- tin kabiliyet ve faaliyeti zafa ul-

Jann Berlinden öj'reniyor: çin mesut bir h&d18e olarak ~c;.. rar ve sefaletten bqka bir de 
SanıldJtuıa göre büyük elçiler renler aevlet adamlan olurlar ıse orta1a siJUt cinnet çıkana, Al

bugün öfleden so~ bir kaç ta • bu daha ·tehlikeli bir haldir. man mesele.inin büebütün '-tka 
bur askerin, mümkün oldufu ka • Bu diltiinUf tarzı 1.918 d~ b~- bir tekil alacağından bu adamlar 
dar gizli bir surette Ren bölgesi. lach. O zamandanbendlr ki d~lı- bihaber 1lrlnG1orlar. 
ile gönderilmif oldufundan ha • cesine halledilemez meseleler ıh· Bu da Alman meeelesinden bi
berdar edilmişlerdir. daa olundu ve ondan sonra. ~~ ridir. Ve AlmaDJanm yqaması
y ABANCI ELÇiLER HARiCi . meselelerin halledllemeyişı 0• nın temini meael•inin muvaffa-

YEYE ÇACIRILDILAR nünde teessürler duyulmağa ve ki1etle halledilmesi bütün dOnya-
Berlin, 7( A.A.) - tngiliz, mütemadt korku sadalan çıka1?~ · nın menfaati icabatmdandır. 

~.İtalyan ve Belçika elçile- mata başlandL Bu aiyaat delılık lld11ci Alman meaeleal de fil· 
tı, Alman hiildllnetinden Lokar • şunu hiç nazan dlklcate ~- dur: 
no llldlaşması hakkında bir beya. maktadır ki tarihin muhik ~~r- Alman mDletinin yqayııı umu
nata ittı}!. ,kesb~tmek üzere bugün mediği parçalamalar bir mılletın mi olarak fena tartlara ta\,t oldu-
~ ~~~~~na ~J-.~ ~ ıaw·~ ~ ~ 
gelmeleri hik'lıiida 'iiiraavebii - maz. pahaldığı da ·,ukiek bulunduğun-
nıe almışlardır. Fakat hayati menfaatlerin ida- duğundan birinci Alman meaele-

RA YIŞT Ati FESHEDiLDi meaini daha ziyade gtlçlettirir Ye sini hal için bütün kunetleri-
Berlin, 7 (A.A.) - B. Bitler ralnad hta idameyi tamamen Prri nin feYkallde ıerilmeai lizmı ıel· 

tarafından Renin tekrar askeri iş.. mümkün kılar. dilidir•• ba da ancak dıt hakım· 
ıaI altına almdıfmm tebliği, Ra· Milleti• aruıaclald münue- dan Alman milleti alJut balmk 
1İ§tağda dakikalarca süren şid betleri vücuda ıetiren fikir ve milla•tma •e dolafllİle milli em
detli alkış tufanlariyle karşılan - noktai nazarlarda eaaalı bi deli- DİJele malik 1"ıhm4a- ...._ 
bıl§tD'. tiklik yapılmadan insaniyet için- dene •8mldin olar. Şeref hilll-

Rayiştag, millete, hük1iınetin de hakiki bir sulha biç bir saman nl tatJJ&n. bir milleti ecir bir mil
harict politikuı hakkındaki ka • varılamiyacatma kaniim. Buaün let silK ime etmek Ye ona öyle 
!laatini bildirmek fırsatım vennek Avrupada, içinde ~ ol- muamele ıa.termek uzun müdet 
~in yt!ni intihabat yapılmak üze. duiumuz trajik ıerıinlilden. bu kabil delildir. ÇUnkü metum 
re, feshedilmiştir. tavsif için ialm bulamadıtun de~i- VenaJ mualled•i, harbin netice
PLANDEN LOKARNOCULARI liie medyunuz. O delilik ld,. ~ıl- sini manevi aahada da. ebediyet-

ÇACIRDI )etlerin en tabii menfaatleri ~le l91tirmek illımit ve bu, Alman 

Giiniin siyasası 
~--,__...._, 

Versay ve Lokarno 

Büyük Harpten sonra Amı- ı 
pa devletleri iki zümreye aynl-
mıştı: Gal:p devletler ve mağ . 
lfip devletler. Galip devletler 
mafltlp devletleri ezmek ve on
lara istedikleri sulh şartlannr 
kabul ettirmek yolunu tutmuş • 
lardı. Versay muahedesi bu zih. 
niyetin mahsulü idi. Bu muahe
de müzakere edilmemiş, galip 
taraf malldp tara.ta yiiklemek 
istediği şartlan tehditle kabul 
ettirmişti. Almanya Büyük 
Harpten ezjlmiş bir halde çık • 
tığı için, galiplerin yeni bir ta
kını darbelerine uğramamak ı. 
çin Versay muahedesini imza • 
lamıştı. 

Avrupada bu galip maj'hlp 
zihniyetinin silinmeğe başla .. 
dığmı (ijsteren ilk vesika Lo -
karno idi. 1922 de imzalanan 
bu andlqma Almanya, Fran -
sa, Belçika, talya ve İngiltere 
tarafmdan imzalanmıştır. Al • 
manıa. Frama, Belçika u11 a • 
kitler, İngiltere ve ttalya garan
ti veren devletlerdi. 

Almanya ile Fransa ve Bel· 
çika Versay muahedesinin hü • 
kümleri dairesinde bitbirinin 
hududuna taarruz etmiyecek, 
bunlardan biri taarruz edecek 
olul'})a diğer devletler mütear
rıza a. plaoeklercli. Yani 
bir taraftan Almanya • Fransa, 
diğer taraftan Almanya • Bel
çika ~ududu emniyet içinde ka
lacaktı. 

Versay muahedesi Alman -
ya • Fransa hududunu temin 
için Ren sahasında nehirin iki 
tarafından uzanan elli kilomet
relik sahayı gayri askeri mın -
taka yapmıştı. Bu arazi, kAnıi. 
len Alman hududu dahilinde 
idi. Almanya, Versay muahede
si mucibince buradaki tahki. 
matı yıkacak, yeniden tabki • 
mat yapmıyacak, burada asker 
taJıtid etıniyecek; askeri ma • 
nevralar yaplllly&caktı. 

Lokamo imzalandığı zaman 

Ren mıntakasınm da gayri as
keri mahiyetini muhafaza et • 
mesi kararlaştınldı ve buraya 
ait hükümlerin ihlili takdirin • 
de bunun taarruz mıyılmam 
bul edildi. 

Bu gayri askeri mmtakanm 
tesisinden maksat, Almanya 
tarafından bir taarruz 
bulduğu takdirde, Alm•a as • 
kerleri hareket taer. etmez. 
Fransız askerlerinin de derhal 
Alman topraima girerek Ren 
nehrine ilerlemeleri ve AJman
lan nehir üzerinde durdurarak 
l'ransa içinde seferberliğin ya. 
pılmasmı temin etmektir. 

Almanya, Lokamo muahe .. 
desini kendi hesabına ilga et .. 
melde ve Ren mmtakasım iş 
gal etmekle Veftqly muahede • 
sinin son hükümlerine öldürü • 
cil bir darbe indinni.,tir. 

Geçen sene gene bu sırada 
Almanya Versayın nskeri hü " 
kümlerine kat'I bir darbe in • 
dinniş ve mecburi askeri hiz • 
meti kabul ettiğini ilin etmi§tL 

Bugiin Almanyacla, yeni Al
man ordusunun yıl dönümü, 
büyük merasimle kutlulanacak
tır. 

Alman ordusunun yeniden 
doğuşundan bir ~l g~eden 
AlmaııJa Büyük flaırp -netice 
sinde kendisine y\lklenen bü • 
tün müsavatsızbklan bertaraf 
etmİ§ ve harpten önceki vaziye. 
tine kavuşmuş oluyor. 

Bu hidisenin doğurduğum& 
sele şuclır: 

Versay ile Lokarnonun yı .. 
kıhşından sonra bunlann yeri • 
ni tutacak ve tam müsavat esa
sına istfnat edecek yeni and • 
!aşmalar mı yapılacak? 

Yoksa Fransa ve Belçika Io
kamonun her ne bahaama o~ 
sa olsun yapmam ~ mi uira
ijaeak? ... 

AtJebl ihtimal bir çok te • 
reddiltlerden 80lll'8 birinci ilk 
kabul edilecektir. 

olimpi,atlarnaa iftirak eden Fran- milleti, Frama milletine fwtı 

Paris, 7 (A.A.) - B. Flandin oynıyabileceğini zannetmektedır. meselesini ihdu eylemiftir. 
ıLokamo andlaşmasmı imza etmiş Avrupa kıtasmın, ıiJUI hu~t- Franaız. So.yet paktına kartı 
~an devletlerin elçilerini saat 18 tarının ve iktisadi tetriki m~ının Almanyannı aldıir vazi1et ma • 
de dış b&Pnhfma davet etmiş • teabiti esnasında hayati, tabii •e IGmdur. Bu muahedeyi tenkit e • 
tir. Alman büyük elçisi davet edil- bariz prtlara riayet edilmit olsa derken maluadmm Fransız mllle
nıemiştir. idi bütün beteriJet ve bilhaua tini rencide etmek delil, Framız 
PRANsız ALMAN KARARIN· Avrupa milletleri için bir çok sı- milletinden blltbtltUn hafb pye-
~ Ml~U~~~~~~~~~~~~~~~--------------------,--~~• 

DE BAHSEDECEK Ve bu da, bilhuaa Avrupa için mücadeledir. Almanya, Fransız. Venı·zelosçu Sofuıı·s 

aıa eporculanna kartı fnbl&de derece IMDİml cloetluk peına~ 
bir büenü kabul aötteren Alman ettilinl filen Waat etmit oldu. 

Parti; 7 (;LA.) - Havas ajan- sayılacak bir pydir. So.Jet paktına bir Avrupa ..... 
8Inın öğrendiğine göre, Fransız içinde hukuk telikkilerinia Ye l•i nuari1le haJmuyor, fakat hiç ı ıd• 
hükQmeti Alman hükumetinin son •• huk&ıki tarzı hallerinin ayrılık bir aman FraDlıs millt9tine hü • mec is reisi seçi J 
kararlan meselesini, bu ayın o • altterdiji bir milletler birlilialn ama etmek istemiyor, 
nnncıa yapılacak olan Milletler Avrupa ıibi dar bir sahada idame Yenay anuııhed•inin Alman • 
cemiyeti konseyinin toplantısında edilmesi her halde akilane olmaz. 1•J1 bılhkir ect.. maddeleri lii. 
IDevzuu bahis etmeğe karar ver - Eler dünyada sık ıık bir "Alman •etmekle Almanya, Frwız men
llliştir. . meeelesi,, inden bahsediliJOl'I&,, fatlerini hiç Wr tekilde lıW etme-

Berlin, 7 (Radyo) - Rayştag bu mesele baklanda Wih ve afaki mittir. Billkia menfaatleri daha 
bugün saat on ikide toplantısım bir fikir edinmek çok faydalı o- •ilam e1&1lara istinat ettirmeie 
Yaptı. General Göring celseyi aç- bar. Bu ~esele, bir çok kimsele· daima humlar. Alman milletiabı 
tı ve Bitler nutkunu söyledi. rin nazarında Alman milletinin mHll UJ&Dlt hareketi milletler ara-

Cumurreisi Bay Hitler ezcüm- ıtJa barbc11 obauı, teca•üskira· ımıda llJl)c olclaiu mnkii itsale 
le ~dl ki: ne pati ni1etler IMllma•İ •• ya· matuftur Ye komtıdan ôle1bine 

Atfna, 7 (A.A.) - Saylavlar taraftan Sofulis'in galebesi do 
kuru.lu blşb.n seçiminde, birinci yısile hararetli alkışlar yiikse1ıııii; 
rey toplamada Sofullş 142, Vozi diğer tarafta ise Sofulis,.m bu 
kis 189 ve Komünist Siantos ıs )ebesinin komünist reylere, cfi 
rey alDıı§lardır. yanmam proteatolan. ve giiriiltüll 

2 .Rey Puslasr da bO§ çıkmıştır. . . 
İkinci ve kati rey toplamada Sofu n mueıp olm~ •• 

"- V ellaJ muahedeeinden be- hutl rakiplerini aldatmakta teJla· bir hareket delildir. 

lidir ki mağJUp yani kanun harici natkirane bir maharet ıötterme- Frwa milletiD• ~ •m. -------!!!!!1!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!-------------.~ 
hıı-41aıan milletler i1e galip yani sidir. petimiz ....-, onunla •nlepna • 

lis 168 ve Wozikis 137 rey almışı Saylavlar kunılll"bundan 
tır. 1 rey puslaaı da boş çıkmı§t.ır. başk&nhk civanı balarmm 

Neticenin ilim üzerine, bir mine geçaıiftir. 

her t6ılll hukuktan lstifıade eden Hayır, Alman m .. ı.; büabü- ya daima huırız. Biz anumaun 
inıtiyazh milletler ar~~da bir tün batka bir 19ydir. 1&111imt oldalunu ilhat etmek icln 
fark m cuttur. BmUa 17 milJon iman pyet Jaftf ,....., fakat 1111111tuam hir 

Q'ene b •m'1!danberidir ld mn dar •• pyri mlmblt hlr arul 1- surette Frama de ~adaJd ma.. 
~ bb tablmf ile serbest ve zerinde ,....ut&iır. Fakat bir naiel>ab 1~ Çal.._ 

il DiilJIUerin b1r camiası ol· ...,,.. utnmda kendilerini lier ne CUmit •utea Ciihwleki q 

Doktor 

· Hüseyin Usman 
.............. •i .... ,. .......... 
Laleli Uttlf ..,artmwu Mat 4 • ' • 

lladar "'*fon: 22459 
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YEPYENi BiR MECMUA ÇIKIYOR 

a 
Radyo sahipleri - -

Bugün çıkan 

Radyo Programı 
Mecmuasını almayı unutmayınız 

Bu mecmuada Ankara ve latan l>ul istasyon
larından maada bütün Avrupa istaıyonlarır.ın 
bir haftalık programlarını bulacaksınız. 

RADYO PROGRAMINI 
Okuyarak hafta içinde dinliyeceklerinizi 

EVVELDEN TESBIT EDiNiZ ! 
28 .alıile 

Gelibolu belediye reisliğinden: 
1 - 20--2-936 tarihinde iha le edileceği evvelce ilan edilen Ge

libolu elektrik tesisatı tekrar ve eı ki ıeraitle yirmi gün müddetle ek· 
si)tmeye konmuftur. 

2 - Geliboluda yapılacak elek trik teıiıatı kapalı zarf uıulile ek· 
siltmeye konm'!1tur. .. w ,,..,.. .. ,., 

1 - KeıU 1-;edeli on yedi bin bet yüz lira olup yüzde yedi bu
çuk muvakkat teminatı ( 1313) liradır. 

4 - Bu iıe aid plin, fenni ve huauıt ve sair evrakını görmek iı
tiyenlerin Gelibolu Belediye Encü menine müracaatları. 

5 - Eksiltme 10 - 3 - 936 ıah günü saat on yedide Geliboluda 
Belediye dairesinde yapılacaktır. 

6 - Kanuna uygun olarak verilecek teklif mektuplarının saat 
on altıya kadar encümene verilmesi prttır. (1004) 

Istanbul iskan direktörlüğünden: 
Saray burnunda kain olup ıöç men konağı ittihaz olunan harap 

aevkiyatı askeriye binasının ketif ve ıartnamesi mucibince tamiri 
Sirkecide Mithat paıa hanının bir inci katında iskan MüdUrlüğünde 
Satın alma Konüsyonu tarafından 2849 numaralı kanunun 4 üncü 
ve Heyeti Vekileden muaaddak ta limatnamen:n birinci maddesine 
tevfikan martın on ikinci perıemb e günü pazarlıkla ihale oluna
caktır. Keıif bedeli 16444 lira 95 kuruftur. Muvakkat teminatı 
1234 liradır. 

Pazarlığa ittirak edebilmek içn en az on bin liralık buna ben
zer yapı iti yapbğına dair lıtanbul Nafia Müdürlüğünden tasdikli 
Yeaika ibraz edilmesi ve ticaret odasına mukayyet bulunması tarttır. 
Yabancı tebaadan bulunan isteklilerin tartnamcde yazılı evsafı haiz 
o!malan lazımdır. 

lıteklifer proje ve ketif ile eksiltme ve fenni ıartnameleri gör
mek üzere her gün saat ondan on ikiye kadar ismi geçen ıatınalma 
liomisyonuna müracaat etmeleri ilin olunur. (1197) 

Usküdar Tahsil Müdürlüğünden: 
Kadıköy Zühtüpafa mahallesin in Çifte havuzlar mevkiinde eski 

1/1 yeni 2/2 numaralı bina ve fazla bahçe mutasarrıfı Fatmanın ver 
Iİ borcundan dolayı fazla bahçesi bulunan mahalli mezkurda 14 dö
nüm iki evlek 250 ziraiden ibaret arsası 5800 lira üzerin~~n müza
yedeye vazedilmiıtir. Talip olanların o/0 7,5 pey akçalarile birlikte 
ihalei evveliyesi olan 10/ 3/ 936 gününden evvel Kadıköy kazası ida
re heyetine müracaatları. (1048) 

lstanbul Vakıflar Dlr~ktörlU§U lllnlar1 

Değeri 

Lira K. 
2400 00 

Pey paraaı 
Lira K. 
180 00 Ankaz 

Sultanahmette Firuz ağa mahallesinde Ticarethane ıokaiınC:la ev-
4'elce Alemdar nahiyesinin i11al ettiği bina ankazının üstermeai 
l3 -1- 938 cuma ıünü ıaat on bette Komiı7oada yapılacaktır. 
W&l.U. Mahltilit Kalemine ıelmeleri. (1082) 
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MÜHENDiS MEKTEPLERi 

(Ankara Jandarma genel komutanlığı 
satınalma komisyonundan: 

ngenıeur-· M. ·tt ·d 
Schule (HTL) 1 Wel a 

1 - Y enitehir Jand:ırma ve Polis mektebi civarında yapılacak 
müstakil tabura nit 2 l"'c üç numaralı iki pavyonun yapılması 25 -
3 - 936 çartamba günü saat onda yapılacakbr. 

2 - Bu pavyonlardan üç numaralının ketif bedeli 25,520 lira 33 
kurut iki numaralının keıifteki ıu tesisatı üç numaradan almak su· 

~;;.;.;.;;.;.;.;.;.;.;.;.;.;;;;.;.;.;.;.;-_- retile tadil edildiğinden 24,020 lir a 33 kuruttur. Her iki pavyon 

M.aktneıer ı e!clctrlk mühendi,tiklcrl/~~
lctmc bilgileri/otomobil ve tayyarcc:lli.k _____ p,.,, ........... ____ .. 

Tan-· _-cilik, makine, elektrik, 
otomobil, mimarlık, intaal mü
hendisleri. Kiremitçilik kısmı. 
Alman hükUnıetince tasdik edil
mit ve kabul edilmit mühendis 
mektebi. 

toptan ve 3yr1 ayrı en az fiat tek lif edenlere verilebilecektir. 
3 - istekliler &fağıda yazılı tef erruatile tartname 128 kurut 

karşılığında Komisyondan alabilirler. Keıifname, fennii tartname 
mukavele projesi plan. 

4-Eksiltmeye girmek iıtiyenlerin 3 numara için 1915 iki numa~ 
için 1902 liralık teminat makbuz veya banka mektubu ve Bayındırlık 
Bakanlığı yapı itleri müdürlüğünden alacakları vesika veya diplo· 
malı mimar veya mühendis ve bu gibi bina inta ettiğine dair vesi· 
kayı teklif mektubuna bağlaması ıarttır. (515) (1228) 

lstanbul gümrükleri satış 
direktörlüğündeıı~ 

lsta11bul Asliye Birinci Hukul-.· M.K.N. Ağırlığı Kıymeti Cinai eşya 
Mahkemesinden: K. G. L. K. 

Paris Osmanlı Bankası tarafından 4147 833.600 135.90 Muhtelif efyayı tıbbiye. 
Leon Cizmeciyan emrine verilen V ( 41~ 2182.800 724. Kullanılnuı sivil askeri eıoı.e 
Galata Osmanlı Bankası tarafından te- yatak, yastık, yorgan. 
diye edilecek olan 14/111932 tarih ve 4143 435. 49.50 Nebati yağ. Sanayide müstamel. 
619 No. lu ve elli bin frankı muhtevi 3141 250.7()() 26. Kağıd eıya. 
çekin ~yi edildiğinden bilbahis mez- 4136 845. 566. Demir makine aksamı. 
kur çekin iptalı mumaileyh Lcon Ciz- 4139 8 100 f Bebek ve lastik balon. 
meciyan veresesinden Takuhi ve Za- · · 
ruhiye izafetle avukat Kirkor Rüs - 4137 392. 45. Ağaç eıya. 
tcmya.n tarafından talep edilmesine 4130 78.890 6.25 Alatı trbbiye ve baytariye. 
binaen Ticaret kanununun 638 inci Yukarıda yazılı efya 9 - 3 - 936 G. saat 14 de Satıı salonurıcl• 
maddesine tevfikan elli bin frankı ihaleleri yapılacaktır. isteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini yatı· 
m~htevi _bulu~an mezkur çe~ her ki - rıp makbuzları ve sair evrakile kanunen muayyen zamanda salona 
mın yedınde ıse kırk beş gUn zarfın- l l .. 1 ~ l ( l142) 
da mahkemeye ibrazı ve ibraz edilme- ge me erı 1 an ° unur. 

--------------~~-------------------------------------d iği takdirde müddeti mezkurenin 
hitamında mezkflr çekin iptalma ka -
rar verileceği ilan olunur. 

(V. No. 14020) 

Sahibi: ASIM Us - Vakrt Matbaaaı 
Neı~yat Direktaril: Refik A. Sevengi.I 
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