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be>llLJ.g"LJ. 
Bürosunda çalışan ~-tilolann işleri olmadığı zamanlarda bile kaza

ra blfiz örmeğe ka1ktıklanm görünce ifrit kesilen ve bitmesine üç ilmik 
kalmış canım bliızu yakaladığı gibi derhal en yakın 110ba.ya. atan sert 
bir iş adammm yanındayım. Bana her yanan blfizd&n ~ çeşit fazilet 
dumanı yükselebileceğini izah ettikten sonra: 

Misafir Yeni zamlar 

Uray yapacağı 
işleri tasarllyor 

Bombacllar Küçük Haberler 

- Biirona bir memur mu alacaksın f Onda ya.lnız fU ild faziletin mev
cut olup olmadığına dikkat et: Evveli., sigara .lçmlyecek1 [Sert iş ada
mı şimdi yaktığı sigarayla bir saatten bert t.a.ın 8 adet sigara. içmişti? J 
Sonra konuşurken "şey,, demiyecek! .• Ben bütün memurlanmda. diplo
madan eV\·el bu iki hassayı ararım. Fakat nerede! ... 

Ve iş ada.mı derhal zile bastı. Otuz beş kırk yaşlarmda mahcup tavır
b bir memur içeri girdi. Kendisine sorulana: 

- 78 numaralı dosya mı efendim, şeyden geldi efendim. Fakat şeye 
konulurken ... Şey ... 

Romen talebeler 
şerefine müsamere 
Milli Türk Talebe Birliği, dün Şe

hir Tiyatrosunda saat 14,5 ta Romen 
üniversitelileri şerefine bir müsame
re vermiştir. Müsamere, münevver 
bir davetli kütlesi karşısında çok par 
lak olmuştur. 

Elektriğin "beher kilovatma. bir ku
ruş, havagazinin beher metro mik'a
bına 20 para ve bir telefon mükale
mesine bir kuruş belediye resmi zam 
medilmesi hakkındaki tetkikat ikmal 
edilmek üzeredir. 

Tahkikat yeni bir 
saf haya girdi 

Büyükderede Karabet oğlu Karlo
nun boş evine üç bomba koymaktan 
suçlu eski komiser Osman, evin bek
çisi temizlik amelesinden Mehmet ve 
Hafız Mehmet Ragıp oğlu mw;angoz 
Mehmet, dün adliyeye getirilmişler -
dir. Istintak hakimi evrakı tahkikat 
noktasından noksan bulunduğundan 
suçlular, yann sorguya çekilmek ü
zere polise iade edilmişlerdir. 

• Balıkçılık Enstitüsü prof 
ri - Balıkçılık EnstitUsüni.iJl t 
vından sonra, kendilerine nctısa 
kiletinde vazife verilen Uç 
mütehassıs, gelecek ders yıırn,d . 
haren Ortaköydeki Yüksek ven 
caret mektebinde ders verecekle 

• ltalyan Ticaret odasında -
rimiz İtalyan Ti~aret odası se 
toplantısını yarın saat 17,30 da 
za d'Italyada yapacaktır. Topl 
senelik rapor okunarak, ınürll 
seçilecektir. diye "şey., feri biribiri arkasına takarak cevap vermek istedi. Fakat 

iş adanu onun bir~ ''şey" da1'a ilavesine lüzum görmeden teşekkür 

edip gönderdi. Sonra çok isabetli bir kimya tecrübesini bitiren bir illin 
eda.siyle: 

- Gördün ya! .. dostum dedi •. Bu adama adrnı bite sorsan sana "şey" 
der. Bu adam "şey" hastalığına müpteladır. Bilmediği veya batırlıya
madığı her kelimenin adı 'şey" dir. Ben bu blçare~i adam etmek için 
her tekrar ettiği "şey,, kelimesi başına kırk para. almağı tasarlamıştım. 

~etele tutup çizdim, ay sonunda maaşından maada. ha.na 7 kunış ta 
borçlu çıktı! ... 

Sigaraya gelince, gel bak! dedi ve bana aralık kapıdan arkası bize dön
müş bir memur i:österdl: 

- Bu zatı şerif gönde bir paket sigara içer! dedi. Bu paketten 13 ta
nesini burada şu masanın başında içer. Bir sigara. fU kadar dakikada 
l~illrse.. 18 sigara bilmem neka.dar dakika eder. Sigaranın hangi cepte 
oluuğımu bulmak için sarfedlten vakte bir de kibrit aramayı ili.ve et. 
Hele mütemadiyen kağıtların ara..<11ma saklanan sigara tablası ... 
Artık sabnm tükenmiştL.: içmekte olduğum sigara.yı sinirli sinirli 

ezerken, arkada.,ona sordum: 
- Şey! O değil ama bize ne zama.n geleceksin! 
Sert iş adamı slga.rasmda.n derin bir nefes çekti: 
- Size mJ? l."arm ne? Şey ... Pazartesi günü! ... dedi. 

Dünyanın emniyeti 
Eski,iki sene evvelki bir muhavere 

dir ama, dünyanın bugünkü vaziyeti
ne temas edebileceği için naklede -
lim. 

üsten Çemberlayn bir gUn Heryo
;Ya demiş ki : 

- Harbi stiyenlerle birlikte sulhu 
temenni etmek yerine sulhu istemi -
yenlerle harp edildiği gün dünyanın 
em.niyeti temin edilmiş olaca.k_tır. 

O kadar ~ok ki! 
Italya - Habeş harbi ne oluyor, 

doğrusunu pek bilen yok. Birkaç gün 
evvel gelen haberlere inanmak la -
zım gelse idi, Habeşistam hemen he
men "haritai alemden,, silinmiş say -
mak doğru olacaktı. Halbuki daha 
sonra gelen haberler, vaziyetin söy
lendiği gibi olmadığını gösteriyor. 

Bununla beraber, ne olursa olsun, 
tayyareler ve zehirli gazler, Habeşle
ri bir hayli sarsmıştır.Bundan telaşa 
düşmüş görUnen Uluslar Kurumu, 
buna bir çare aramağa uğraşıyor. Fa 
kat yine Cenevrenin müdavimlerin -
den olan bir diplomatın dediği gibi: 

BEDRi RAHMi 

Bilginizi Yoklayınız 

Sorular 
- Avrupahlarm bildikleri ilk Çin 

ressamı kimdir? 
- Kloroform'u keşfedem kimler -

dirt 
- Kakao'dan ilk istifade eden Av

rupa memleketi hangisidir r 
- Şopen'in ilk hocası kimdi ve ha.o 

gl millettendi?. 
- Kristof Kolomp Amerikayı keş

fettiği seyahatine kaç gemi ile çık -
tı ve isimleri ne idi? 

Dünkü soruların cevapları 
S - ( Şako) yahut (Büyük Şako) 

nedir 1 · 
C - Cenup A.merikasmdakl btt -

yük çöl. 
S - Devenin kanburımun, bu hay

vana hizmeti nedir t 
C - Recindeki tek, devedeki çift 

kambur birer yağ deposudur. Hayva
nın iyi ve fena beslenmesine göre bu 
kamburlar büyür veya küçülür. Bu 
depo, de\·enin uzun zaman aç kalabll

- Uluslar Kurumunda, boğulan meslne hizmet eder. 
bir adama bir bardak su uzatan kur- 8 - Çinin başlıca beş limanını Av 
tancılar o kadar çok ki! .• 

Merakll bir ankef 

rupa ticaretine açmış olan lıangi 

muahededir 1 
C-1842 Nan-King mnahedesl. 

Toplantı, şehir bandosu tarafın -
dan çal~an Romen ve Türk milli 
marşlarile açılmış, Türk Talebe Bir
liği Başkanı Hüseyin, Türk-Romen 
gençliğinin samimi sevgi ve bağlılik 
hislerine dayanan · beraberliğinden 
bahsetmiştir. 

Romen kafilesi başkanı Zagoyça. 
bu sözlere teşekürle mukabele ettik
ten sonra, haklarında gösterilen mi
safirseverliği unutamıyacaklarını tek 
rarlamış ve şunları söylemiştir: 
"- Daha Türkiyeye ayak basar 

basmaz o kadar samimi ve candan 
karşılandık ki, kendinizi yabancı 
bir memlekette telakki etmedik. Şim
diye kadar kafilemiz, Balkanlarda 
birçok seyahatler yaptı. Bunların i
çinde en kıymetlisi bu gezintimiz o
lacaktır. 

Balkan siyasi birliğine mukabil bir 
de Balkan talebe birliği kurmıya ça
lışıyoruz. 

Bunları tahakkuk ettirmek için 
Türk gençliğinden büyük ümitler bek 
liyor ve sizlere güvenerek bu işi ba
şaracağımıza emin bulunuyoruz. Bu 
fikri bize aşılayanlar, Türkiye Ha
riciye Vekili Tevfik Rüştü Arasla 
Romen Dış Bakanı Titülesko oldular. 

Bugün burada bize bu samimi ha
vayı yaratmıya fırsat veren Atatürk 
ve Karol çok yaşasmlar. Yalnız Tür
kiyenin değil, bütün dünyanın ken
disinden ışık aldığı Atatürkün yük
sek işaretlerinden daima faydalana
cağız. 
Yaşasın Atatürk, yaşasın Karol..,, 
Şiddetle alkışlanan bu sözler, iki 

dost memleket gençliğinin içten ge
len tezahürlerine vesile olmuştur. 
Bundan sonra Romen talebeler ta

0

ra
f ından milli havalar çalınmış1 Cemaı 
Reşit, Münir Nureddin ve Nimetin 
konserleri büyük bir alaka ile din
lenmiştL·. 

Romen gençlerinin hep beraber 
söyledikleri Türk Istiklal ve Cumhu
riyet onuncu yıl marşından sonra 
bando tarafından Romen milli marşı 
çalınmış, müsamereye nihayet veril
miştir. 
~~~~--~~--~--

Türk • Fransız muhtelit 
mahkemesinde 
Türk-Fransız muhtelit hakem mah 

kemesi, dünkü celsesinde Madam Ber 
tron tarafından Ibranosyan birader
ler aleyhine açılan 500 liralık tazmi -
nat davasına bakmış, dava karara 
kalmıştır.~fahtelit mahkeme, bugüne 
kadar dört davayı rüyet ederek ka -
rara bırakmış, birini de iddia ve mü
dafaa dermeyanı için yarma talik et
miştir. 

Türk - Fransız mahkemesinin elin
de son kalan 14 davanın rüyet ve ka
rarlarının tefhimi nihayet bu ay so
nuna kadar bitirilecektir. 

Zamlar tasvip edildiği takdirde, be
lediye, bu resimlerden hasıl olacak 
varidatla şehir yollarnu muntazam 
ve asri şekilde yaptırtacaktır. Bun -
dan başka Yenicami civarının istim
lak muamelesine girişilecek, Eminö -
nüncle güzel bir meydan vücuda ge
tirilecektir. Bundan başka, Eminö
nü - Eyilp tramvay hattının yapıla -
bilmesi için belediyenin uhdesine dU
şen hazırlıklara da derhal başlana -
caktır. 

Büyük bir tahlisiye motörü 
inıa edilecek 

Tahlisiye idaresinin 936 bütçesi i
çin Ankaraya giden umum müdür 
Necmettin dün, Çanakkaleden şehri
mize dönmüştür. ldarenin bu seneki 
bütçesi geçen yıldan daha tasarruflu 
bir şekilde hazırlanmıştır. Bütçe 
meclisten geçerek tasdik edildiği için 
beş senelik tahlisiye programının bu 
seneki kısmının tatbikine yakında 
başlanacaktır. Bu yıl Karadeniz ve 
Çanakkalede yapılacak Fener ve tah
lisiye istasyonlarından sonra, kur -
tarma işlerinin seri yapılabilmesi i
çin bir de büyük tahlisiye motörü in
şası kararlaşmıştır. 

lı talimatnamesi yapıhyor 
lstanbul gümrükleri baş müdürü 

Mustafa Nuri, dün akşam Ankaraya 
gitmiştir. Oğrendiğimir.e göre güm -
rük teşkilatı için yeni bir i§ tali.mat -
namesi yapılacaktır. Bu talimatname 
ile gümrük muamelelerinde birçok 
kolaylıklar temin edilecektir. 

Beyoğlu tapu teıkilatı 
Beyoğlu Tapu başmemurluğu ile 

Kadastro mUdUrlüğü son teşkilatta 

biribirinden ayrılmıştır. Beyoğlu ta
pu başmemurluğuna !stanbul baş
memuru Yusuf ve Kadastro müdür
lüğüne de kadastro birinci mmtaka 
müdürlüğü azasından Rifat tayin e
dilmişlerdir. lstanbul tapu başme
murluğuna da Üsküdar tapu başka
tibi Sadettin tayin olunmuştur. 

Polisçe yapılan incelemeler, eski 
komiser Osmanm gümrük gizli teşki
latında memur olduğunu göstermiş -
tir. Osman, bombayı marangoz Meh
met ve temizlik amelesinden Mehmet 
ile birlikte muhafazadan ikramiye al
mak için koymuştur. Hatta, Karlonun 
evine bir miktar kaçak sigara kağı
dı da bırakılmıştır. 
Tahkikatın ikinci cephesine gelin

ce, Osman, muhafaza teşkilatında 
memur değil, sadece bir ajandır. Ve 
hadisede bütün alakası meseleyi vak
tinde ihbar etmekten ibarettir. 

Karlonun evinde ilk araştırma ya
pıldığı zaman bir şey bulunamamış 
olması, fakat muhafaza ı;ıeflerinin de 
hazır buhınduğu ikinci araştırmada 
bombaların meydana çıkması, hadi -
senin ikramiye almak maksadile ve 
muhbir tarafından hazırlandığı ze
habini kuvvetlendirmiştir. Halbuki, 
Osman, mesele ile hiçbir alakası ol -
madığmı ileri sürmüş, hadiseyi du -
yunca yalnız ajan sıfatile haber ver
diğini söylemiştir. 

Bu karrşık meselenin iç yüzU tah
kikatın sonunda meydana çıkacak -
tır. • 

Balkan Talebe Birliği 
Balkan talebe birliği kurulması 

hakkındaki teşebbüsler, müsbet şe -
kilde neticelendirllmek üzeredir. Yu
nan talebe blrli~ine yazılan tezkere
ye eevap gelmiştir. Türk talebelerin
«km bir kafil.-, önümüzdeki tatilde 
Romanyaya gidecektir • 

Çocuk kütüphaneleri 
23 Nisanda Cağaloğlunda ve Fa

tihte açılacak olan çocuk kütüphane
lerine ait hazırlıklar bitmiş ve bu kü
tüphaneler için birer talimatname 
hazırlanmıştır. 

• Kammerer bugün gidiyor 
kiyenin eski Fransız büyük 
Kammerer, dün sabah Anıtar 
şehrimize gelmiştir. Kamroerer 
gece Unyon Fransezin senelik 
sunda bulunmuştur. Kamroere~ 
şi, bu akşamki ekspresle Parı 
reket edecekler ve oradan ye 
muriyetleri olan Tokyoya gide 
dir. 

Yeni Fransız elçisi PonsonuJl 
ay nihayetine kadar şehriın!Ze 
mesi muhtemeldir. 

• Vitrin müsabakasında k 
tar - Bugün saat 15 te HaJke 
vitrin müsabakasında kaıaJ!ll 
altın ve gümüş madalyalar da 
caktır. 

-----------
Maarif 

Fen Fakültesinde 
imtihan şekilleri 

Fen fakültesindeki tedris ve 
han şekillerini tetkik etmek 
fakültede bazı yenilikler yapill. 
zere bu hafta içinde rektörün rı 
tinde üniversitede bir komisyo 
lanacaktır. 

• Alakadar makamlar, Mual 
Bidiğinin mesaisine devam ed 
memesi meselesini yeniden tet 
mektedirler. 

• Yazı kursunda verilen d 
broşür halinde hazırlanmış, 

muallimlere dağıtılınıya başla. 

tır. 

P .. a .. -. RihaeL..- ,,.,...ı 

Evvelki gün şehrimize geleP 
nelmilel Tayyarecilik Feder 
Başkanı Romanyalı Prens l3 
ve yeğeni Prens Kantaküzen, d 
at 16 da Yeşilköy tayyare ist. 
nundan, kendi tayyarelerile l3 
hareket etmişlerdir. 

Üsküdar tramvay şirketinin toplantısı 

Ye:li tesisat bedellerinin ödenmes 
edilen müddet uzatılacCI • • 

ıçın tayin 

Ne Dersi _____ _...-;;_ 

Tramvaylarda Y 
Amerika mecmualarından "For -

tune,, dikkate değer bir anket yap -
mrş Anketteki soruları ve okuyucu -
larm cevap nisbetlerini aşağıya ya-

8 - Bir kışım kireçi eritmek için 
kaç kısım su lazımdır 1 

c - 800 kısmı su • 
8 - Şikago şehrinin kuruluş hu

susiyeti 11edir 1 

Aybaşından itibaren bu mahkeme
nin de tasfiyesine geçilecek ve bir 
haziranda bina belediyeye teslim e-

Geçenlerde, Sirkeci - Top · 
tında lşliyen tramrnylarm ro 
Janmlan bahsetnılştik. Hast.ııl, 
nı, illetlerini teker teker söY' 
bu köhne nakil vasrtalanndlk 
hiçbir taraf mda görWmtyen .eıj 
nl adetler türediğini haber 1 

lar. 

zıyoruz: C - Bu şehir, Mişiga.n gölünün ha-
l - Eğer Birleşik Amerika hUcu- fif me~illl bir plljı üzerine kurulmuş-

ına. uğrarsa harp eder misiniz? tur. Gölün sulan yükseldiği zama.n su 
Cevaplar: Yüzde 80.3 ü evet; yilz- baskınına mani olmak üzere bu pil

de 15.6 sı hayır yüzde 4 1 i müsten- jm seviyesi sım't vasıtalarla Uçt.en 
kif ' ' beş metroya. kadar yükseltilmiş bu-

• lunmaktadır • 
2 - Filipin adalan hücuma uğra- _____________ -. 
h ed , , . ? <$ASUUU $4<L<LUJUMZ>__..., 

ıa arp er mısınız · !ete hücumda ısrar ederse "zecrl ted-
Cevaplar: Yüzde 23,8 i evet; yUzde bircilere,, iltihak etmeli miyiz? 

66,8 i hayır; yüzde 9,4 ü müstenkif. Cevaplar: Yüzde 47.9 ıi evet; ytlz-
3 - Ecnebi bir devlet orta veya ce de 40,8 i hayır, yüzde 11,3 ü müs

nup Amerikası topkralanndan birini tenkit. 
zapta kalksa harp eder misiniz? Bu ankete göre Amerikalıların si-

ya!'-lal düşüncelerini az çok anlamış ı 
Cevaplar: Yüzde 17,4 ü evet; yüz- olursunuz. 1 

de 73,8 l hayır; yüzde 8,8 i müııtenkif. 1 
4 _Herhangi bir ihtilat yüzihıden Fenerbahçe ·Galatasaray i 

Birleşik Amerika ticareti mühim bir Bugiln lik maçlarına devam edile
da.rbeye uğral"t!la harp eder misiniz? cek ve a.yni yerde iki mühim maç bir

Cevaplar: Yüroe 34,4 ti evet; yüz- den yapılacak: Güneş - Beşiktaş; Fe
de 53,8 i hayır; yUzde 11,8 i mü.sten- nerbahçe • Gala.ta.Baray. 
k.if. Bugün kartılapcak t&ktmlar ilk 

5 - Eğer Uluslar Kurumu sayeein devre lik maçlarında ıu neticeleri al
de Avrupada harp ihtimali ortadan mışlardı: 

kalkarsa Birleşik Amerika tnuslar Topl-apr Anadoluyu 1-4, Eyilp Ve-
Kurumuna girmeli midir? 

Cevaplar: Yüzde 29,8 i evet; yilz- tayı 1-2, Istanbulspor Hilali 2-3, Fe-
de 57.4 il hayır; yüzde 12,8 i mUsten- nerbahçe Galatasarayı 1-6, Beşiktaş 
kif, Gilne§i 1-2 ıenmişler, SUleymaniye i-

6 - Eğer bir millet başka bir mil- le Beykoz berabere kalmışlardı. Ba.-

dilecektir. · 
Binanın mahzenüıde bulunan ve 

tasfiye edilmiş mahkemelere ait olan 
dosyaların hazinei evraka teslimine 
başla.nmıştır. 

kalnn bugün ne olacak? 

Hakovo mai• 

No. R Hakovanm sol muavlnl Şindler 

Oünkil toıs'lan{ıCftı bu4unanlardan b11r grup 

Üsküdar ve Kadıköy Halk Tram- sat Ulve edilerek bu kıymet 2 mil -
vayla.n §irketi umum.t heyet toplan - yon 700 bine çıkarılmıştır. Bu netice
tısı, dün sabah, şirketin Usküdarda- ye göre şirketin esas sermayesi 500 
ki merkezinde yapılmıştır. bin liralık bir artışla 1,5 milyonu bul 
Toplantıya nafıa ve iktisat vekl - muştur. 

~tleri namına nafıa şirketler baş mü Ancak, geçen sene hat hasılatı ilk 
!ettişi Ibrahim iştirak etmiş ve reis - defa olarak işletme masraflarını kar 
liğe idare meclisi başkanı Necip Ser- şılamış olmakla berr ber kredi ile a
dengeçti seçilerek müzakerelere baş- lınan malzeme bedellerinin yıllık tak
lanmrştır. sitlerl ta.mamen ödenememiştir. Bu 

Evvela, oirketin 935 yılındaki çalış vaziyete göre, şirket, yeni tesisat be
maamı gösteren idare meclisi raporu dellerinden kalan kısma ait yıllık tak 
,okuna.ra.k, yıl sonundaki hesap vazi - aitlerin azaltılmuı ve tediye mUddet
yetini gösteren bilanço. klr ve zarar terinin de uzaltılmuı için iCa.p eden 
hesaplan ve bunların kontrolüne da- makamlara baş wracaktır. 

DUn ma.tbaamr:ıa. gelen bit 
cu dedi ki: 

"- Bu çeşit arabalar fJOJI ~ 
tarda blr bağaj romorku ta-'" 
mağa ba~ladı. Çok defa, öll f 
sahaıılıklara bir sürü yük .t 1 
yolcularla beraber almıyot• 

önüne geçilmelidir!,, 

OkuyucumUZUD, bu şildi!~ 
rinde ve hakir görmeğe mecb W 

hatta olduğu gibi bu se01te,., 
tramvay arabalarına da yi.il' 
malıdır. 

Biz böyle düştinUyoruz. 
fjl 

------~z_ ": ~ ~z...a..<SWM»VZU ~ ir ıirket mUrakibi tarafından verilen Şirket, geçen sene içinde yeniden 
rapor dinlerımi§tir. Bu rapora göre hat yapmamış, yalnız bazı kısımlar - ._ _____ ::::::m:==--
935 te taşman yolcu miktarı 5 milyo- daki hatlar çifte çevrilmiştir. 
nu geçmiştir. Bu rakkam 934 e na- Dünkü toplantıda geçen yıla ait ra 
zaran 2,5 milyonluk bir yükseliş gös- porla bilanço ve kar ve zarar hesap -
termektedir. Bunun sebebi de Ka • !arı kabul ve tasdik olunarak idare 
dıköy tramvay şebekesinin kurulma- meclisi ibra edilmiş, tesisat ve inşa
sıdır. Geçen yıl şirket tesisatına. ye - ata mUteferri mali taahhütlerin mec-
niden 1 milyon 700 bin lira.lık tesi- lisi idarece yapılmasına ·karar veril -

mi.ştir. . ~ 
Yeni seçim neticesinde ıd~ 

sine eski Istanbul evkaf ~1 ;J, 
yazi, Halil Fikri ve Necati ~ 
!erdir. ?vftlT"akipliğe de ZiYS. 
miştir • 
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Feniks sigorta Umumi Spoa 
ıirketinde tetkikat Kongresi 

[Başı 1 incide) 
srkmtmmm hakiki vaziyeti belli de -

Spor kongresi işirıi bitirdi 
Gi11eral Al~ Hikmet 

A 

umumı reisliğe seçildi 

ğildir. 

Şirket, döviz takyidatmdan evvel
ki sigorta prim ücretlerinin mühim 
kISmmı Viyanadaki merkezine gön -
dermiştir. Bu bakımdan, poliçe he -
saplarmm TUrkiyeye taalluk eden kı 
sımlarmdan yüzde 80 kadarının öden 
mesine i.mkan görülememektedir. 

Viyana merkezinin giriştiği siyasi 
büyük işlerin bütün şubelerde kar, 
varidat ve kasa hesaplarını da bir çık 

Başı 1 incide maza sürüklediği tesbit edilmiştir. 30 
binden fazla olan Türk sigortalıları, 
ancak döviz kararnamesinin tatbikin-

. Apak'ın balkanlığı miş ve ezcümle demiş~ ~~ kadar den sonra şirketin Türkiyede kalan 
c!en evvel RaJmı1 ümkeresinl bi • "- Benrw:~s~;n1 sahasındaki primlerile 100 bin liralık teminat ak
altmda nizaDlD~ m una şu takrir TUrk. ~~n1:! bulunduğum. yerde ya- çesini mütesaviyen taksim edecekler-
tireın. Türkspor lı:;u:"UM mesa.ısı e 1 ve bu yolda dir. 

eril ·.,..;.. kından a.likadar 0 mu§ . Bu, TUrkiyedeki sigortalıların yap-v mıs> ...... : w Wd gen b8§ kurca t hizmetı yap -
"P rtt b

0 "b an ut elden gelen gayre ve · · tıkları tediyeye nazaran, muayyen bir a ye ~.-c ... iy•tler b u- aJrt k alm111 bır ın-
hwu•0 pım .., - a çalışm an zev ~ nı'sbet dahilinde ve her birisinin az onaylanmış ytlk Koroltaya dele- mag G bi Anadolu sporcularile 

bursa onlarda btl dı vardır· Türk- sanım. ar k'dir çok zarar görmesini mucip olacaktır. 
ge gönderebUlrler kay r ırurwnu, ken- bu huıııusta tanışıklı~ı~ız es ı k · Maamafih, poliçe adedi ve şirketin 
BPorcula.n ve Türks~ ve yeni bat • Şimdi bu seçimle bütun memle et ödediği sigorta seneleri bedeli ile Tür 
dis~-ıJ yurdOJl ~ edJcl tek ve yük- porculan da beni aralarına almış kiyede diğer müesseselerle yapılan 
tan kuruluşO teııuu18 olan Cümhuri - :Wunuyorlar. TUrk gençliğinin bu - muamelelerden ed~ilen kar veya ~
Bek siyasal bir ~ öz bir çocuğu ve . ılan bu sıcak sinesinde rar miktarları tesbıt olunmadıkça sı-
7et Halk partisuuu sayar. gün b~ .aç. klinin taze hayat gortahlann zarar nisbetleri hakkın -
onun bönyes~~~ h~de yurt ~~im.:~ ~~r b:"1~aynaşan kanların da şimdiden bir rakkam vermiye im-
hrttnın bo y.,... Dk -'"'"'e terefl- aca . k timi de tazeliye- kan yoktur. 
kuııımiaa arasındaaırnas:;;-kongre - benim azım ve uvye daha ziyade in- lktisat Vekaletinin ilk planda araş
llJ kurunıwn~~ı---·•m• teklif e- rek sporcu gen~;eı:n hizmet edebil _ tırdığı nokta, şirketin diğer Türk ve
ınlzce karar& ı-.; .....---- kişaf v? terakkıken;e t ba.hşeyliyece- ya ecnebi müesseselerle yaptığı mua-

k mek içın ba.na.. u re melelerin neticesidir. Alakadarların 
deriz.,, ne verilen bu ta. •· Uphe etmıyonım. - ·· F ·ks d" v· " Kırk kadar imZ8. alkışlarla kabul gıne. ş . . iz AtatUrkün gençli - söyledigin~ gore, :n~ . o ıe?. ın 
tir ittifakla ve uzun alk p r Büyük ~f~ 1 a yüklediği bu vaziyetı, uzak bır ıhtimal dahılın-

.' . ar Cüınhuriyet H a. · ğin mesulıyetli ~uz armrsuz koruyabil- de olsa dahi, bilhassa lstanbulda bu-edilnıiş, kar ' ligm·· e arr.edilmesı tli emaneti kusu . . 
tisi genel sekretdieranma havale edil - kıyme · · bedenen lunan birkaç mUessesenın pıyasada-
lçin başkanlik v mek için TUrk. ~enkuçlerınetlm nmegwe ça- ki mali ve itibari mevkiini sarsacak -

ve ruhan bizatihı vv e 
ıru,tir 1 'f d' ÇünkU kuv- tır. 

Ye• nl Baclianın söylev lışmaları bir vazı e ır. U' Diğer taraftan şirketin sigortalıln-
s d vetli bir camia ancak. kuvve 

1 rı, tahriri ve şifahi müracaatlar yap-. (Ta.n) - Seçim en son .. da gelebilır · 
:Ankara, 18 eral Ali Hikmet ~1 fertlerden wcu ··• maktadırlar. Müşterilerin çoğu, si -

- b ka.n Gen t Söylev stlrekli alkışlarla karşılan - gorta mukavelesinin feshini ve öden-.. a. aş rerek kendisine gös erı-

bir 8Öylev ve a~:b:be:te:teş=e:ltkür:__eı._-':'"mı_ş_tır_. -:---:--:-·-::-=-== miş olan taksitlerin iadesini iste -
len itimat ve ~uha: mektedirler. Halbuki, kanunen buna 

_ 

1 

Uzunko··prü ticaret imkan yoktur. Çünkü şirket, bir tef-

1.ğ• tiş geçirmektedir. Bu tetkikler biti -

S U ha" k·ım 1 ıne rilmeden ve vekaletçe bir karar veril org borsası meden önce hiçbir muamele yapıla.mı 

1 
Ankara, 18 (Tan) _Varidatı mas yacaktrr. 

f ed ha"k•ım er rafını karşılamadığmda.n ~olayı ka- Vekiletin tetkikat neticesinde mu-ter İ en ttlmış olan Uzunköprü 1:icaret ve kaveleleri fesh için salahiyet vermesi 

'.Ankara, 18 (Tan) - Muhtelif sor· 
· edilen hl • gu bA.kimliklerine tayın 

kim naımetlerinfn listesi ıudur: 
Tefenniye Bilrha.neddin, ~arsa lb-

rahim, Ha:kkı, ~~e ~! ~::': 
"'- ,._y_ ........ _ rta.- Hu-
rendeye Hu.eyin Httmtl. Gllmile 
köye Omer Adil, Dinara Ahmet Re -

t Sa.raya Bürhan, Dursunbeye Ab 
:~ah Şinasi, Tavas& Sa.kip, letbi -

Siileyman Esat, Kemal Pa,~ya 
yeyei Bavmdıra Hilmi, Sultanıye-
Ras m, .1- Al. Ce 

eh et Abdullah, GörUne ı v 
ye M m ardine Abdul -
det tneboluya. Ali, M . 
lah' Fahri, Pazarcığa Feyzi, Reşadı -

lbrahim Tali, Dgaza Yusuf, Çl-
yeye w Ahmet Diyarbekire Meh-
çekda.gma ' 
met Halit-

1 dur müddelumumillil 
, ur 18 (Tan) - Burdur müd
:A.nka.ra, w UBldidar icra memu-

c1eiuınumtMğine . edi)miltir. 
ru Muhtar Nail tayın 

p:ııire borsasının yeniden ihduı Ba- mevzuu bahis değildir. Herhalde, Fe 
~ar Heyetince karaiqtınlmıştır. niks dö Vien sigortalıları, diğer bir 

8 ram haıırhkları diledikleri şirketle, ayni esaslara gö-
ay w l'k b a- re mukavele yapacaklar, sigortalan -

23 Nisi;~:~ ı . da:r bir makt.&ıl_~ ~ 'f'!"Jr •;;;:~ 
mmı ~utl lam .wn ~v~ ta Jr~ aare arar ecl'8aMJer • 
program 23 niaan perf8D1be gtlnU dir. Uç HDedenberi prim ödlyen al
ma gö:te Eminönü halkevinde kut- gortalılar mukaveleyi tecdit etmek • 
':at 

1 
töreni yapılacaktır. Törene ten kaçmdrklan takdirde, hiçbir §eY 1 ~:;~ arflile başlanacak ve ha.lke- alamıyaca.k ve 3 seneden daha fazla 

·~~ k: tarafından bir nutuk söy- bir zamanda.nberi tediye yap~ar ö-
vı aş . dedikleri taksitlerin yüzde 50 ınni a-
lenecektır. gramının huır- labileceklerdir Fa:kat bu yüzde elli 

Çocuk haftası pro · · rt d 
b'tmek üzeredir. normal şerait dahilinde sıgo a a~ 

tıklan ~~il 1b lkevinde ve diğer halk- vu geçenlere verilmektedir .• ~&!buki 
E~inon ak çocuk eğlenceleri Feniks'in vaziyeti norm~ de~dır .. 0-

evlerınde. birço. 23 Nisan gUnü öğ- nun için bu yüzde 50 nısbeti de şır -
tertip edilece::~~ne parkında Çocuk ketin açık hesaplarına göre düşecek-
leden 90nra u Alemdar kolu ta- tir. 
Esirgeme kurum usamere verilecek, 929 da sigorta edilen birçok mUş
rafmdan bi~ Dl Usabakası yapılacak- terilerin de telişı, sigorta bedelleri -
gürbüz çocu m nin ReassUre edilip edilmediğindedir. 
tır. mı filmini almak için Reasürans 929 mali yılmm b~~da 
Çocu~ ba~eti Vilayete müracaat kurulduğu için, bu tarihten ıımdıye 

Foks ~ilm şır anım ve bayram eğlen- kadar kaydedilml§ olan sigortalılar 
etnıiştır. Bayriml . alınacaktır yilzde 50 zarardan kurtulmuşlardır. 
celerinin rea en • 

• TA N ObJektDfl 
--ııMll"' 5 'ki ' iı ... : 1 

[Başı 1 incide] 
2 - Umwni Merkezin başında ras

yonel çalışacak bir "tahakkuk etti
rici - J'f'.allıımteur., unsurun bulunma
ması iddia olunabilir.Nizamname tef
sirleri ve - Şükrü Sarac.oğlunun kısa, 
fakat ~k güzel \'e manidar şekilde 
ifade ettiği gibi - masa ba.51 müzake
relerile \•akit geçirdiğimiz senelerde, 
bütün memlekette sporu nasıl kurup 
işleteceğimize dair muayyen bir pro
gramı tahakkuk ettirmek işine ba.'
lasak ve bu e m e 1 1 e soyu -
nup sa.halara fırlasaydık, büyük Av
rupa merkezlerinde yüzümüzü ağar
tacak, takat Balkanlarda milletimize 
büyük şerefier ve lftiharlar kazaıı
dıJ'&('.ak neticeleri şimdiye kadar al
mış olmakta a."ila geclkmezdik. Fe
nerbahçe Klübü gibi bir gençlik oca
ğmm başında senelerce hizmet ve va
zite kabul etmiş olmanın verdiği tec
rübe Ue söyliyebillrim ki, bizim 14por
cumuzun iyi bakılmak ve yardım 
görmek ve muntazam ~alıştırılmak 
ve lhtiyaçlan tatmin edilmek kay•t 
ve şartlarlle kaza.namıy~ağı mu\'af
fakıyet yoktur. 

Bu sebeplerden dolayıdır ki, Srki
zlncl Kongredeki sporcularımızın bu 
tM"fer dertlerimizi açık görüşiip ko
nuşmuş olmalan n derdin büyüğü 
olarak her şeyden evvel muayyen 
bir program dahilinde ~.alışmak yolu
nu tutmalan netl~elerl her tarafta 
memnuniyetle karşılandığı gibi bu
nun daha iyi flfierlerl de az zamanda 
kendUerlnl göstermtkte gecikmiye
ceklerdlr· B ö y l e bir progra
mm tahakkuk ettirilmesi gibi ağır, 
güç bir vazlf e ba.,ma General Ali 
Hikmetin ~itmesi ise, en slirekli 
aJkıtlarla karşılanacak bir isab<'ttir. 
General Ali Hikmet, sporcuların öy
le tertemiz bir ağabeyi ve öyle saygı 
değer bir baba."'ıdır ki, lı;tanbulda ve 
Aokarada saha olmadığı (Ok eski yıl
larda, Bahkesire ve yalnız kendi te
şebbüs ve gayretile o r.aman lstan
bulun ve Ankaranm imrendiği mo
dem bir saha kazandırmış ve o sa
lıada yüzlerce Hporcu yetiştirmek im
ki.nlanm yaratmıştır. Böyle yaratıcı 
ve yüzde yüz ldeall"'t bir r.atin spor
cu gençliğin başına getirilmesi ve 
kendisine arkadaş olarak ta sent>ler
denberi Hpor lşlE>rimbde bilfiil ~alış
mış ve teerübe görmü~ gen.;lerin se-
·~ ..... ~ Jc:l.a ... :4wu ti IWiii~ · oıcıuıu lıiadar mem-

leket •poru için de ileri, daha Deri, 
çok Heri hedeflere doğru yürüyüşU
müztin tarlhl olacaktır. 

Ali Naci KARACAN 
- -

Serez civarında 

Bulgar komitecilerile 

müsademe 
Atina, 18 (Tan) - Serezin civa

rında Orini köyünde dün gece Bul
gar komitecileri ile bir askeri müfre
ze arasında müsademe olmuş ve beş 
kişiden ibaret bulunan komiteciler -
den birisi öldürülmüştür. Müfreze 
sağ kalan dört komiteciyi takip et
mektedir. 

dün Şehir tiyatrosunda ı baıarı tesbit ediyor. Aşagıda sqdakl resim, Konservlltuvarın 9 uncu kon-

b ıunan Romen talebesi 'erefln:sarnerıdın muhtelif intl· 11r1 için dün radyoda yapılan provayı ıösteriyor. 
fehrlm1zde u Yukarki r•imler, bum .,r miJsamere verildi. 

Boğazları işgal altına 
aldığımız doğru değildir . 

eı kaynakla;.ıa.n gelen haberleri 
hayretle karşılarız. Niteklm, dün, A
nadolu ajansı bu haberi bir defa da
ha tekzibe mezun olduğunu bildirmiş-
tir. 

Telgrafları aşağı ko~·uyoruz:] 
Paris, 18 (A.A.) - Ajans Havas, 

Türk kıtaatının Boğazlar gayri as
keri mmtakasını işgal ettiğine dair 
tstanl:iuldan aldığı bir haberi kaydı 
ihtirazla dercetmektedir. 

Teyit eden haber yok 
Londra, 18 (A.A.) - Havas ajan

sı Boğazlar gayri askeri mınta~ası
nm Türk askerleri tarafından ışgal 
edildiğini haber almaktadır: . F~k~t 
bu hususta henüz teyit edıcı hıçbır 
malümat gelmemiştir. 

Londra Atatürkün riyase
tinde bir toplantı yapıldığı. 
nı bildiriyor 

Londra, 18 (A.A.) - Anadolu a
jansı Boğazların gayri askeri mınta· 
kasının işgal edildiği haberlerinin e
sassız olduğunu teblığ etmektedir. 
Ancak gelen haberlere göre kabine A· 
ta.türkün riyaseti altında yaptığı f ev
kalade toplantıda Boğazlar gayri as
keri mmtakasınm tekrar işgalini dün 
alcşam kararlaştırmıştır. Şafakla be
raber Türk ordusuna mensup kuv
vetli müfrezeler Gelibolu şibihcezire
sinin bütiln sevktilceyş noktJarmı iş 
gal etmiştir. 

Atatürlrün riyasetinde ka
bine toplantısı yapılma· 
mııtır 

Londra, 18 (A.A.) - Anadolu a
Jansı bu hafta içinde AtatUrkün ri
yasetinde hiçbir kabine toplantısının 
yapılmadığını bildirmektedir• 

lngiliz gazetelerinin 
mütaleaları 

Londra, 18 (A.A.) - Matbuat bu 
sabah Çanakkalenin gayri askeri mın 
takasını gösteren haritalar ve Ata
türkün resimlerini "Boğazları örten 
büyük esrar,. ve "Avrupa hükiımet 

.merkezleri hayret içinde., gibi büyük 
harfli başhklarla neşretmektcdir. 

Fakat haberler mütebayin oldu -
fundan gazeteler bu ın~s~leye Benliz 
başmakale tahsisini erken buluyor
lar ve Boğazların gflya işgal edildi
ği haberini, tekzipleri neşretmeden 
yazmakla iktifa ediyorlar. Maa.mafih 
gazeteler bazı mütalealarda bulunu
yorlar. 

Times'in muhabiri diyor ki: 
"Şurası muhakkak ki Türkiye bu 

dakikada gayri askeri mıntakayı iş
gale hazırdır. Hatta ordunun Türk 
notası Boğazlar mukavelesini imzala
yan devletlere verildiği anda işgalin 
de yapılmasına kuvvetle taraftar bu
lunduğunu zannettirecek çok kuv
vetli deliller vardır. Fakat şimdilik 

ve kat'iyyen teyit edici bir haber el
de edilinceye kadar bu haberi bUyUk 
bir kaydi ihtiyatla telakki etmek la· 
zımdır . ., 

Dally Express gazetesi, 1985 ikin
ci te.şrlnlnde Türkiyede yapılan ~. 
rübe seferberliğinin 200 bin piyade 
ve Hilvarinln 24 saat i~inde Ege sa -
hlllerinde mevkilt>rini alabllemk Ttirk 
tahtelbahir \'f: hava kuvvetleriyle teş 
rikl meı;ıalye amade buhmabllect>ğlnl 
i!~bat etmıŞ olduğunu hatırlatmakta
dır. 

Londradalci sefirimiz tekzip 
ediyor 

Londra, 18 (A.A.) - Röyter bil -
diriyor: 

Londradaki Türkiye büyilk elçisi, 
bugün öğleden sonra Türkiye Dışiş
leri Bakanlığından, Boğazların i!3ga
li hakkındaki şayiaları kat'i surette 
yalanhyan bir telgraf almıştır. 

Yunan ltülcSmeti resmen ha
berdar edilmiı 

Atlna, 18 (A.A.) - Havas Ajansı 
bildiriyor: 

Yunan hlikfuneti Türk krtaatınm 
Boğazlan işgal etmiş olduğundan res
men haberdar edilmiştir . 

Afina Ajansı bunu 
da yalanlıyor 

Atina, 18 (A.A.) - Atina Ajansı 
bildiriyor: 
Başbakan beyanatta bulunarak Bo 

ğazlann Ti.irk kıtaatı tarafından it -
gal edildiği haberlerini Ankaradan 
gelmediğini söylemiştir. Türk hükfi
meti, meselenin Milletler Cemiyeti ta 
rafından tetkik edileceğini beyan ey
lemiştir. 

Anadolu Alansı resmen 
tekzip ediyor 

Ankara, 18 (A.A.) - Boğazlar mm 
takasuun Türk askerleri tarafından 
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bugünlerde bilfiil işgal edildiğine da· 
ir muhtelif membalardan çıkarılan 
haberleri resmen tekzibe Anadolu A .. 
jansı mezundur. 

Alman ajansı da haberi 
yalanlıyor 

Berlin, 18 (A.A.) - D. N. B. a
jansı !stanbuldan bildiriyor 

!stanbul'da söylendiğine göre, işa
n ahire değin Türkiyenin Boğazlar 

meselesinde diplomatik müzakere sa 
hasını terketmesi mevzuu bahsola
maz. Bilhassa Türkiye kendi istek
lerinin tasvibkar bir tetkika tabi tu
tulacağını bckliyebilcccğinden, gayri 
askeri mıntakaların işgali için bu
gün hiç bir siyasi veya askeri sebep 
mevcut değildir. Esasen bu mmta
kada istihkam ve kışla yerleri de bu 
lunmadığından, o mıntakalara asker 
gönderilmesi ancak bir tezahür ma
hiyetini haiz olabilir ki bu da bu 
meselede Türkiymin şimdiye kadar 
takibetmekte olduğu hattı hareke
te uymamaktadır. 

Bulgaristan Türl<iyenin fa .. 
lebine muhalefet 
etm iyecel<ti r 

Sofya, 18. (A.A.) - Türk talebini 
tahlil eden Duevnik diyor ki: 

" Şark komşusuna karşı en sami
mi hissiyat ile mütehassıs olan Bul
garistan, Türkiyenin talebine muha
lefet etmiyecektir. Biz eminiz ki her 
ne olursa olsun Türkiye ile olun 
dostluğumuz bozulmıyacaktır. Ve 
Türkiye tarafından her hangi bir 
sürpriz beklemiyoruz. 

BüyUk harpte mağllıp edilmi!3 olan 
memleketler tarafından alınmış o
lan blitiln taahhUUer suya düşmek .. 
tedir. İmza edilmiş olan muahcdele-
ri sadıkane surette tatbik eden bir 
Bulgaristan kalmıştır. Galip gelmi§ 
olan devletlerin de Bulgaristana kar 
şı olan taahhütlerini icra eylemek ve 

Bulgaristana tahmil olunan çok a
ğır askeri şartları hafifletmek için 
cllerfnden geleni yapmaları lazımdır. 
Bu keyfiyet, Bulgar milletini tat
min edecek ve Balkanlarda sulhu ve 
dostluğu takviye eyliyecektir. Bul
garistan için askeri hazırlıklar bir 
emniyet ve şeref meselesidir.,, 

Mir gazetesi ise, Boğazlar mese
lesinde müteaddit teşebbüslerini ni
hai muvaffakiyete isal edinciye ka .. 
dar uzun .,mandan beri musırrane 

surette deva. 1 ettiren Tevfik Rilştü 
Ara"ın vatanperverliği ve diplomat
lığı kar($ısında hayranlığını bildir
dikten sonra diyor ki : 

" Türkiye bu talebini yalnız hu· 
kuk üzerine değil fakat ayni zaman
da kuvvetli bulunduğu his üzerine 
istinat ettirmektedir. Arasın muvaf
fakiyeti, kuvvet unsurunu birinci 
planda göstermemiş olmasıdır. 

TUrkiyenin bu teşebbUsü acaba 
Balkan Antantı üzerinde bir tesir 
yapmıyacak mıdır?., 

Parole Bulgare gazetesi de Tür
kiye tarafından takip edilmiş olan 
açık ve dilrüst yolu övdükten sonra 
Türk talebinin hüsnüniyet ve sempa~ 
ti ile dolu gayet müsait bir hava i
çinde tetkik edileceğini ilmit ediyor 
ve muahedelerdeki takyit edici şart
ların ilgası meselesini Bulgaristanın 
şimdiye kadar kanuni yolla ileri sür
memiş olduğunu tebarüz ettirdikten 
sonra diyor ki : 

" Bununla beraber Bulgaristanın 
ebediyen bu acil vaziyete katlanaca
ğını ve Bulgaristanın bir giln kendi 
emniyet müsavatı hakkının kanuni 
yolla tanınacağından bUtün ümitle
rini kestiğini zannetmek hatadır. Tür 
kiyenin teşebbüsü muvaffakiycti, ba 
zı şeraitle sulh muahedclerinin ka
rışıklıklara sebep vermeksizin ve 
sulhu tehdit etmeksizin sulhperver 
bir yolla tadil olunabileceğini gös
terecektir. Diğer taraftan Türk te-
3(!bbüsü, Bulgaristanı, Lozan muka
velesinin fe15hi keyfiyetinin üzerinde 
ciddi aksillameller icra edeceği bir 
komşu memleket olmak haysiyetiyle 
de alAkadar etmektedir. Bilyiik dev
letlerin, ortaya atılan meselenin doğ 
nıdan doğruya ve bilvasıta üzerinde 
tesir icra ettiği Bulgar menfaatleri
ne 19.zım gelen dikkati earfedecekle 
rinden Umitvanz. Bu suretle, muahe
delerde ki taahhütlerinin ifasına kar
şı küçük ve zayif devletlerin göster
dikleri dürUstlUğUn beynelmilel ha -
yatta bir kıymet olup olmadığı be!:t 
olacalı:tır.,. 
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No. 10'7 Ziya ŞAKIR 

ltilafçlların mahrem Hüriyet ve 
mukarreratına 

Hürriyet ve itilafın bu işi ileri silr
mesi: (fırkanın, padişahla beraber 
takip edeceği siyasetin istikametine 
yol açmak) için, (Kuvayı milliye) 
nin kudret ve mukavemetini adi ve 
basit bir imtihandan ibaretti. .. Öyle 
bir imtihan ki; - değil bütün kabi
ne erkanı, hatta yalnız - Cemal pa
şa biraz mukavemet göstermiş ol -
saydı, tereddüt etmeden kabul et
mek lazımgelir ki; Babıaliye verilen 
nota derhal suya düşecek.. (Hürri -
yet ve itilafçılar) m ekmeklerine de 
tereyağı silrülmiyecekti. 

ait notlar 
(Teşkilatı mahude) paşası, bir 

vaz'ı gurur ve tekebbürle (Cemal pa 
~anın kabineden uzaklaştırılmasında 
ki sebebi) sadrazamdan sormuş (7) 
Düveli itilafiye mümessillerinin a -
hiren Babıaliye verdikleri şifahi no- 1 
ta üzerine istifa ettirildiği cevabı ve j 
rilmiş. (Notanın metinini istemiş). 

(Ali Rıza paşa, göndereceğini) söy • 
lemiş. Notanın gönderilmesi üzerine 
Cemal paşanın her halde kabineye 
alınmasında ısrar eden (paşa) ya 
verilen cevap şu olmuş : 

- Artık, çok oluyorsunuz. Size, 
cevap vermiyeceğiz. 

... lsviçrede, giiya tedavide bulu -
nan ve İstanbul mebusluğuna inti -
hap olunan (Reşat Hikmet) lstanbu· 

. 
TAN 

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Fotoğraflarınızı bize 

gönderiniz, karakte-
Kağnı arabaları 

rinizi size söyliyelim! Aydın kurulu bunların 
Daha uzun mütidet mürahik kala-

cak bir karakter. 
Hayatta kuvvet -
ten ziyade zevki a 
rar. Musiki, dans 
ve güzel şeyleri se 
ver. Yaşadığı mu -
hit içinde hoş gö
rünmeğe çalışan 

mutavassıt bir ze
ka. Kadınlara kar 
şı hassas. ricala -
rında bazan des -
pottur. 

'ZIYA Zaman zaman 
otorite sahibidir. Yaradılışında tem
beldir. Fakat icap ettiği zaman ça· 
lışma.srnı bilir. Bunun için şimdiden 

karakterini spor yaparak kuvvetlen
dirmesi lazımdır. 

kullanllmasını menetti 
Aydın, (Tan) - D genel kurulu 

evvelki gün üç defa toplanarak gelir 
bütçesiyle hususi muhasebe masraf 
bütçesini çıkarmştır. Kurul bugün ve 
yarın da toplanarak masraf bütçesi
ni çıkardıktan sonra toplantısını bi
tirecektir. Kurul dünkU toplantısında 
iki tekerlekli kağnı arabalarını ya • 
sak etmiştir. Bundan sonra il çevre
sinde dört tekerlekli muhacir araba
sı kullanılacaktır. 

Hafik ilçesine bir 
doktor lclzım 

Şu iddiamız, şahsi düşüncemiz de
ğildir. Şu anda önümüzde bulunan 
çok kuvvetli bir delile müstenittir. 
Bu delil de, (Hürriyet ve itilaf fır
kası) erkanının en mahrem mukar
reratma. vakıf olan ve kendisi de ay
ni cereyanlar içinde dönüp dolaşan 

eski bir itilô.fçının günü gününe not 
edilmi§ bir hatıra defterinden ibaret-

1 Mesafe ve hare: .. ti seven sevimli 

Srva.s, (Tan) - Gilrlln, Srvasm şi
rin ilçelerinden birisidir. Bu ilçe, mey 
va yetiştirmekle şöhret kazan
mıştır. Maraşla Malatya ve Kayseri 
arasında bulunan Gürünün yola ihti
yacı vardır. Bu yol, önümüzdeki yaz 
içinde Celikanlı köyünün mükellef a
.melesi tarafından yapılacaktır. 

tir. 1 
(27 kanunusani 1936 salı) günün- "·"t, \ '.;. ·+·> \ 

·~. , 1 
··. ' . 

Şehre altı saat w:aklıkta bulunan 

1 Hafik kazasında hekim yoktur. Hil 
1 kfunet doktoru askeri hizmetini yap 
ı maktadır. Kaza halkı, hekimsizlik yü 

zünden, acil vakalarda merkeze in -
mek mecburiyetinde kalmışladır. 

19. 4 - 936 

Silleden bir görünü? 

Sillede 
• 

yeni baraiın 

başlanıyor ınşasına 
1 

Büyükdere boğazına kadar yapılacak olan barit 

bütün bu mıntakayı susuzluktan kurtaracaktır 
ptlacak olan baraj, halktı~ 

Konya, 12 rençberi çok sevindirmiştir. t# 
Sille kazasında yeni ümran hare- sabada yeniden diri bir hayat ti' 

ketleri ve kaynaşma görülüyor. Su decek, yanıp kavrulan bağlar, 
suzluk yüzünden on bin dönüme ya- ler canlılığa kavuşacaktır. 'f 
km bağ ve bahçenin verimsiz bir va- Baraj işleri evvela Konyad•

11 

ziyete düşmesi, kazadaki halkın da- layacak, birçok yerlere yeni ~ 
ğılmasma sebep olmuştur. Ancak Sil- kurulduktan sonra faaliyete 
leden Büyükdere boğazına kadar ya- devam edilecektir. 

~------------------------------------~----.........,,,,; 

[Hu3USi muhabirimiz yazıyor] 

den itibaren başhyan bu denen; 
(Hürriyet ve itilaf fırkası) erkanı -· 
nın mühim kararlariyle, bu fırkaya 
mensup olan zümrenin meş'um hissi
yatlarını bütün çıplaklığı ile bize if-,' 
şa etmektedir .. O günden bugüne ka
dar kalın bir perde altında saklanmı~ 
olan hakikatlerin iç yüzünü bu def - 1 
terden öğrenmek hiç şüphesiz ki çok 
büyük bir fayda temin edecektir. tş
te bugün muhterem karilerimizin ve 
yann da tarihi tenvir edecek olan' 
hakikatleri o defterden aynen ve har 
fiyyen aşağıya naklediyoruz. (1) 

· bir yüz. Bulutlar 
nasıl rüzgarla da
ğılırsa, mesafeler 
de yaşar ve endi
şelerini hareketle 
dağıtır. Hassas ve 
asabi insanlara 
mahsus baletlere 
maruzdur. Baska
ları için kendin -
den daha fazla 
hodbindir. Müşkül 
zamanlarda yar· 

·· . .., 
N 1 Ş A N .L A N M A [ :Küçük Haberler Ba.y Guy Bavend ile Bayan Gaby ... ____________ _ 

Bir cinayet 
Bursa, (Tan) - Evvelki gtJ, 

mumhanede bir cinayet o1Jl1; 
seyin adında birisi İdris na~_J 
arkadaşını üç yerinden yaraJY • 
Suçlu yakalanmıştır. Hastan~~ 
dırılan ldrişin hayatı tehlikeli 

f8 Kanunusani 336 çar.,amba. 
... Evvela, emniyeti umumiye mü

diriyetine uğradıktan sonra, Konya 
belediye reisi sabıkmı Alemdar cad
desindeki pansiyonunda ziyaret et -
tim. Musahabemiz, bilhassa günün 
en mühim, mühim olduğu kadar da 
vahametle dolu siyaseti tizerine ce
reyan etti. Gazeteler okundu. Ben, 
bugünkü (dağ siyasetleri) nin arzet
tiği vehamet ve tehlikeyi teşrih et
tikten sonra; 

- Hakkı bey: dedim... Şüphesiz 
ki harbi zailin dört sene idamesinde 
Tilrkiyenin bUyUk bir dahlü tesiri ol
du. Rusyanın inhilili, insan sürille -
rinin boğazlanmMı, kan ve ateşler 
içinde yoğrulması gibi beşeriyete 

milhim rahneler açan af etler, hep 
boğazların kapatılmasından neşet et
mişti. Bu da İttihat - Terakki hüku
metinin mes'uliyeti altmda ika edil -
mişti. Şüphesiz bu (ittihat siyaseti), 
beynelmilel korkunç ve uğursuz bir 
ikabı şeamettir. Düveli itilafiye, bu 
siyasetin müthiş ve biaman bir düş
manıdır ... O halde (İttihatçılık) tan 
başka hiçbir şey olmıyan bu (Musta
fa Kemal siyaseti) ne neden göz yu
rnuyorlar? .. (2) Neden bu dağ siyase 
tine meydan veriyorlar? (Hükumet 
merkeziye) nin (3) dairei nilfuzu,he
men hemen tstanbula mı.inhasır ka
lıyor. Bu, hU~met içinde, hükii
rnetten başka. bir şey olmıyan (4) ve 
nihayet, bu gidişle (İttihadın galebe
si) ile neticelenecek gibi olan bu si
yasete iğmazı etmek, ne demek
tir?. "Gerçi geçen hafta. Cemal paşa
nm istifasını teklif etmek suretiyle, 
takip edeceğimiz siyasetin nasıl bir 
istikamet takip edeceğini ima etmiş
lerse de., (5) hen~ (dağ siyaseti) 
eımanklığını yaşamaktadır. (Düveli 
itilafiyenin bu ihmali) neye atfndile 
bilir? .. 
Hakkı bey şunu söyledi: 
- Ben, vaziyeti günden güne va

hfml~miş bir halde görüyorum. Bil
hassa 1stanbulun bize bırakılacağını 
pek zannetmiyorum. Bu Ummeti mer 
hume, kendisini karşıltyacak felaket 
gilnlerinin a.rlfeı!linde daima böyle
een ve ~atır demler, yaşamış ve ya.
eatmıştır DUnkü mitinglerde, bugün
kü nutuklarda, şaklabanlıklar, çılgın 
tıklar; ayni şeameti hissediyo
rum (6). 

Yahya l'\.aptan 

la muvasalat eder etme?., Düveli lti 
!afiye tarafından tevkif edilmiştir. 
üzerinde, Lozan ve Zürih merkezi u
mumisi yaranına (8) ait evrak bu . 
lunduğu işaa ?! ediliyor.(Kuvayı mil 
liyeye; - Cemal paşa meselesinden 
sonra - indiril~ ikinci müthiş dar
be ... ). 

[Arkası var] 

(1) Bu defterde, sahibinin huııusi haya
tına dair bazr yazılar var. Biz bunlarla a· 
laadar olmıyacajız. Sadece siyaei kısımla· 
rı alaca&ız ... Nakledeceğimiz yazılarda te
reddıit edenler, derhal adresimize müraca
at ederek bu yazıların aslını da bizzat gö
rebilirler. 

(2) İşte, (H!irriyet ve tilifçılar) ı, en 
küçüğünden en buyüğüne kadar dalalet~ 
düşüren adi zihniyet .. Bu adamlar, (Mus
tafa Kemal paea) nm (İttihat Terakki si
yaseti) ne, ne derecede muhalif olduiunu 
bir türlü anlıyamadıklan gibi; bu büyük 
dibinin - defil İttihatçıların, hatta - hiç 
bir kimsenin ve hiçbir zümrenin ııiyasetini 
takibe tenezzül etmiyecek kadar geniı bir 
dü,ünüş ve yaradrş kudret ve kabiliyetine 

dımma koşan iyi SKA 
bir talii vardır. Kararsızdır. Kendi -
ne mağrur olmıyan anlayışlı bir ze. 
ki.Bı vardır. Bu zekaya daha ziyade 
tecrübelerle sahip olmuştur. Fena 
bir mal c;ahibidir. Fakat iyi bir mü -
dilrdür. lyi bir müdür oluşu, meto -
dundan ziyade o işe vereceği hara -
ret, faaliyet yüzündendir. Fakat ya
rattığı ~şi başkaları devam ettirme -
lidir. 

Saç dökülmesi ve kepeklerden 
kurtulmak için en müessir ilacı 

h,.I 
PETROL 

L .. NiZAM~ 
2777 

Lebet'in nişanlandıkları haber alın- • M. Kemalpaşa, (Tan) - Izmir 
mıştır. Genç nişanlıları ve ailelerini mmtakasmda UçUncU sınıf mülkiye 
tebrik ederiz. müfettişliğine tayin edilen ve şehri-

934 Agustos ayma. kadar Aydın 
sıtma mllcadelesi sıhhat memuru 
iken o tarihte istifa ederek İstanbul 
ve Ankaraya giden kardaşım Hü
seyin Sıtkı Tan.dan hiç bir haber 
alamadım. Yerini yurdunu sağlık 
ve ölümUnU bileıilerin insanlık na
mına bildirmelerini yalvarırım 

Aydın ilbaylık şöförü 

Saim Tan 

mizden ayrılan ilçebay Hayri Ekenin 
yerine üçüncü sınıf mülkiye müfet -
tişlerinden Fuat Kamil tayin edilmiş
tir. 

Yeni ilçebayımız şehrimize gelerek 
vazifesine başlamıştır. 

• Aydın, (Tan) - Izmir parti Til
kilik ocağının Aydına tertip ettiği ge 
zi treni dün saat 12 de Aydına geldi. 
Misafirleri istasyonun içini ve dışını 

dolduran binlerce Aydınlı ~ 
Bu gezi <;ok alaka görmilŞ~ 
yerler dolduğu gibi birçok ~ 
de ayakta gelip gitmişlerdir·ed" 
lerimiz Aydının Ilıca, Tellid 
narba~ı. Mendrcs kenarı J1l 
ne giderek eğlenmişlerdir. 

NAZARI DiKKATE 1 
Da.zı mahalli gazeteler merkezi Viyana.da bulunan Föniks de ViY'/ 
go~ Şirketi hakkında birtakım havadisler vermektedirler. 'J/.r.J 
§irketin unvanile "LÖ FENİKS ESP .JıyOL,. dan ibaret olan ~~ 
mizin unvanı arasında kısmen mevcut lsiın mti§abehetinden dol~.ıı' 
gf.ına iltibasa mahal vermemek üzere merkezi PAR1STE 59 ıt ~ 
L'ARCADE'da bulunan şirketimizin mezkUr Föniks dö ViyeJl 
tile bir giına alakası bulunmadığım saygı değer milşterilerinıitt 
uirmekle şereflenirlz. 

LÖ FENİKS ESP ANYOL . eti 
Hayat Sigorta Şirketi Türkiye M:ildiltl:J 

.. _____ İstanbul Cermanya Han, Telefon 20885 ~ __________________________ / 
ŞEHlTLlKLERl lMAR CEMlYETlNDEN : ~ 
Edirnekapı Şehidliğinin bu seneki ot mahsulü açık &rtırma~ 

tur. 30 Nisan 936 Per3embe günil saat 16 da ihalesi yapılacaktit'" 

malik bulunduğunu da gene bir türlil kav- ---- TİFQBİL •••1111. 
rıyamamıelardır. İşte bunun içindir ki, ba- --------------
şmdan sonuna kadar, bu budalaca ı:ihni- D İHSAN SAMİ 

lilerin mezkur gün ve saatte şehidlikde bulunmaları. 

yete ııaplanıp kalmışlardrr . r. 
(3) Yani; bütün emellerin iraptettilde- Tifo ve paratifo hastalıklarına 

ri, ( ~}d~~~'i~sef Ali Rıza pa,a kabinesi de tutulmamak için ağızdan alman 
bu sakat zihniyete saplanmrştL tifo haplarıdır. Hiç rahatsızlık 

(5) Çift parantez içindeki kelimelere vermez: Herkes alabilir.Kutusu 
dikkat buyrulsun. 

(6) Görülmüyor mu? .. Bu mitinglerde, 55 kuruş. 
söylenen sözlerden mütessir olanların dök 
tükleri gözyaıları bile nasıl tell.kki edili
yor? .. 

(7) Bu satırlar, cidden hayrete ıayan -
dır. O zamanlar Mustafa Kemal pap ile 
udrazam arasında oifre ile ve gayet mah
rem bir şekilde cereyan eden bu muhabc
rat, bi riki gün sonra bir (itilafçı) nm def
terine pek dotru olarak kaydedilmiştir. 

(8) Yani (firar{ ittihatçılar) a ... Halbu
ki bu zat. hakikaten hasta ve tedavi altm
da idi. Nitekim İıtanbula avdetinden bir 
kaç rün sonra, vefat etti. 

TAN 
Abone ve ilan şartlan: 

Türkiye için Dıean lcin 

Lira K. Lira K. 

Bir aylık l 50 
s • 4- ı-
5 .. 7 50 14 -
1 Fillık 14 - 28 -

D!n tçln Dlncıtık Şirketlerine 
rnUracaat edilmeltdlr. 

2584 

Senenin s\lperfilmi -

Mi Ş EL 
STROGOF 
Şaheserinin ikinci haftası da 

SARAY Sinemaımm 

bUyUk salonu hmcahmç dol-
makda devam ediyor.Cidden gö

rUlecek bir filmdir. Paramount 

Bugiin M 1LL1 
2 büyük film 

İki büyük facia artisti 
Harry BAUR ve Gaby Morlay'm 

en son filmleri 

SAMSON 
Hakikt hayat içinde her gUn ıe· 
çen bir facianın kudreti, görme

SİNEMA. DA 

birden 1" 
Şimdiye ka.dar çevrilen ;1 
filmlerinin en güzeli ve 
pılan 

TARZA~ 
YAMYAMLAR ARA~ 
Bakir ormanların heyeCY' 

ıin bir eseri· 

kar&cak hayret edeceğiniz bir Ayrıca: En 10n FOX 

den anlatılmıyacak, bütün arzu
larınızı canlı olarak karşınıza çı- ı 

film. - HA v ADtsLERl_A 
Jurnalde: Haupmann'ın idamı ~ 
ve yeni dünya havadisleri. llllllilllllllllllillllll'llHIHIHllllHllUllllllllllUUllllllllllUl ~; 
BugUn saat 11 de tenzilltlı ma- :1 Gedikpqa AZAK Sınaması au 
ti !!! Çarııkapı 

... n.e. ________ 11' i 2 BÜYÜK FİLM BİR DEFADA 

.. ! iUlhlar E§lenlyor _ . BiR GOl'IU'LJ' 
MELE~ u/ın~!aamda l j HENRY GARAT • - BOYLE AV ,_~ 
vtYANA'wn aşk ve neşesını, 1 FLORELLE ve _ KAY FRANCİ~V . 
musiki ve gUzelliklerini göste- l ARMAND BERNARD JEORG B ~ ,J 
ren enfes bir film tara.tından tarafındaD ttl'J 
AKŞAM GUnEŞi ıuuunn Bu haftaki fına.tı kaçırmamanız tavsiye olunur· 

takdim edilecektir. Bat roller
de: BİTMEMİŞ SENFONİ fil
m.inin unutulmaz SCHUBERT'i 
HANS JARAY ve meohur Ja
pon yıldızı 

Bugün TÜRK Sinemasu1d' 
JAN oARi<kalide G~~~dBUıt> 

Akşam vapuru ile dönerken (Ce -
mal paşanın istifasmm başka bir su
retle bıaa edilmiş olduğunu) anla -
dım. (Guya Cemal paşa, düveli iti
lA.fiyenin bazı tekliflerini is'af ede
rniyeceğini anladığından istifa et -
rniş. O da; Kuvayı milliyenin, Bolşe
vikliğe karşı kullanılması içinmiş). 
Bu. bir sa.niadır ki; Cemal paşanın 
hempa ve taraftarları tarafından i-
mal editmh;tir. 1 

29 kdnunuaani 836 perşembe 

KUçtik ilanlar doğnıd8.D doğ· 

ruya idaremizce -ilmabUlr. 
Küçük UinJann 5 aatırlığı bh 

defalık 30 kuruştur. 5 satırdan 
fa.zlas1 için satır başına 5 kuruş 
almır. Bir defadan fazla tc:tn ye
kO..ndan % 10 kunıe indirilir. 

Istanbul Asliye İkinci Hukuk Malı 
kemesinden : Davacı Sultana. vekili 
avukat Sadettin Rüat tarafından 

935/745 sayı altında mUtefevviz mUd 
dei aleyhler Fikriye, Nevin, llhami, 
Lutfiye ve Hakkı ile borçlu ölU tae
cı İstirati oğlu Panayot aleyhlerine 
mahkememizde a.çtlmııs olan alacak 
da.vasının 28-2-936 tarihinde yapı
lan açık duru§ma sonunda: 525 li
ranın mtitef evviz müddei aleyhler
den ve 145 liranın da diğer müddei 
aleyh Panayottan tahsilile davacıya 
verilmesine mahkemece verilen ka
ran havi 11-3-936 tarihli ve 936-26 
sayılı ilam Kasımpaşada Emin cami 
75 numaralı Zafer apartmanın 11 
numarasında Panayota tebliğ edil
mek Uzere gönderilmiş iıede Panayo
tun mezkur ikametgahı terk ile bir 
semti meçhule gittiği ve hali hazır 
ikametg!hmm meçhul bulunduğu 
meşruhatile bilA. tebliğ iade edilmiş 
ve mesbuk talebe binaen H. U. M. 
K .141 inci maddesile müteakip mad 
ieleri mucibince 30 gUn müddetle 1-
IA.nen tebliğma karar verilerek ve 
mezkllr ilin suretinin mahkeme di
vanhanesine asıldığı ve 30 gUn zar
fında Panayotun temyizi dava etme 
diği takdirde hükmü vakiin iktisabı 
kat'iyet edeceği malumu olmak üze
re ilan olunur. C22269l 

MITCHIKO NEINL 
Ayrıca: Paramount dlinya ha-

Avrupada birinciliği kaıanan 

büyük film. Bir devleti dilfman 

Fevkallde neeeli ve ~ 
sızca ıözlU MONIQ G~ 
LAND • HENRY ~i 

... Çehrei siyaset, bugb muhalif
lere da.ha beşüştllr. Sadrazam paşa 
fle (dağ siyasisi) nin aralannda. Ce
mal paşanın istifasından dolayi ta
kddils eden ihtillf, son zamanlarda. 
~k gergin bir hale gelınigtir. 

berleri, KUçUk Lindberg'in ka
tlli Haupman idam ediliyor. 
Bugün saat 11 de tenzilatlı 

matine. 

EDtTH :M.l!Jl~ J 
11 de tenzilatlı matine. ~ı 

boyunduruğundan kurtaran Kah 
raman kız. 
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6 .TAN 

Siyasal meseleler pek karıştı 

Habeş - italyan harbı ile Ren 
meselesi biribiri içine girdi 

Fransa ile lngiltere anlaşmalı, ita/ya da hu 
anlaşmanın içine girmelidir diyorlar / 

Fakat Habeşler ne olcicak ? 
"lntransigeant" dan: 

Habeşistan ve Ren meseleleri doğ
rudan doğruya biribirine bağlı mese
leler değilseler de bu meselelerin her 
ikisi de, başka başka tarzlarda bey
nelmilel vaziyete hakim bulunmakta
dırlar. Heyeti umumiye itibarile ya
pılacak herhangi bir müzakere için, 
A vrupada çok tehlikeli akislerde bu
lunmuş olan Habeşistan meselesinin 
en kısa müddet zarfında halli ilk şart 
olarak nazarı dikkate alınmahılır. 

Fransanm sulhün teşkilatlandırıl
ması hususunda ileri sürdüğü plan 
Fransanm harp sonundanberi takip 
ettiği siyasete mutabıktır. Plinm in
kar götürmiyen vasıflarından biri 
umumi iş birli~ine kapıyı açık bulun 
durduğudur. Bu plan, müzakerat hu
susunda, birisinin müphem teklifleri
ne karşı kat'i ve muayyen teklifleri 
ileri sürmektedir. Almanya bile hu 
planda kendisi için menfaat temin 
edici unsurlar bulmaktadır. Yalnız 
anlaşılması icap eden nokta Alınan
ya ile diğer bazı milletlerin samimi 
bir tarzda nizam ve intizam, beynel
milel kanunlar karşısında müsavat 
ve sulh isteyip istemedikleri mesele
sidir. 

"Joumal des Debats" dan: 
Müttefikler Londrada Almanya ile 

rnüzakeratta bulunmağa rıza göster
mekle büyük bir zaaf irae etmişler
dir; Almanya ile müzakeratta bulun
mağa razı olmamalı idiler. Almanya 
Almanvari bir sulh teklifinde bulun
mak için fırsatı ganimet bildi. Bu 
sulhten maksat Almanyanın tagallU
bünü temindir. Fransa Hükumeti Al
man planına mukabil kendi pltnmı 
ileri sürdil. Bu plan beynelmilel t~
kilatlanma bakımından efsanevi esas 
tar ihtiva etmektedir. Bu planda 
Briand'nın, Herriot'nun ve Bon
cour'un cümleleri göze çarpmakta -
dır. Plan intihabat üsl\ıbu ile yazıl
mıştır. Planın başlıca sakatlığı, mev
cut olmıyan bir insanlıktan dem vu
ruşudur. lkinci sakatlığı da milletle
ri yeniden hulyaya atmasıdır. 7 Mart 
hadisesinden sonra dahi bu planda 
silahsızlanmadan bahsetmek cesareti 
görUlüyor. Bu şuursuzluktan başka 
bir şey değildir. 

Pli.om en iyi ciheti rejiyonal an
laşmalardan bihis olan parçasıdır. 
Bu ise vaktile ittifaklar diye tevsim 
edilen hattı harekettir. Bize teret
tUp eden en bUyük ve en acil vazife 
!talyanın bize karşı olan dostluğu
nu çoğaltmak ve kuvvetlendirmek -
tir. Fli.nden'in, İngilizlerin sanksi -
yon siyasetine muhale! et etmesi çok 
yerindedir. Muahedeler ancak kuv
vetle muhafaza ve idame olunabilir. 
Bundan ötesi edebiyattan ibarettir. 

Fli.nden'in muvaffak olmasını di
leriz. Fakat hali hazırda Cenevrede 
yapılan müzakerelerden müspet ne
ticeler doğması çok az muhtemeldir. 
tı'ranaa ile İngiltere arumda anlat
ma olmadan dünya için seli.met yok 
tur. Bu anlaşma ttaıya ile dahi an
lqmak llUl'etlle itmam olunmalıdır. 
Devlet adanılan insanlan idare da
vasmda bulunuyorlar, halbuki, göz
leri önündeldni bile göremiyorlar. 

"Echo de Parla" dm: 

Ren şehirlerinden birinde donanma ve şenlik 

Alman gönü 110 askerler! 

= 

Mussolini · Graham 
lngilterenin Tsana CJÖlündeki 

menfaati Nilin 
kaynağı olmasından ibarettir 

"Dally Telegraph" dan: 
ltalyanlarm Gondarı işgal etmele

rinin siyasi neticeleri yavaş yavaş te
barüz etmektedir. Malum olduğu 
veçhile Gondar üzerinden Mavi Nilin 
esas menbalanndan olan Çana gölü
ne yürümek kolay olacaktır. Halbuki 
Çana gölünde İngiltere ve Mısırın 
büyük menfaatleri vardır. 

Anlaşıldığına göre Mussolini 1906 
senesinde İngiltere, Fransa ve ltalya 
arasında imzalanan üç taraflı mua -
hedeye riayet edecek ve bu civardaki 
Mısır ve lngiliz menfaatlerini halel
dar etmiyecektir. 

Fakat ayni zamanda Mussolini bu 
muahedeyi yapacağı tekliflerle esas 
addederek, bundan müstefid olmağa 
çalıtacaktır. Faşist gazetelerinin işa
ret ettiklerine göre 1925 senesinde 
Mul!ISOlini ile lngilterenin Roma sefi
ri Sir Renald Graham arasında tea
ti edilen mektuplar Çana gölUndeki 
lngillz menafii sadece gölün Nilin 
kaynağı olmasından ibarettir. 

Sudan ve Mısıra bu gölün suların-

dan ilelebet istifade edecekleri temin 
edilip, ltalyanın buradaki menafii -
nin araziye taalluk ettiği iddia edil
mektedir. 

Italyanlann bu iddiası Gondar üze
rine yürünmeden İtalyan salahiyet -
tar mahafilinin bu mevzuubahs mua
hedenin sulh için niçin esas ittihaz e
dilmesini istediğini izah eder. 

Mussolini - Graham mektublan Ça 
nadan Sudana lngiliz hükumeti tara
fından bir yol inşasını ortaya atmak
ta idiler. İtalyanlar bu . anlaşmanın 
Çana gölü civarında İngiliz hukuku
nun mevcut olmaciığma delil addedi
yorlar. Çünkü lngilterenin göl civa
rındaki arazide hakkı olsaydı İngilte
re burada yol inşası için İtalyadan 
müsaade almak lüzumunu hissetmez
di. 

Bunun için ltalyanlar iddia ediyor
lar ki Mare,al Badogliyonun yakın
da Çanayı fflgali İngiliz menafiine 
muarız olmıyacak, ve ayni zamanda 
ltalyanlarm İngilizlere karşı olan du
rumlarını tahkim edecek. 

Cenevrede birinci gUn memnunl -
yet verecek mahiyette değildir. Maliyede teftlıler Ehllyetname alacaklar 
Eden ltalyaya karşı sanksiyonlarm Maliye mUf ettişleri yakında mm - MotörfU motörsüz kara ve deniz na 
teşdidinde sabırsızlık Almanyaya takaları dahilinde bir teftiş seyaha - 1111 vasıtalarının hepsindeki plikala-

' tin k ki-~ ... B tef· l ·· d··rt rm mutlaka birer kurşun mühUrle 
k · Usa d kA 

1 
k .. . e çı aca 11.1-u.u. u tiş er uç o arşı ıse m a e arı gostenyor. a sürecektir. milhUrlenmesi hakkında şehir mecli-

Flanden'in aldığı vaziyet bunun ta- yş· d"ki h ld aı· ""fettişl . since verilen kararın bir hazirandan ım ı a e m ıye mu en "tibar&ı tatb"k edil W• beled. · 
mamen zıddıdır. Flanden ve Bon- lstanbul maliye şubelerinin bazıların- ı. ı. ı ecegı. . . ı~e ~ıa-
cour, Eden'den, İngiltere - Alman- da teftişler yapmaktadırlar. lı~den ali.kadarlara bildırilmiştir. 

Uza
k 1 · "h · · .. . Diğer taraftan, kayıkçılar da da -

ya m ere enne m ayet verılmış Beyoğlu eski tahakkuk mudür mu- hil olduğu halde kara ve deniz nakil 
gözile bakmasını ve Fransa - Betçi- avini hakkında yapılan tahkikat t~ vurtalarmı 1.1 ... tenıer bir hazirana ka 
ka ve İngiltere askeri tesanüdünü &9K' kemmül etmek üzeredir. Bu arada es- dar ehliyetname alacaklardır. Bir ha-
daimt bir hale getirmesini talep et- ki müdür muavininin bulunduğu ver- zlrandan sonra ehllyetnameyi haiz ol-
mi~lerdir · gi komisyonundaki i.zalann da ma- mıyanlar ,_._ menedileceklerdir 

"Oeuvre" den: Uimatlarma müracaat edilmektedir. • 
19
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Cenevre konuşmalan zorluklarla Müfetti§ler, imzalanan zabıt def -

23 NiSAN 
Size çocuğu düşUndürecek 

haftanın ba§lanğıcıdır. 

SAGLIK 
öGOTLERI 

Kızamık hastallğının 

başlangıcı 
Fatih taraflarında oturan bir oku

yucumuzun gönderdiği mektup, doğ- . 
rusu, beni utandırdı. Bu zat kendi ~ 
semtindeki çocuklarda bu aralık çok- J 
ça kızamık hastalığı görüldüğünü an ! 
tattıktan sonra, bunun gibi bulaşık : 
hastalıklardan korunmak için ben - ! 
den yazı istiyor.Ben bunları daha ön i 
ceden yazmadığım için özür diliye- ı 
rek, okuyucumuzun arzusunu yerine] 
getirmeğe çalışacağım. 1 

Kızamık hastalığının teşhisini ço- ~ 
I cuk annelerinin hemen hepsi bilir: 1 

1 
Çocuk daha kırmızı taneleri dökme- ! 

1 ğe başlamadan üç dört gün önce, bur : 

1 
nu akar, alnında ağrılardan şikayet 

1 
eder, göz kapaklan şişer, gözler kı
zarır, çocuğun bütün yüzü ağlar gibi 

J bir hal alır. Bunlardan baska kuru 

i
l kuru öksürür. Biraz da boğazı sıkı
şır. Bu devirde çocuğu pencerenin 

j önüne götürerek aydınlıkta ağzının 
, içine, yanaklarının iç tarafına bakar
! sanız, büyük dişlerin hizasında, gül 
j kurusu pembe zemin üzerine beyaz 
: beyaz küçük noktalar görürsünüz. O 
: vakit - daha deri üzerindeki kırını
: zı tanelerden görmeden önce - kı -
~ zamık başlamış dersiniz. 
1 

1 Halbuki kızamık çok önce başla -
1 mıştır. Sizin gördüğünüz bu nezle ve 
1

1 

ateş devri hastalığın ikinci devridir. 
Ondan on gün, bazılarında on iki gün 
bile, önce hastalık bulaşınca, kızamık 

1 hekimlerin "tefrih devri,, dedikleri 
fluzunca bir zaman keçirir. O devirde 
• dikkat ederseniz, çocuğun iştahını 

t
bozulmuş bulursunuz. Hazmı da, dı
şarı çıkması da bozuktur, Her gün ko 
şup oynıyan çocuk, o günlerde ça -

! buk yorulur, diline bakınız, paslıdır. 
ı Göz kapaklarının içine bakınız, beyaz 
! lanmıştır. Bazılarında daha kızamık 
i meydana çıkmazdan önce bile kulak
İ !ar akar, bronşit ve zatürrie gelir. 
i Sizin çocuğunuzun arkadaşları o -
! lan çocuklar arasında kızamık du
i yunca, kendi çocuğunuzun her hare
i ketine dikkat etmelisiniz. Altı aylık
( tan sonra çocukların birçoğu, bir ya-
şından sonra hepsi k.winuğa tutuıa
pilir. Onun için çocuğunuzda biraz 
önce söylediğim hafif alametleri gö
rünce hemen ağzını ve burnunu te -
mizlemeğe başlıyarak, bir odaya ka
par ve istirahat ettirirseniz hem has
talığı hafif geçer, hem de kardeşleri
ne ve başka çocuklara hastalığının 
geçmesine mey<!an vermemiş olursu
nuz. 

Içersine çocuğu kapatacağınız o -
danın sıcaklığı on altı nihayet on se
kiz derece olunca yetişir. Çocuğun ü
zerini pek çok örtmeğe de lüzum·yok 
tur. Yalnız arkasına yünden bir ce
ket giydirmek faydalı olur. Kapının 
önüne bir paravana konulursa çocu
ğu kapıdan gelebilecek rüzgardan ko 
rumuş ve bu suretle kızamık hasta
lığının can sıkıcı bir ihtilatı olan gö
ğüs hastalığına meydan vermemi§ 
olursunuz. 

Böyle mu haf aza altında tutulan 
çocuğa, sonradan nezle devri, tane
leri dökme devri hafif gelir,geçerler. 
Ateş başlayınca,beslemek için yalnız 
bolca şekerli süt, yağı alınmış et su
yu içirirsiniz. 

Bir evde çocukların biri kızamığa 

tutulunca böyle tef rih devrinde has
talığı teşhis ederek ikinci çocuğu ko
nımak vakıa pek güçtür. Fakat hiç 
olmazsa ikincisinden sonra UçüncU
sünU ve bqkalarmı korumak kolay o 
tur. Kızamıklı bir çocukla temas et -
miş olan her çocuk - daha önceden 
bu hastalığı geçirmemişse - temas
tan sekiz gün sonra hastalığı bir baş
kasına bulaştırabilir. Hele nezle, ak
sırık başlayınca, daha kırmızı tane
ler görünmemiş olsa bile, başka ~o -
cuklarla temas ettirmek pek büyük 
yanh•lık olur. 
Kızamık hafif gec_;miş olur da ihti

lat bulunmazsa, kırmızı taneler kay
bolunca artık başkasına bulaşmaz. 
Fakat göğüste bir ihtilit bırakmış 
olursa o vakit bu sebepten dolayt ge
ne bulaşık olur. Hem de göğüs ihti
IAtı bir baska çocuğa gec_;tnce daha 
ağır olur. Onun için kızamığa tutul
muı olanlan bile biribirinden ayn tut 
mak llzmıdır, 

Zabıtaya hakaret 
Zabıtaya hakaretten suçlu, Marma 

ra Hasanın duruşmasına dün birinci 
ceza mahkemesinde devam edilmiş 
ve evrakın tetkiki için muhakeme bu 

doludur. İngiltere, ancak devletler- terlerinin usule uygun olarak tutul -
den birinin topraklarına tecavüz et- madığı noktasından tahkikat yap -
tiği takdirde Almanyaya karşı sank- maktadırlar. Bu arada vesikalar da 
myonlar tatbikini derpiş etmektedir. tetkik edilmekte verigleri indirilmiş 
ıtaıJa - Habeşistan harbinin halli olan alikadar tüccarların ifadeleri 
henüz ümit edilmemektedir. alınmaktadır, 

._ ___________ _.,.) ayın yirmi sekizine kalmıştır • 
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HERGUN BiR ROPORT Aj 

Radyo karşısında gra 
fonun pabucu dama atı 

"Şu makineyi 8 sene evvel elimi öpene verir 

Şimdi 12 taksitte müşteri 

Plak satan mağazalardan biri 

Vitrinin birer köşesinde, uyµklı
yan gramofon makinelerine bir anti
ka eşya seyreder gibi baktım. Uzer
lcrindeki tozlu etiketler, bunların da, 
bir zamanlar, para mukabilinde alı
nıp satılan birer mata olduklarına 
şüphe bırakmıyordu. Gramofonların 
sahibi benim bu dikkatli bakışlarımı 
vitrinin arkasından farkederek, he -
men kapıya doğru yürüdü: 

- Buyurun efendim.. Ucuz gra
mofonlanmız var ... Bir kere görmez 
misiniz? 
Masanın üstündeki ağzı geniş bo

rudan Safiye'nin meşhur şarkısı, 

saklanamamış bir hıçkırık gibi yük
seldi: 

"Omürümün neş'esiz geçti bahan 
Neyleyim baharı, sensiz olunca ... " 
Arası çok geçmemişti. Tramvay 

bekleme yerinde nekadar adam varsa 
dükkanın önünde toplandı. Boyunla· 
rını çarpıtarak, içerden gelen sesi 
dinliyorlardı. Gramofoncu makinesi
ne yeni bir pliğJ yerlefÜrirken: 

Içto •• Cördün\4.Q ~·~, ;:ı ... aı, :ı.. .. 
manzara, sabahtan akşama kadar 
hiç değişmez. Eğer dinleyicilerimi -
zin yüzde biri kadar alıcımız olsa, bi
ze yetişirdi. Çaldırıp çaldırıp, beğen
miyenler, onu çıkar, şunu koy .. diye
rek saatlerce boş yere uğraştıranlar 
da yine başka! .. 
Eğer, ba~ ufaktefek şeyler bulun

durmasak ta, işimiz yalnız gramofo
na kalsa, dükkanı çoktan kapaml§ -
tık. 

- Demek, plak satışları bu kadar 
azaldı? .. 

- Azaldı da ne demek .. Büsbütün 
durdu! .. Eskiden, Anadoludan her
gün yirmi otuz gramofon, yüzlerce 
pli.k sipariş alırdık. Şimdi, bir gra
mofonu müşteriye beğendirip satm
cıya kndar akla karayı seçiyoruz. 

Fiyatları düşürdükçe düşürdük. 
Kocaman bir salon gramofonunu 

göstererek: 

satılacağını ummuyorum. 
radyoculuk, memlekette bü~ 
maye işi oldu. 

Sözü bundan sonra, yine 
fonculuk Uzerine getirerek: 

- Artık, dedi, gramofonun 
ne bakan kalmadı, modası 
plakları otuz kuruşa kadar 
lar. Şöyle iyice bir makine,~ 
lira verip alınabiliyor. 

Eskiden Anadoluda, her seDf 
120 bin plak harcanırdı. Şimdi 
bir sene satılan plaklar, 15.00o i 
muyor. Asıl kötüsü, radyo crr11-.. 
fonlarının günden güne çoğ 
dır. Bir radyo al, hem Avrupl 
merikayı dinle .. hem plağı ko 
tediğin ton uzerinden çal!.. set 
marifeti de yapan makineler 
ken, bizim yandan kurulur ~~11 

fonların yüzüne kim bakar? .. 
A vrupadan gramofon ithali 

aylarda tamamile durmuştur. 
ancak elde bulunanları satmal' 
şıyoruz. Onlar da bitince; 
rJ••l-,.lr J'A1r fp olull•"" ~._ 

yılmaz. 
Anadolunun elektrik bul 

bazı uzak kasabalarında, 
gramofondan başka eğlence 
Fakat ,yamı oradakiler de el 
kavuşunca gramofonun pabued 
bütün dama aWacak! 

Salahaddin G 

Belediye 

Gazi Köprüsüne bll 

ay baılanıyor 
Gazi Köprüsünün inşaat b 

lan ilerlemektedir. 
Söylendiğine göre, bu ay 

yeni köprünün ayaklan ya 
başlanılacaktır. 

• Belediye Bakırköy me 
çinden bir yol geçirmeğe kart' 
miş olduğundan yola isabet 
yerdeki ölillerin bakiyei izaınl 
ka tarafa naklettirilecektir· 

- Şu makineyi sekiz sene evvel, 
120 liraya elimi öpene verirdim. Şim
di 75 liraya, on iki taksitte ödemek 
şartiie alıcı bulamıyorum. İstanbulda 
bundan evvel, üç plak fabrikası var
dı. Şimdi bir tek fabrika kaldı. Sa- ay başını\ kadar bitirilecek, 
tış olmadığı için yeni plaklar çıkını- yısta yolun açılmasına baş 
yor. En tanımnış okuyucularımızın tır. 

plakları bile, satılmaz oldu. • Hazirandan itibaren 
Elimde kalan fU birkaç makineyi çöp ifleriııin asıi şekle ifrağ 

satsam, bir daha tövbeler tövbesi y~ 
ni makine getirtirsem... Plak, §Öyle ğinl ve çöplerin muayyen 
le böyle, ama, gramofona, hiç rağ- tarda biriktirilerek bural 
bet yok. Neydi bir r.amanlar, o gra- yonlarla imha istasyonlarıııa 
mofon merakı... Hele o çarıston, şi· lunacağmı yazmıştık. 
mi, flördamur gibi dans havalan mo- Belediye çöpleri toplama · 
da olduğu günler, bu dükklnda ne 
satı, yapardık, ne satış... nndan i~a istas~~nlanna 
Şimdi varsa, yoksa radyo .. , 57660 lıra mukabilmde 6 U!1' 
Gr f 

··zn .. ıl al kamyon almıya karar veıınif 
amo oncu, so nun as can a- · • b" ü k 

k 
· 

1 
. . nun ıçm ır m na asa aç 

ca yerme ge mıştı: • K t t kl 1 a w un ura yo ama arın 
1 ~ ~~m.~~:~tte bgramofonculugu, miyet verilmesi ve tasdiksi• 

p a ç ~gı o ~~n . u radyola; oldu. rat kullananların şiddetle 
Osmanıye t~~sızı ilk kuruldugu zt:. • nlmasI belediye ıubelerine 
man, ~ana:. Gel, şu gramofonculugu mittir· Alakadar memurlar& 
bırak. Yenı çıkan radyo makinel~ lan zabıtlar için koçanlarl 
rinden getirt!" diye nasihat edenler ve teselsül numaralı biret 
çok oldu idi. Dinlemedim. Ne bilir- verilecektir 
dim ki, radyo, bu kadar çabuk alıp Memurl~ binalarla 
yilrüyecek ... Bundan sekiz dokuz se- teftiş edecekler v~ ta.sdiktJif 
ne evvelki radyolarda, uzak istasi- ratlan bulunanlar hakkında 
yontar sivrisinek vızıltısı gibi dinle- tacaklardır. Bu if hazirana 
nirdi. Halbuki şimdi ... Düğmeyi sağa mal olunacaktır. 
sola çevir .• Bütün dünyayı dinle!.. • MotörlU nakil vasıtal~ 

O bunları anlatırken, vitrindeki muayeneleri için her sene 
gramofonlar arasında, kUçUk bir rad tesbit edilecek günlerde bU 
yo makinesi gözüme ilişti: talarm sahipleri bunlan ınu 

- lşte, dedim, siz de radyoculuğa tirmek üzere müracaat e 
başlamışsınız! takdirde kendileri umuru 
Gülümsemeğe çalıştı: müteallik ahkamı cezaiye kaO 
- Nümune olarak ~etirttim. Ama cibince cezalandınlacaklardJt• 
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Küçük Haberler 

Marlene Dietrich Şarl~yu 
seyretmek için nelerı 

göze aldı . 
. filminin ilk takdl-

Şarlonun yenı D" trichin eve 
ininde bulunan Marl~n.e ı; . -· atla· 
do·· •• •• de otomobihnın Jastigı p 

nuşun b. bir heyecan-
nıış, ve zavallı yıldız tınomobiline bin-
d bir kira o . 

an sonra Dietrichın kor-
nıeye razı oımuşturd. ugun-un bu-
k bep Yanın a çoc 

usuna se . tr"ch haydutların 
l · · Dıe ı unuşu ı.mış. d k çocuğıınu 
fırsattan istifade e ere 
kaçırmalarından korkmuş. 

d• 1 Böyle he ıye ••• 
Mae Vest geçnlerde şöyle adreş ta· 

b. mektup aldı: 
tıyan ır . • eaz·be sokak Ta· 

Mae Vest, Cınsı . 1 
' 

lak hükumeti Amerıka. 
b mektubu he-Posta memurları, u . . . 

. ldıza getirmışlerdı. 
men şışman yı · 1 
M kt bir Jskoçyalıdan gehyor, yı -

e up - fını uıtiyordu. Js -
dızdan bir fotogra .. d d" -· takdir-

! t gr-afı gon er ıgı 
koçyalı, . ~ 0 Ieketinden bir he
de, kendısıne, me~ . ·ıave ediyordu. 
diye de göndercegını 1 

~alnız: ed" i gönder· 
" Mektubunuıa, h ıye~ . 

. . ı"ki şillin ilave edınız.,, 
mcm ıçın. d u e Vest 
Derneği de unutmuyor u. ,. ... a .. 

bu badise)i anlatırken şunları soyle· 

mişti: k" ilk I t ··yle bir adam ı, ona, 
- ş e 0 

- • · ''b" gu""n gelip filmimde oldugu gıbı ır 

be . ..rü üz diyemem. Muhakkak 
nıgo n,, .

1 yol masrafını isterdı · 
Rod la Roque . 

tekrar film yapacak 
Sessiz sinema zamanının meşhur 

artistlerinden Rod la Roque, "Previ • 
ev" isimli bir :fılmde rol almıt ve o 
kadar büyük bir muvaffakıyet kazan 
ınıştır ki derhal birçok filmler yap • 
ınak Uzere angaje edilmiştir. 

yeni yapacağı filmde, Rod la Ro -
que, Herbert Marahall: Gertrude Mi
chael ve Lionel Atvill ile beraber oy-

• 

nayacaktır. 

Onun taze qüıelliğine her 
giydiği yakıııyor 

23 Nisanda 
SHİRLEY TEMPLE'in 
gazetemiz için yazdığı 

makalesini okuyacak
sınız. 

Mayering filminde yarattığı Maria Boyu 1,63 metredir. Gözleri yeşildir . 
Vetsera tipi ile Danielle Darrieux'yı Saçları yan uzun ve kızıla meyyal 
görüp te beğenmiyen bir tek kişi var kestane rengindedir. 
mıdır ? Bugün, Danielle Darrieux, Gündüzleri kısa ~tekli, vUcudüne 
Fransız genç, kızını temsil etmekte- yapışık tuvaletler gıyer. Akşamlan, 
dir. Bugün, bütün Fransız stUdyolan ınuslinden,yahut ipek organtin.den tu 
OIWll~•9'ıır· v .. ..- .._,.,_......_JiluUarlll beUeıi )'&pl

•fnf dır. Ô' J(acfar 1d flk ve O.zerlerinde oldukça ifJemeler 
kızcağız idman yapabilmek için vakit vardır. Gece giyilen tayyörleri giy -
bile bulamamaktadır. mez. 

San'at mi, 
güzellik mi ? 

Obek öbek güzel kızlar Holivuta 
artist olmak için giderler. Gilzellığin 
artist olmağa kafi geldiğini ıanneden 
bu zavallı kızlar ekseriyetle sukutu 
hayale uğrarlar. Bilmezler ki yıldız 
olmak için güzellik ki.fi değildir, ka
biliyet, sahnede oynamak kabiliyeti 
lazıpıdır. işte güzelliği değil, sanat ka 
biliyetı safesinde meşhur • e ıntiıı :taz 
yıldız olanlardan en gö.~ çarpanı Cat 
hl'r1ne Hı>pbum'dur. 

Catherine Hepburn fevkalade gU -
zd bir kadın değildir. Bundan kendi 
de emindir. 

- Ben güzel değilim, Filmlerime 
bakın. Orada ne kadar çirkinim!. 

Onu meşhur yapan "Bill of Divor
cement" filmini ~örmüşseniz yıldızın 
bu sözüne hak verirsiniz. John Bary
more'la oynadığı bu filmde Catherine 
kupkuru, dal kadRr ince vücutlu, çay 
kaşığı kadar kUçük yilzlU çirkin de
ğilse de pek te güzel olmayan bir yıl
dızdır. 
de sözlerine devam ederek der ki: 

Catherine Hepburn güzellik bahsin 
- Maamafih şimdi fotoğraf<;ıla • 

rımdan çok memnunum. llk filmlerim 
de beni pek tanımıyorlardı. Zayıf nok 
talanmı bilmiyorlar, filmlerimi zayıf 
lı~mı mübalağa ettirecek bir surette 
çekiyorlardı. Halbuki son filmlerimi 
görürseniz orada o kadar zayıf narin 
değilim. Beni gittikçe daha güzelleş
tiriyorlar. Fakat ben seyircilerin mu 
hayyelesinde güzel bir kadın olarak 
değil, bir artist olarak yaşamak iste
rim. 

Catherine Hepburn ayni zamanda 
yıldızlar dünyasında başka bir teyi 
daha temsil eder. Tiyatro sahnesin -
den sinema sahnesinde yükselen yıl
dızlardan biridir. Hepburn ilk defa o 
larak tiyatroda muvaffakıyet kazan
mıştır. Tiyatroda ki muvaffakıyetini 
gören rejisörler onun beyaz perde
de birçok seyirci çekebileceğine kani 
olmu§lar ve ondan sonra yıldız 

yapmışlardı. Catherine Hepburn bil
hassa Charles Boyer ile oynadığı 

"Brcak of Hcarts'' filminde direktör 
lerin yanılmadığını ispat etti. 

Yalnız rejisörler Catherine ile ge
çinmeyi zor bulmaktadırlar. ÇünkU 
bu. ydclui çok Utisdir. Daima kendi 
canı ve aklmın istediği veçhile hare
ket, eder. Bir fe)'e kızdı mı, her,ey 
bitti demektir. Kimseyi dinlemez Fa· 

OanieHe Oarrieux, beyaz benakll &i· 
yah taftadan bir "öğeleden sonra,, 

elbisesi giymiştir. 

kat ~ir kişi müstesna! .. 
Mis Hepburn lngiltereden Amerika 

ya geçtiği zaman Broadvay'da bir 
temsil verdi. Milnekkıtler onu iyi kar 
şılamadılar. Bunun üzerine bavulunu 
topladığı gibi, konturatmı parampar
ça ederek, derhal gerisin geriye hare 
kete karar verdi. Fakat tam gidece
ği esnada otele menajeri geldi. Mis 
Hapburnla gizlice konuştu. O akşam 
yıldız Broadvay'de yine oynadı, ve bil 
yUk bir muvaffakıyet kazandı. Reji
sörler bu hikayeyi işitmekte gecikme 
diler. Şimdi Mıs Hepburnla ne zaman 
kavga. etseler derhal onn müracaat 
ediyorlar. Ertesi gün yıldız güzel yUz 
le geliyor. 

Bu menajerin Hepburnun kocası 

olduğu kulaktan kulağa dolaşmakta
dır. 

Bununla beraber, Danielle Darrleux 
vUcudünUn tenasUbilnU muhafaza et
mektedir. Bugün 50 kilo gelmektedir. Ödünç verilen yıldız: Rochelle Hudson 

nıenı Darrleux'yU bOyük beyaz ya_k~I~ 
Solda. yukarda. Da .1 ıörUyorıunuL Afaiıdakı ıkı 

"f b" tualet ı • siyah kadı e ır.. .. "b" muhtelif tualetler onun ıenç 
·· dUtunuz 1 1 1 

resimde ıor ıüzellitinı yakıfıyor 

Harold Lloyd boksör 
Lloyd on be§ yaşında iken, 

Harold rdu Fakat amatör ola • 
boks yapıyo 'ıd LJoyd, yıımrukla -
rak yalnU Haro 

. mukavemet etmekle beraber, 
ra ıyi led pek ınaharet göstereme
mukabe e abuk vaz geç 
d·-· . . bo'--~rıuıcten ç ıgı ıçm AıtV 

. idi ' mış . .. lUğU" ut 
Vaktile yaptığı boksör . un • 

H ld bu sefer, yenı olarak 
mayan aro • · inıl" filmin 

tı - "Saman ugnı.su,. ıs ı 
yap gı · koymuştur. Süt-
de bir boks sahnesı 

' _ 1.. il yapan Harold, film-
cU çıragı ro un _ vlLf * hayatta kazanamadıgı bir mu -

' hasmını naka· tüıyeti kazanmakta, 
wt etmektedir. 

Yak'ası lstanbulda geçen Aktörlükten reilsörlüğe 
bir casus filmi Bir zamanlar çok meohur olan ı. 

· "P d van Mosjoukine artık kendisine rol ve 
Aktör Frıtz Kortner, . usu 8 ca- ilmed·-· · görünce bir türlü sine • 

navar,, isimli büyük bir fılmde rol al ~a~~ynlmağa ;azı olmamış ve 
mıştır. Bu Iılmin mevzuu Istanbulda gahal servetini ortaya koyarak ken
geçmektedir. Fritz ~ortner, umumi di hesabına film yapmağa karar ver· 
harpte, Çanakkalenın ~mbardım~ miştir. Ivan Mosjoukine bizzat aah • 
edileceği esnada, intellıcens servıse neye koyacağı bir eser hazırlamak • 
mllkabll bir hizmette çalıtmaktadır. tadır Bu eeerin mevzuu, iki büyük 
lngiliz casus teşkili.tına mensup biri- Rus ~uharririn iki eserinden alma -
si Kortner'e müthiş bir hakarette ca.kınıf. Birisi Pouchkine, öteki Toı. 
bttlunur. Kortner de ondan intika~ tol olan bu muharrirlere acırken 
almak için yemin eder ve onu kendı Mosjouklne'nin para.ama da acnnağı 
eliyle öldUrmeğe karar verir. unutmayalım • 

Kortner, işte böyle, geniş maceralı -------------
bir filmde, böyle birini canlandırmıt yük ve gizli kuvvetleri tutan bir a • 
tır. Soğukkanlı, amansız, elinde bU • dam tipi. 

Röchelle Hudson, "Fox" film şirke dUnç olarak istenmiştir. dik. Bu çok gtlzel olduğu resimlerin .. 
ti artistlerindendir. Fakat kendisi Yeni olarak parlamağa baflayan den anlaşılan yıldw milhim bir rolde 
Paramunt'un "Poppy" ismile yapaca- Rochelle Hudaon'un memleketimbde, görilraek sanat mezlyeti hakkında da 
iı filin için, bu girket tarafından,ö- ba,rollerde, henüz bir filmini (Örme bir fikir edinmif olacağız. 
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EKONOMi BORSA · PIY ASA 
18 NiSAN CUMARTESİ 

eviş J!v: tcAf 1 el)Meıef Buğday fiatleri düşüyor Ticaret muahedeleri 
Para Borsası 

Son günlerde buğday piyasasında 
biraz gevşeklik görülmektedir 

Polo~ya anlasması 

f atbikine baslanıyor 
Sterlin 

Alıı 

1518.-

Sa tll 

622.-

.,,. 
[Bu eıUtunıar lçln gönderll~k mektuplann "Evlenmeler stı~I 

kaydile gönderUmesl ve mümkün olduğu kadar kısa olması rtca ol 

Neden kıskanmıyor, sevmiyor 11101 
iç piyasala.rda: 
İstanbul buğday piyasasının genel 

gidişi gevşektir. Son günlerde fiat -
larda beş para kadar bir düşüklük 
kaydedilmiştir. Bunun, yeni rekolte
nin iyi görünmesi ve geçen yıl mah
sulünün tahmin edilen miktardan 
fazla olduğu kanaatinin kuvvetlen -
mesi neticesi olduğu bildirilmekte
dir. Düşkünlük daha ziyade yükse -
lişte en sağlam vaziyeti muhafaza e
den sert buğday fiatlarmdadır. Son 
fiat durumu şöyledir: 

Beyazlar 7 - 7.75 
l{ızilcalar 6,5 - 6,87 

Sertler 6,12 - 6,25 
Ege mmtakası buğday piyasası 

gevşek ve fiatlarda on para düşüklük 
görülmüştür. Yeni rekoltenin iyi ola
cağı, Mayıs sonunda Mersinden bu 
piyasaya yeni mal geleceği anlaşıl -
maktadır. Bu yüzden elinde stok bu
lunan tüccarlar bugünkü fiatlarla pi
yasaya fazla mal arzetmektedirler. 
Son fiatlar şu suretledir: 
Uşak sert 7,375 - 7,75 
Yerli yumşak 6,75 - 6,75 
Cumhur 6,875 - 6,875 
Mersin mrntakası buğday piyasa -

6mda kayde değer bir değişiklik ol

. 
yüt etmemiştir. Şayianın teyidi halin 
de piyasanın sağlamlaşacağı ümit e -
dilmektedir. Son fiatlar 3,75 kuruş
tan 3,875, 3,66 - 3,90 kuruş. 

Ege mıntakası arpa piyasası da 
gevşektir. Fiatlar beş para daha düş
müştür. Yeni mevsimin çok yaklaş -
mış olması ve piyasaya fazla mal ar
zetmesi fiat düşkünlüğüne ve piyasa
nın gevşemesine sebep olmaktadır. 
Son fiatlar, 4,25 kuruştur. 

Mersin mıntakası arpa piyasasın -
da yazrlmağa değer bir yenilik görül
memiştir. Mmtakanın muhtelif yerle
rindeki son fiatlar şu suretledir: 
Kayseride 4,5 - 5 Kuruş 

Antalyada 4,80 - 4,80 ,, 
Beyşehirde 3,05 - 3,05 ,, 
Akşehirde 4 - 4,25 ,, 

Samsun mrntakasmda arpa piyasa 
smda bir değişiklik kaydedilmemiş -
tir. Mıntakanm türlü bölgelerindeki 
fiatlar şöyledir: 
Samsunda 4,625 - 4,75 Kuruş 
Amasyada 5 - 5.25 ,, 
Sıvasta 6 ,, 

Kars mmtakasında arpa piyasası 

gevşek ve fiatlar 2 - 2,20 kuruştur. 

Dış piyasalarda: 

TUrkiye - Polonya arasındaki tica.
ret anlaşmasının tatbikine bugünden 
itibaren başlanmıştır. Bu münase -
betle iki memleket arasındaki vazi
yetleri aşağıya yazıyoruz : 

Polonya endüstri memleketi oldu
ğu için Türkiyeye sınat mamulatmı 
satmak ihtiyacındadır. Bilhassa pa
muklu dokuma, bunların başında 
gelmektedir. Polonya dokumaları, 
Japon ve Çekoslovakya pamuklu do
kumalarına nisbetle pahalı olduğu 
halde buradan da çeşit itibarile yine 
Polonya dokumaları üzerine sipariş
ler yapılmaktaydı. Polonyanm bize 
satmak istediği eşya arasında maki
ne, yedek alet, ziraat aletleri de bu
lunmaktadır. Ttirkiyenin Polonyaya 
sattığı eşyanın başında kuru meyva
lar bulunmaktadır. Bilhamıa fmdık
larımız Polonyada geniş bir piyasa 
tutmaktadır. Polonyaya yaptığımız 
ihracat arasında tütün de bulunmak
tadır. Son birkaç sene içinde Türki
ye - Polonya arasındaki ticari mil
na.aebetler, eski nisbetini kaybetmiş 
ve daralmağa yüz tutmuştu. Son ya
pılan ticaret anlaşmasının iki mem
leket münasebetlerinde bir inkişaf 
husule getireceğine şüphe yoktur. 

1 Dolar 123.-
20 Fran11s francı 164.-
20 Belçika francı 80.-
20 Drahmi 20.-
20 İıviı;re fr. 813.-
20 Çek kuron 86.-
20 Ley 13.-
2. Dinar 47.-
Liret 150.-
Florin 82.-

A vuıturn ıl?ln 22.-
Mark 28.-
Zloti 22.50 
Penro 21.-
Leva 22.-
Yen !2.-
İsveç lcuronq 30.-
Altm 97Z.-
Banknot 238.-

Çele/er 
Pariı üzerine 
İnriliz üzerine 
Dolar 
Lret 
Belıa 

Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoılovak 

Avusturya 
Mark 
İıvcç kurona 
İıpanya pezeta 

E sh am 

126.-
167.-
82.-
23.-

818.-
92.-
15.-
52.-

155.-
84.-
24.-
32.-
24.-
23.-
24.-
34.-
32.-

974.-
239.-

12,03 
622.50 

0,79,46 
10.06.20 
4.68.90 
%,43,40 

64.21.16 
1,16,90 

19,18,32 
4,22.35 
1,97,20 
3,11,34 
5.80.47 

T. Y. yazıyor: 
"14 ayd.anberi bir kızla tanı§tyo

rum. Bundan sekiz ay evvel berıi 
başka bir kadınla gören arkadaşının 
ihbarı üzerine darıldı. Ve ba§ka bi
risile ni.şanlanacağmı söyliyerek ay
rıldı. Ondan iki ay sonra yolda kar
şıma çıktı. Hatta arkamda1ı geli -
yormuş; önüme geçerek bana bak
tı. Gülmeğe başladı. Tekrar ko
nuştuk. Nişanlanması filtiıı yalandı. 
Şimdi hala k<»ıuşuyoruz. Fakat ge
çenlerde ben ba~ka bir kızla gezi -
yordum. O görmilş. Bizi tak·ip etmiş 
Onümiize geçti. Ben teldş ederek 
yanımdaki kızı evine bıraktım,· onu 
buldum. Hiç dargm değildi. Garip
tir ki daha çok hararetle ve daha 
samimi konuşmağa ba§ladt. Doğru
su. bu halinden dolayı onu eskisinden 
fazla seviyorum,- yalnız merak etti
ğim ~udı"r: Beni ba§k<J bir kızla 
gördiiğü halde neden kıskanmadı/ 
seven kadın kıskanmaz mıt" 

Bir defa tecrü.be etmiş; sizi kts
kanmış, hatta sizi kıskandırmak için 
bir de yalan atarak ayrılmış; fakat 

11 Bankası Mü. Kupon kesile 82.- anlaşılan ya lakayt olduğunuz, ya-
,ı .. N. 9.90 hut iyi bir oyun oynamak istediği-
ı, ı. Hamiline 9,90 niz için aldırış etmemişsiniz. İki ay 

Romanya arpa piyasasında., geçen 
mamıştır. Mersin borsasmd~ muame . • ... 
le gören buğday fiatları şunlardır: haftaya ~a~aran bır degışıklık ~ay-

Anadolu % 60 24·40 sabretmiş, sonra o size iltica etmiş. 
Türkiye - lran t icaret .. %100 40·- s · had" B k b" k 

Buğday Anadolu, Papasta vagon dediln;emış~~r... Satış. me~kezlerıne 
te l. · 5 k B -d A d 1 arzedılen buyuk partıler fıatlarda u-

1 
SirlıcetihaJriJ• ıs.- onra aynı ıse: aş a ır a -

münasebet /er Tramva1 20.- dınla sizi bizzat görüyor. Kıskan-
Son günlerde, Türkiye • lran ara- Bomonti Nektar 8.60 maması kabil değildir. Fakat anlaşı-s ımı uruş, ug ay na o u f k b d"' "kl""kl te lit t . 

l . · 5 75 k a azı uşu u er v e mışse 
Mersinde vagon tes ımı , uruş • d h ft . · d f' tl d b k sında da bir ticaret anlafmMı için Terkoı kupon Jce1iJı: 12.- lıyor ki, bunu yüreğine basmış. Ye-
tur. ~ s~~ .. a .. a ı~ı~. e ~~ t~: a aş a 

Samsun mmtakasrnda ziraat ban - bır duşukluk görülme .. ış · 
hazırlıklara blll}lanmıştır. Türkiye - Reji 2·- ni bir hadise çıkarsa belki yine al-

tran ticaret münasebetlerinin belke- Aslan Çmento 10·60 dırmıyacak, çekilip gideceksiniz. Se-

k ht l'f ı zürrama 5 Alınan haberlere gore Romanya -
asının mu e ı yer er . k lt · · b k tl" 

k 12 t . d b -d t · t nm yem arpa re o esının ere e ı 

Merkez Bankası 66.50 · i k · · k d" · miğini transit meselesi teşkil eder. Osmanlı Banlıcan 27.- sın çı armamakla sızı en ısıne 
Bu transit yolu da, Trabzon - Teb- Şark Merkez Eczanesi 4 45 daha iyi bağlamanın yolunu aramış. uruş san ım en ug ay evzı e - _ . 

mesi piyasada gevşeklik tevlit etmiş- ~laca~. anl~1~~~a~~~~· Fiatlar aşa
ve fia ti arda dtiştiklük temayülti his- grda goster~ 1~ gı 1 

.. 
1r: 

riz yoludur. Asırlardanberi iki mem- ' Galiba bulmuş ta. 

d·1 · t' '"" t k a larma nı· 58 - 59 kılogram Kostencede vago-se ı mış ır . . ı.uın a a paz r - . .. 
yarbekirden fazla buğday arzedilme- nu 24.000. 60 kılogram 'lrıı7.de 6 .karı-

leket arasında bu yol üzerinde tica • I s f I le r a % 1 a r Bu vaziyette kıskannuyan kadın 
ret münasebetleri devam etmektedir. Türk Borcu I 23_55 yoktur. Fakat kadınlar hissiyatını 
Ticaret anlaşması hazırlıkları yapıl- .. .. I1 24•45 erkeklerin tahmin edemiyecekleri 

. d b t ı·ı.. t h ı·· şık lbrailde vagonu 26,500 leydir. 
sı e u emay ı un a assu une yar- dığı bir sırada transit yolu mevzuu ,. " III 22.ss kadar iyi saklamasını bilirler. 

üzerinde durmak faydalıdır. Trab • İstikrazı dahili 98.- * d rm etmiştir. Son fiat durumu şöyle-

dir: • 
Samsunda 6,625 - 6,625 
Srvasta 1 - 8 
Çorumda 5,80 - 6,50 
Bayburtta 7,50 - 7 ,50 

Kars mıntakasmda buğday piyasa
sı gevşektir. Beyaz buğdayların fia
tı 5 - 5,20, kırmızı buğdayların 

4: - 4,20 kuruştur. 
Dış plyMala.rda.: Romanya buğday 

piyasası sağlam olmakla beraber mu 
11.melelerde noksanlık görUlmektedir. 
Fiatla.rda görülen sağlamlığın eski 
mahsulün tükenmek üzere olmasın -
dan ileri geldiği tahmin edilmektedir. 
Ekim yerlerinden gelen haberlere gö 
re; ilkbahar buğday rekoltesinin ol
dukça bereketli olduğu anlaşılmakta
dır. Son fiatlar 9u suretledir: 

78 kilogram yUzde 3 karı,ık Bilk • 
reşte vagonu 52.000 ley, 77 kilog
ram yUzde 3 ka~ık Köstencede va
gonu 47,000 leydir. 

~rpa pfyaıa11 
lç plyuala.rda.: 

Istanbul arpa. piyasası gev9ektir. 
Hafta içinde fiatlarda gene bet para 
kadar dUşüklUk görülmüştür. ltalya.
nm 1000 ton kadar arpa alacağı 9a
yi olmuşsa da bu haber henUz teey-

No. 10'7 

Yddız Yağmuru 
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL 

Ziya, ayrılmaktan ziyade, Belkisin 

evlenmesine memnun oluyordu. 
- Herkesin mesut olmak için ay

n ayn şartları var ... Belkis, saadeti 
yalnız kendisine bağlı bir erkekte a
rıyordu. Bende bir hayal sukutuna 
uğradı, onun umduğunu bulmamak
tan doğan üzüntüsü çok sürseydi 
ben de Uzülürdtim... lyi ki benden 
ayrılırken başkasına kavuşuyor, bu
na onun kadar ben de sevinirim ..• 
Genç doktorda aradığı saadeti bula.
cağında da şüphe etmiyorum. Bir 
fazla mesut insan görmek, bir eklik 
saadetle kar,ııa,maktan daha güzel 
değil mi? Ne olur, hayatını benini yt1-
%i.imden altüst eden her kadın, geri
de kalan yıllarmı, b1.4ka.aile bahtiyar 
geçirse... • 

Bu dUşUncesile, Sarayı gözönünde 
canlandırdı. Dedi ki: 

- Belkis, evlenmesi ile, iki kat se
vfnçtedir. O, hem anlaşacağı bir a
dam buldu, hem bu adamı seçmekle 
benden öç almanın tadını duydu. Hal 

Romanyadan ahnan 
boğalar geldi 

Erıani A. B. C. K. kesik 95.-
zon - Tebriz yolu ile yapılan transit Sıva1 Erzurum J Kapon kesik 95.- Cevapsıı bir mektup 
münasebetlerinin son senelerde azal-._ • • n 515.- Bilecikten Sami K. s. imzasile: 
dığından bahsedilmektedir. Bilhassa MI$' r T oh v 1'1 er, "iki aydanberi bir kızı tanıyor ve 
bu ticaretin daralmasından Trabzon seviyorum. Bana giUiiyor ve cesa-

A kt 1886 1 -.- -.-
Ticaret Odası çok şikayet etme e - 1903 n sıı.- 92,_ ret veriyor .Fakat kendisine yazdı-

Istanbul vilayeti köylerindeki inek 
neslinin ıslahı için Romanyadan satın 
alman Macar cinsi yirmi damızlık bo 
ğa, dUn Bulgarlırtan yoliyle trenle geh 
rimize getirilmişlerdir. 

dir. Bu sahada yapılan tetkiklere ıını III Ku.ke1ilı:: 84.- 85.- ğım mektuba cevap alamadım. Çok 
göre, gümrüklerde transit muamele- T a fr y f f Ô f seviyorum. Ona a§kımı nasu anlata-
sine ait formalitelerde tadilat yapı - yımt" . 
tırsa, transit ticaret daha ziyade in- Rıhtım 10.15 Aşkınızı mektupla anlatmışsınız. 
kişaf edecektir. Trabzon ticaret o- Anadolu I ve 1I Kupon kesik 43.70 Cevap almamanız sizi ümitsizliğe 

dasına göre, transit ticaretini en zi. ,. III 46.25 sevketmesin. Kadınlar, yeni tanı -
yade tazyik eden birtakım fuzult Anadolu Mlime19it so.35 dıklan erkeklerin eline fırsat ver-Boğala.nn bir kısmı Jstanbul köy -

lerlne da.mızlık olarak verilecek, bir 
kısmı da Karcabey harasına gönde • 
rilecektir. 

gllmrUk muameleleridir. Bunları ba- mekten çekinirler. Belki sokakta 
eit bir hale getirmekten başka çare bir hale getirmek icap eder. görüşmeğe, onpan cevap almağa 
yoktur. Maamaffü transit ticaretini Arjantin ile ficaref muvaffak olamazsınız. Ya bir dost 
arttırmak için, gümrük idaresi tara- evinde, yahut onun dostu vasıtasile, 

Boğaları aatm almak için Roman -
yaya. giden Ieta.nbul baytar müdürU 
Ethem Elevli de dtin gelmiştir. 

tından, Iran tüccarına kar,ı çok hüs- anfaıması en iyisi ailelerinizle anlaşmağa çalı-
nil niyet \re kolaylıklar gösterilmek- Türkiye - Arjantin arasındaki ti- şıruz. 

Diğer tarafta.n, ziraat veklletl na.
mm& Maca.rlııtanda.n 85 damızlık koç 
alına.caktır. Bu işi için bugünlerde 
Maca.ristana bir heyet gidecektir. 

tedir. Hattl buna dair misaller bul- caret anla,maeı mtizakeratı bitın4'
mak çoktur. Ni~eki~· alt~ ~edi sene 

1

• tir. Alınan aon haberlere göre yapt
evvel lran t~ansıt tıcaretını a_rttır • tan anlaşma bugünlerde tarafeyn 
mak maksadile lstanbulda bır hah ' 
transit deposu bile yapılmıştır. Bun- nıurahhasl~rı ~r~smda pa~afe edile-
dan b1.4ka, Denizyolları tarifelerinde cektlr. ArJantm ıle olan tıcari mU -
de bu cihete ehemmiyet verilmisti. nuebetlerimiz son birkaç sene inki
trana se\Tkedilecek veyahut !randan ,ata yüz tutmaktadır. Buradan Ar
gelecek eşya tenzilltlı tarifelere tlbi jantine zeytin, zeytinyağı gönderil • 
tutulmuştu. Fakat bUtUn bu kolay- ınektedir. Kuru meyvalarımız tizeri-

Tiirklye Çekoslovakya 
t icaret anla1ma 11 

Türkiye - Çekoslovakya a.ruında
ki ticaret anl94ması bir ay 115 nisan
dan 15 mayısa kadar uzaWmıştır. Bu 
müddet zarfında yeni bir ticaret an
laşması ya.pılacaktır ı 

lıklart klfi görmenıek llzımdrr. Trab d ut . . . . 
zon Ticaret Odasının dediği gibi ne e ak pa~ıler. halı~d~ sıparışler 
transit ticaretini arttrrmak i ~ i n olmuştur. Bu sıpa.rışlerm ilerde daha 
gUmrUk formalitelerini da.ha basit ziyade artacağı ümit edilmektedir. 

buki Sara ... Onu, dünyada hiç sev- yesini vereceğim gün daha çok uzak
mediği, hiç khmenin aevemiyeceği !arda ... 
bir a.da.mın kolların& atan benim var· Mevsimin 10n balosuna, mecbur 
tığım oldu! Ona, yalnız geçen haya.· kaldığı için, gitti. Orada pek çok ta
tmı değil, gelece,k yıllarını da zehir nıdıklanru gördü, ve bunların hepsi 
ettim ... O, kim bilir, ne haldedir! Sa- Ziyanın yalnız gelişine dudak ucuyla 
ra da. mesut olacağı, mesut edeceği güldüler. Ziya, memleket seyahatini, 
adamı bulı!ıaydı hiçbir tlztintüm kal- bu gUIUmsemelerden, bu fıstltılar
mazdı... • dan kaçmak için ye.pmı,, arkasından 

Herkesi meeut görmek, onda, 11e- söylenenleri duymamak için uzaklara 
ya.ha.tinden kalan en bUyUk emeldi. gitmişti. Şimdi, o, bunlara da omuz 
Bu emelin ı,ığmda kendi ıztırapları silkiyor, anlamaz gibi duruyor. ÇUn
bir gölge tevazuuyla eriyor. o şim • kU insanların çukur ve yüksek ta
diye kadar tanıştığı insanlara bir raflaınnı iyiden iyiye öğrenmiştir. 
dert ta,ıdı, bundan sonra yalnız te- Kalabalığın içinde Belkisle yeni ni-
aelli vermek arzusundadır. ıııanlısını gördü ve kaybetti. Daha 

_ tnsan kalbi asıl bu mu? Bil- doğrusu, onlar kendisine görünme
mem. Belki bafkalarmı mesut gör- mek için ortadan silinmiflerdi. Ziya 
mekle bahtiyar ol\14uın, kendimi, ken bunu anhdı: 
dlmle memnun edememekten geli- - Belkisle nişanlısı arasında yine 
yor ... Ben talihimden çok 9ey iste- benim gölgem var, iklııi de bu gölge
dim. Hepel oldu ve bunların hiçblri den azap duyuyorlar ... Onların en iyi 
beni kandırmadı... DUıUnüyorum, gUnUnde bile karaltı kendini göste
buı'ıların bir tekile bUtUn hayatınca recek ı Ne olurdu, Belktı ~nim ol
gillecek tnaanlar var! Ben, ufukluz madan evvel onu tanısaydı ..• 
bir denizin tuzlu ıuyunu eon damla· Bira.z eonr& Sar& ile Şemııettin Ali 
sına kadar içsem, yine hararetten yi karşısında buldu. Sara, erkeğin
çatlıyorum, onlarsa bir damlaya ra- den bir adam başı yüksekti. Ziyayı 
zı... Bana yaramıyan bir şeyi onla- · görünce yüzünün boyası bile uçtu, 
ra vermekle büyük bir cömertlik yap başı ile selam vererek geçecekti, fa
mış sayılmam ... Bu, vazifenin bile al- kat Şemsettin Ali en vekarlı ve e
tmdadır ! Kalbime asıl insan terbi- min tavrı ile Ziyanm önünde durdu: 

· - Nasılsınız dostum! 
Ziya, ona cevap vermeden, Sara

ya döndü: 
- Ya siz na.sılsmız? 
Cevabını yine Şemsettin Ali ver

di: 
- lkimizde iyiyiz ... Sara ile yuva.

mızt kuralı bir ay oluyor. Düğüne da
vet için sizi de aradık ama. bulama
dık... Neredeydiniz? 

Ziya, hep Sara.ya bakarak, onunla 
konuşuyordu: 

- Canımı sıkan hadiseler vardı, 
lstanbulda bulunnuyayrm dedim, bir 
memleket gezintisine çıktını ... 

- Biz de gidiyoruz, fakat Anado
Iuya değil, A vrupaya ... !ki üç aylık 
bir balayı geçireceğiz ! 

"Hayri Milmtazm parası ile mi?,, 
Ziya, bunu sormadı, yalnız Saraya 
çevrilmiş gözlerinde bu sual açıktan 
açığa okunuyordu: 

- Ne zaman gideceksiniz? 
- Gelecek pazar, ekspresle .. Pa-

zarları yolcu az oluyor, malUınunuz .. 
Biz de nekadar olsa yeni evliyiz, ba-
9ımızı dinlendirerek gezmeyi daha. 
muvafık bulduk! Istasyonda görüşü
rüz, olmaz mı? 
Şemsettin Ali, kısa boyu ile bir bal 

kona çıkını, gibi, yüksekten söylU
yordu. Sara, dertlerini satır satır o-

* Sevdiğini niıanlısından 
ayırtan bi r genç .•• 

Taksimde Sevgi imzasile: 
"S senedenberi bir gençle konuşu.

yorum. Onu çok sevmiı1tim. Ondan 
ilk zamanlarda mukabele görüyor
ken amıraları b«na yüzünü çevirme
ğe başladı. Ehemmiyetsiz bir mese
leden dolayı darıldık. Bu, sırada 
başka bir gençle tanışarak nişanlan
dık. Evlenme mttamel.emiz bitmek 
üzere idi. Derken sevdiğim gençle 

kutan ışıklı gözleri Ziyada, hareket
siz dinliyordu. Ziyanın hiçbir şey ol
mamış gibi durgun ve ta.bil manza
rası, ona lia perde perde sükfuı ver
di. 

- Gelmiye çaJısırım ! 
- Geliniz, sizinle konuşacak mü-

him işler var ... Biliyorsunuz, idarem 
altında bulunan bUyUk müesseseler
le idaresini üstüne aldığınız müessese 
arasındaki uzak, yakın alaka ... 

Ziya, kadının büyük sükutunu din
lemekten, Şemsettin Alinin adiliğini 
anlamağa vakit bulamıyorru. Şem

settin Ali, monoloğ söyler gibi, de
ğişik sesler ve hareketlerle kendi 
kendine bir müddet konuştu, ve Sa
ranın kolundan çekmesile oradan u
zaklaşarak rolünü başkalarına gös
termiye gitti. Ziya, onlardan ayrı · 
lmca., acı acı düşündü: 

- Bu kadın, bu adamla beraber 
oldukça, içimde dinmez bir yara gibi 
kanayacak! Bunu, ona ben verdim ... 
Kimbilir, Sara, böyle bir tesadüfün 
nasıl bir kıyamet olacağını sanıyor· 
du ! O put kesildi, ben de ibadet eder 
gibi ona baktım . Ne kadar zeki olsa 
bu sükO.ttan yine bir şey anlamıya-, 
cak! 

Belkis, doktorlar tekrar göründü 
ve kayboldu. 

bir evde bizi barı§tırdılaf· O: 
bana bazı vaitlerde bulıaıdtıilefİ 
şanlımın aleyhinde iddialar pcı 
rerek beni ondan ayırdı. • ~ 
şimdi yine bana karşı lal."11 ,ııı 
müstağni olmaktadır. Bıt ta~ 
sahteliği a.yiMr olmakla set. 
çok üzüWyorıu m ve onu çok,, 
rıtm. Hiç unutamıyacağımf .. ~ 

Sizi nişanlınızdan ayıran ve ;J 
kendisine bağladığından dol~ 
rur olan bu gence karşı fııill' 
belli ettikçe mağlup olacak. ,.
ceksiniz. Boş bir gururdan ıe ti' 
lanlar için kendilerini seven!:;n ) 
tırabı da bir zevktir. onun ı~IJ 
varmalarmız, gözyaşı dökJllC~Ui". 
onu merhamete getirmez. fi' 
sizden uzaklaştırır. Maden:ı1dlt 
elinden kaçtığınızı görünce ~ 
geldi, size vaitlerde bulundu. ~ 
artık iyice avuçlarına aldığını ga 
rek sizi aldattı. Yine kaçınız- ff 
gibi yapınız. Ona aldırmaYif11~ 
ke.t bu sefer işinizi sağlanıB in 
madan, onunla evlenmeği teJJl 
meden geri dönmeyiniz. YokSS ~ 
macera ömrüni.izUn sonuna. 
sizde acı izler bırakır. 

* Bir lcad1nın eslci l(oc051 

Feriköyünden Dinal imzasi)'lt~ 
"Dııl bir kadınla evlendim· 

dim hiç evlenmemiş ve daha g~ 
duğum halde onı,m cazibesine~ 
rak dör: yaşında bir çocu~ .,1 
ve çocugım babası sağ oldugıı ~ 
bu izdivaca razı oldum. Balbd 
radatı sekiz ay geçti, bugün soı' .. 
rece rahatsız bir haldeyim. Çi 
bana ikide bir çocuğunıt metMD 
ikidebir çocuğunun iyi huyla~ 
gilzelliği>ıi babasına medyun 1 

mı. anlatıyor. Bımların beni s01 

ce sinirlendirdiğini anladığt fi 
samrzm mahsus, beni iğzap e , 
çin tekrar ediyor. Benden bir~, 
bilyiik olduğıtnıt, dul iken al~ 
düşünerek baJıa minnettar 011 

cap etmez mi 1 Bu tar.zdaki 'lıa<' 
onunla geçinmemiz için biiJ!ii~ 
engel teşkil ettiğini anlatmak ti 
rwn. Fakat münakaşamızın tJf:,.t 
büsbütün açmasmdan korkılY 
Ne yapmalı1,, dt 
Eşinizin bu şekilde hareketiJlv 

zi kendisine daha iyi bağlaJll 
dişesinden başka bir şey araıtı~~ 
Yaş farkı, onun bir çocuk sall1~ 
ması ve belki sizin kendisine-dl 
göstermeye başladığınız laka) • 
zünden sizi tahrik ederek daJl oı' 
alakadar olmanızı temine ça~ıŞ 111 
tadır. Bununla beraber, hiçbır dıi 
ayrıldığı kocasına karşı }cefl t 
haksız gfü!ıterm.ek istemez. ~ıtıejŞ 
nun büyük kusurlarını söyle11\ 

ayrılmalarına sebep göst~~ 
Bunun yanında çocuğunun l:\ .... tıt 
ni ve bir iki huyunu kocası11ıı. 
mesini müsamaha ile görüniİı 
ğer bu bahis sizi çok raha.tsııfll 
yorsa kendisine tekrar etJ.lle

1 
rica etmenizde ne mahzur var" 

• - Niçin benden kaçıyorıa;,~ 
lar kadar saadetlerini istediği . 

G• zUmden okumuyorlar mı? 
onlara kaçmalarının lüzurnsı.ıı 
ğunu, tebrik edenlerin ba.ŞIJld~ 
dim bulunmak istediğimi allı~, 
O zaman hem benden şüpbel ~· 
ler, hem de bu halim Belki~ 
tUn ağır gelecek! Ne yapıll "
onlara kendimi olduğum gib1.

5 malıyım'! Görüyorum, güI~ııı1otlf 
eğlenemıyorlar, dans edelll1Y 1 

Aklına son çare geldi: J3a~'°' 
tara bırakmak ve gitmek ... Z1·41 
loada gezdikçe, Belkiste, ss.t~ 
rayet eden bir hastalığın v?ll t~ 
de ürpereceklerdi. Madeınltı. ~iY 
biraz daha neşeli olmasını ~\ıi# 
balodan gitmeliydi... Kendı~ı 
lenmediği bir meclisi, başı.cal çJ 
hir etmemek için, oradan 
~tti. Yolda: ı/ı 

- Sara, diyordu. BeniDl ~ı, 
feragatimi dünden keşfede ~ 
şüphesiz, yalnız başına. kalJll~j 
ku duymazdr. Belkisi bıraJcU f<!'J 
hastalığa koşacağım yerd: .. ~ 
ğa çıksaydım, netice büsbııt~; 
olurdu! Şimdi kimseyi aldll ·11' 
ruh taşımıyorum, önfune 1 

(A.rJıfl.SI 



Ya.zan: MlTHA T CEMAl. 

lfo.Bu kızın utcman yüzünde rın ırkının kanı vardı:· Altı 
yüz yddapberi akhğl halde solmıyan kan ! 
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Harp tehlikesi Polis 

[Başı 1 incide] 

siyasal mahı..filini a.Bla hayrete dü
çiirmemiş, çünkü bunlar hiçbir za • 
man Milletler Cemiyetinin bu işte 
muvaffak olacağına ihtimal verme -
mişlerdir. 

Baldvin diyor ki : 
yeti paktına daha uygundur. 

Maamafih, Romanya delegesinin 
nutku, Fransanın panik çıkarmak 
yolundaki gayretlerinin muvaffak ol
duğu intibamı vermektedir. lngiliz -
Fransız dostluğunun nasıl bir tehli
ke geçirmekte olduğu işaret edildiği 
vakit bizzat lngilizler de derin bir 
tesir altında kalmışlardır. Belki de 
Ingilizler, bunun bir blöf olduğunu 
biliyorlardı. Fakat Fransız intiha
batmdan evvel bu blöfü meydana vur 
mak istememişlerdir. Bu intihabat -
tan sonra lngiltere çok muhtemeldir 
ki, şö?le diyecektir: 

Kızdtoprakta bir 

hadise oldu 

Italyan noktai nazarı evvelce ne i
dise, yine odur. Tahminlere göre, I
talya hükilmeti Habeşistandaki ha • 
rekatına devam edecek ve Mareşal 
Badoglioya bir an evvel Adisababayı 
işgal etmek emrini verecektir. 

Avrupada askeri fedbirrer 

Yeni harp 
çok müthiş 
olacaktır! 

Londra, 18 (Tan) - !ngiliz Baş -
vekili Baldvin bugün Vorçcsterde 
bir nutuk söyliyerek Ingilterenin ha
rici siyasetine temas etmiş ve bilhas
sa iki mühim nokta üzerinde durarak 
demiştir ki: 

Kızıltoprakta oturan Hüseyin Av
ni, yanında çiftesi ve köpeği olduğu 
halde avdan dönerken, ayni mahalle
de oturan Zekeriyanın köpeği, kendi 
köpeğine saldırdığından, çifte ile a
teş etmiştir. Bu srrada bahçede oy
nayan Zekeriyanm ıoğlu 7 yaşında 
Vedat silah sesinden korkmuş veba
basını imdada çağırmıştır. Zekeriya. 
buna hiddetlenerek tabanca ile ateş 
etmiş, zabıta, sokak ortasında silah 
atmaktan ikisini de yakalamıştır. 

Roma si~·asa) mahafili, A vru
pada ltalya aleyhinde vukuu muh 
temeı heriıanı;• bir harekete karşı 
koyma.k üzere kara, deniz ve ha
va kuvvetlerince her türlii teda
birin alrnımş bulunduğunu kay
detmektedirler. 

ltalya ·muhtemel bir harbe 
kar§ı hazır! 

Roma, 18 (A.A.) - Askeri mah
!eller, Italyanm her türlü ihtimallere 
karşı koyabileceğini tahmin ve lngil
tere ile müsellah bir ihtilaf zuhfıı u -
nun gayri muhtemel olduğunu ve bir 
harp tehlikesinin son günlerde bil -
yük mikyasta azaldığını beyan et
mektedirler. Italyan erkanı haıbiyesi 
tütün lüzumlu tedbirleri alınış ve 
1913 sınıfına mensup ihtiyatları dün 
ı:ıcferber etmiştir. 

Ayni mahfeller, Italyanm her tür
lü tehditlere mukavemet etmek hu
susundaki kat'i kararının harp tehli
kesini bertaraf etmeğe büyük mik -
yasta yardımı olduğunu ilave etmek
tedirler. Bu mahfeller, lngilterenin 
diğer Avrupa devletlerinin müzahe
ret inden kat'i surette emin olmadık
ça ltalyaya karşı bir harbe teşebbüs 
etmiyeccğ:ini kaydediyorlar. Böyle 
bir müzaheret ise son derece gayri 
muhtemeldir. 

lngiliı lilosu manevrada 
Londra, 13 (A.A.) - Cebelüttarık 

taki lngiliz filosu, Akdenizde manev
ralar yapmak üzere demir almıştır. 

Taymis n~hri ağzında 
ıfahkimat 

Londra, 18 (A.A.) - Daily He
rald yazıyor: 

"Harbiye Bakanlığı, Taymls nehri 
ağzındaki Canvey adalarını bir mü
dafaa üssü haline getirmek için icap 
eden tedbirleri almıştır. 

nüçük itilaf l ngiltereyi 
1ercih ediyor 

Nevs Chronicle, Cenevreden şu ha
beri almaktadır: 

"Akdenizde İtalya, !ngiltereye hU
cum ettiği takdirde Fransanın Ingil
tereye yardmı edeceği hakkındaki 

1 - Bugün bir harp vukubulursa, 
onu durdurmak kı:ıbil olmıyacaktır. 

2 - Zecri tedbirlerin tamamen 
tatbik edilmediğinin sebebi, onlarm 
tatbikile muvazzaf buluan Milletler 
c~miyeti azalarınd:rn bazılarmm gös
terdi-7i lakay:iidir. Bundan sonr:ı ko
lektif emniyetten bahseden Baldvin, 
bu emniyetin ancak Millet~er Cemiye
ti çerceve~inde elde edilebileceğini 
ka.vd"derek. Cemiyete merbut kal -
r.ıak lüzumunda ıc:rar etrrıic: ve efkarı 
u 11umi~renin tasvibi olmadrkc;a ze~ri 
te:il)irlcrin devam etmiyeceğini söy1e
miıcıtir . 

lnr.!iliz Raıo;ı:ckili nutkuna devam 
ed~rek dc>m,ştir ki: 

"Bundan sonra oatlryac~ k olan ye
ni harp pek müthif:: olaccık ve bütün 
medeniyeti mahvedE:cektir. Erkekler
den başka kadınlar ve cocuklar dahi 
bu harbe karışacaklardır . ., 

lta1yan - Habe.ş harbinden bahse -
derek Baldvin şu sözleri söylemiştir: 

"- İtalya gibi kuvvetli ve boğucu 
gazlann kullanılmasını meneden bey
nelmilel anlaşmayı imzalıyan bir dev
let, Habeşistan gibi bir yerde bu ga:ı: 
!eri kullandıktan sonra, A vrupada 
dahi bir . harp vukuunda ayni gazle
ri kullanmıyacağıru kim temin ede -
bilir?,, 

B1ldvin B~veka.letten çekileceği -
ne dair şayialıtn tekzip ederek nut
kunu bitirmiştir. --teminat, bugün artık mevcut değil

dir. Bundan bir hafta evvel Fransız 
htiklımeti, KUc;ükAntant devletleri 
nezdinde teşebbüste bulunarak, bir 
Italyan - Ingiliz ihtilatına mani ol -
mak zaruretini atlatnuya çalışmış 

ve Fransanın böyle bir ihtilaftaki 
hattı hareketinin meşkfık bulunduğu 
nu bildirmiştir. 

Bundan ikJ gün evvel Küc;ük itilaf 
devletleri şuna karar vermi~lerdir ki, 
Fransa ile İngiltere arasında birini 
tercih etmek lazım gelirse, Ingiltere
)i tercih ftdeceklerdir. ÇünkU lngil
ierenln hattı hareketi Milletler Cemi 

"1'1illetler Cemiyt>ti paktının feshi 
pahasma idame edilebilecek bir dost
luWın ln~iliz efkan umnmiyesi için 
hikmeti vlicudü yoktur.,, 

Zecri tedbirler için Fransız 
intihabının neticesi 
beklenecek 

Times'in Cenevre muhabiri bildiri
yor: 

Esasen çok nazik olan bir vaziyeti 
yeni zecri tebriler koymakla daha zi
yade vahimleştirmek arzu edilmiyor. 
Bunun başlıca sebeplerinden biri de, 
bu yeni zecri tedbirlerin ve bilhassa 
petrol ambargosunun önümüzdeki 
birkaç hafta içinde Habeşistandaki 

harekatı harbiye üzerinde mUessir 
olamıyacağıdır. Herkes şuna kanidir 
ki, Italyaya karşı daha ağır tedbir
lerin alınması için kimseye bir fay
da temin etmedikten başka Fra.nsız
Ingiliz mtinasebatını da bozacaktır. 
Bunun içindir ki, zecri tedbirler sa -
hasında yeni teşebbüslerde bulunma
dan evvel Fransız intihabatınm neti
cesini beklemek hususu tercih edil
miştir. 

Daily Herald da diyor ki: 
"Fransız hükfimetinin intihabat

tan sonra da yeni zecri tedbirler tat
biki hususunda daha mümaşatkar 
hareket edeceğine dair hiçbir garan
ti mevcut değildir. Fransamn Ren ve 
Habeş meseleleri arasında pazarlık 
yoluna girmesi daha ziyade muhte -
meldir.,, 

Orta Avrupa ve lngiltere 
Viyana, 18 (A.A.) - IAustin 

Chamberlain, İngiliz gazete muhabir
lerine beyanatında demiştir ki: 

"İngiliz hükfı.metinden resmi veya 
gayri resmi bir iş ile muvazzaf oldu
ğumun iddiası manasızdır. Bittabi se
yahatim esnasında işittiğim ve gör
düğüm şeylerle alakadar olmakta
yım.,, 

Mussolini Fransız 
erçisiyle görüıtü 

Roma, 18 (A.A.) - Mussolini dün 
öğleden sonra Fransız Büyük Elçi
si Kont de Chambrun ile görlişmUş
tüı-. 

Cenupta harp devam ediyor 

Negüs Cenevreye yeni bir protesto 
göndererek ihmalden ş ikayet _etti· . 

Ad1sababa, 18 (A.A. )- lmpara.
tor, Milletler Cemiyetine yeni bir 
protesto göndermiştir. Bu protestoda 
deniyor ki: 

"Mütecavize karşı mücadelesinde 
Habeşistan yedi aydanberi tecavüzü 
durduracak tedbirlerin alnnasmı lxış 
yere beklemektedir. Tatbik olunan 
zecri tedbirler müessir olmamıştır. 

Habeşistan bu uzun intizar devre
sinden sonra kollektif emniyet pren
sibinin ölü bir kelimeden ibaret olup 
olmadığını sormakta haklıdır. Habe
şistan kendi haklarında ısrar etmek
te ve Milletler Cemiyeti paktına mu
halif olan istilAnm durdurulması i
çin derhal icap eden tedbirlerin alın
masını aza devletlerden talep eder. 

Dassfa'de 
Londra, 18 (A.A.) - Dün Dessie

ye yeni piyade ve topçu kuvvetleri 
gelmiş olduğundan Italyanlar bu şe
hirde kuvvetli bir şekilde yerleşmiş 
bulunmıtktaclırlar. 

Eritre membalarmdan gelen ha -
berlere göre, Italyan kuvvetlerinin i
krlemiş müfrezeleri Dessie'nin takri
'tcn 40 kilometre ötesinde ve Adisa
raba istikametinde bulunmaktadır
lar. ltalyanlar, mukavemet görmek -
sizin ve Habeş kuvvetlerinin herhan
gi bir toplanma.sına. rastgelmeksizin 
bu mesafeyi aşmışlardır. ltüyan u
mumi kararg8.hınrn yirmi dört saat 
sonra Dessie'ye yerleşmesi muhte
meldir. Bundan sonra, motörleştiril
miş kolun süratle Adisababaya doğ
ru· ilerlemesi için hazırlıklara başla
nacaktır. 

Dolaf811 ,ayialara inanmak ltznn 
~'-imparator, Ha.beşist.anda kı-

sa bir müddet içinde Milletler Cemi
yetinden yardım görmediği takdirde, 
Habeş tahtını veliahde bırakmak ni
yetindedir. 

Ogaden cephesinde kanlı çarpışma 
lar vukubulduğu söylenmektedir. 

Hedeflerinin birçoğuna varmış bu
lunan general Graziani bu suretle 
ehemmiyetli bir şekilde ilerlemiş bu
lunmaktadır. 

Tsana gölü cephesinde ltalyanlar 
g'Ölün garp mmtakasmı işgal etmiş
lerdir. 
Diğer taraftan Adisababada söy

lendiğine göre, Ogadende yağan şid
detli yağmurlar Italyan ilerleyişine 
mlni olmaktadır. Motörleştirilmiş 
kuvvetler tarafından inşa edilen ye
ni yollar birer çamur nehri haline 
gelmiş ve tanklarla kamyon ve oto
mobillerin geçmesini imkansız bırak
mıştır. Çete muharebesi taktiğini gü
den Habeşler, tek başına hareket e
den İtalyan krtalarına hücum etmek
tedirler. 

Harrar mmtakasmı bombardıman 
eden Italyan tayyareleri, ahaliyi im· 
paratora karşı ayaklanmıya davet 
eden beyannameler atmaktadırlar. 

Bir lngiliz heyet i yaralıları 
tedaviye giffi 

Adisababa, 18 (A.A.) - İngiliz 
hastahanesinden bir heyet alelacele 
Oessie istikametinde hareket etmiş
tir. Heyet, Dessie'den çekilmekte olan 
Habeş yaralılarını ve hastalarını te 
davi için gitmektedir. 

Mültecilerle dolu bir kamyon bu
gün Dessieden buraya gelmiştir. İ
talyanların şehri işgalinden evvel en 
&<>n hareket eden kamyon bu olmu~-

tur. İçinde eski İngiliz ataşesi bin
başı Bentink ile iki Amerikan mis
yoneri ve Belçikalı binbaşı da Nor
man da vardır. 

impar atorun öldüğü yalan 
Adisababa, 18. (A.A.) - Reuter 

ajansı bildiriyor : lmparatorun öl
düğüne dair dolaşan şayialar kat'i
vetle tekzip edilmiştir. Paytahtm İm
paratorla her gün temasta olduğu be 
yan olunmakta fakat kendisinin ne
rede bulunduğu bildirilmemektedir. 

H ükumef merkezi Adi· 
sababadan nakledilecek 

Adisa.baba, 18 (A.A.) - Habeş 

hUkfunet merkezinin yakında İtalyan 
lar tarafından işgali ihtimali mevcut 
olduğundan, önümüzdeki iki gUn zar 
fında hükıirnetin garbi Habeşistan
da başka bir şehre taşınması muhte
meldir. Belçikalı zabitlere ilk fırsat
ta Cibutiye dönmek fırsatı verilmiş
tir. Son günler zarfında Adisababada • ki polis kıtaları üç bin kişiye çıka-
rılmıştır. Bundan bir kaç ay evvel 
bunların bir kısmı cephelere gitmiş 
idi. Bugün bin kişi şehrin dahilinde 
intizamı muhafaza etmekte, diğer i
ki bin kişi ise civan kollamaktadır. 
Dilnden itibaren şehirde oturmıyan
larm şehre girmeleri yasak edilmiş
tir. Adisababanın nüfusunu hafta -
da iki gün 40 bin kişiden fazlaya 
çıkaran ve pazar için şehre gelen 
köylülerin Adisababaya girmeleri 
kayıt altına alınmıştır. Bunlardan 
yalnız şehir iaşe ihtiyacına lüzumu 
olan miktar Adisababaya. girebile -
cektir. 

Küçükpazarda bir kavga 
Küçükpazarda bir kahvede oturan 

Izzet ile seyyar satıcı Muhiddin bir 
alacak yüzünden kavga etmişler, Mu
hiddin, yanındaki ustura ile Izzetin 
üzerine hücum etmiş ve sol kolunun 
dört yerinden, ve sağ baldırından da 
hafif surette yaralamıştır. Izzet has 
taneye kaldırılmıştır. Muhiddin ya
kalanmıştır. 

Çakı ile yaralamıJ ! 
Kasımpaşada Mezarlık sokağında 

oturan Ali, ayni yerde oturan altmış 1 
yaşlarında. Dursun ile kavga etmişler 
ve Dursun çakı ile Aliyi sol böğrün
den yaralamıştır. Yaralı, hastaneye 
kaldırılmış, suçlu da yakalanmıştır. 

Yakalanan katiller yarın 
adliyeye veriliyor 

DUn Sarıyerde yakalandıklarını 
bildirdiğimiz katil suçlusu Osmanla l 
kardeşi Omer vaktin gecikmesi yüzün 
den müddeiumumiliğe teslim edile -
memiştir, 

Rizenin Sepetçiler köyünden olan 
Osman ve Omer iki kardeştir. Dört 
senedenberi Ista.nbulda lstinyede çi
lek tarlalannda çalışmaktadırlar. !ki 
kardeş, bundan kırk gün evvel mem
leketlerine gitmişler ve orada tarla
larına su almak meselesinden komşu
ları Arap oğullarından Nazmi ile kar 
deşi Ra.simi sıkıştırmak istemişleı- -
dir. Rasim, güçlü kuvvetli bir delikan 
lı olduğu için, yersiz olan bu taa.rn.ızu 
bertaraf etmek maksadile silah kul
lanmış, fakat birdenbire şiddetlenen 
kavga sırasında Osman, cebinden 
çıkardığı biçakla Ra.simi göğsünden 
biçaklayıp öldürmüştür. O esnada 1 
tarlada bulunan Ra.simin kardeşi 
Nazmi, ağa.beyi.sinin imdadına koş -
muş ise de katiller, onu da balta ile 
muhtelif yerlerinden yaralamışlar ve 
hatta bir elini kesmişlerdir. 

Cinayeti işledikten sonra katiller, 
Rizede durmamış ve tekrar lstanbu- ı 
la gelerek çilek tarlasındaki işlerine 
koyulmuşlardır. 

Yaralı Nazmi, tedavi altına alındı
ğı memleket hastanesinden iyileşip 
çıkınca, doğru Istanbula gelmiş ve 
hem.şerilerinden aldığı izahat Uzerine 
katillerin Sarıyerde gizlendiklerini 
öğrenmiştir. 

Nazmi, vaziyeti Sanyer jandarma
sına da haber vermiş ve nihayet ev
velki gUıı alman tertibat sayesinde 
katiller yakalanmışlardır. Yarın adli- j 
yeye verileceklerdir. Suçlulan Rize 1 
müddeiumumiliği de aramaktadır. 

Maltepede bir tren 
kazası oldu 

Diln bir tiren kazası olmuş, neti
cede küçük bir mektepli muhtelif yer 
!erinden yaralanmıştır. Hadise şöy • 
le geçmiştir: 

Dün sabah, Ankaradan şehrimize 
gelen 1 numaralı katar, Maltepe is -
tasyonuna 200 metro kadar yaklaş
mış, fakat bu sırada Kemal isminde 
bir mektepli çocuk tel örgüyü aşıp a,.. 
cele ile atlarken tren yoluna yuvar • 
lanmıştır. Vaziyeti vaktinde gören 
makinist, treni derhal durdurmuş, 
Kemal kaldırıma çarparak bazı yerle 
rinden hafif yaralanmıştır. Zeynep 
Kamil hastanesinde tedavi altma alı
nan Kemalin sıhht vaziyeti iyidir. 

Topkapı Fıkaraperverinln 

yardımları 
Topkapı fıkaraperver hayır mUee

sesesi her yıl Cümhuriyet bayramın
da yaptığı büyük mikyastaki yardım 
lara ilave olarak badema her ayken
di himayesindeki mahallelerde otu -
ran yoksul ailelere giyecek ve yiye • 
cek tevzi etmeğe karar vermiştir . 

Bu yardım dünden itibaren başla
mıştır. Diln ilk olarak Beyazıtağa ma 
hallesindeki 25 yoksul aileye giyecek 
ve yiyecek dağıtmıştır. Gelecek ay da 
bir başka mahalleye bu yardnn ya -
pılacak ve yılın her yında sırasiyle 
bu müessesenin himayesindeki bir 
mahalle yardım görmüş olacaktır. 

CUmhuriyet bayramlarında. kışlar
da, yapılan toptan ve bilyUk yardım 
bu yardımların haricindedir • 

Istanbulun bu en eski hayır mUes
seseısinin muhitine yaptığı iyilikler 
her türlü takdirin fevkindedir. Zen -
ginlerimizin bu müesseseye yardım 
etmeleri bir borçtur • 

Beynelmilel Budapeşte Sergisi Dolayısile 
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Bükreş ve Budapeşte 
se ya h ati: Gidip gelme yol Masrafı · Oi'1 
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Belediyeler 
Bankasından : ~ 
ı - Ankarada Cumhuriyet Caddesinde Eukıllt 

fakültesi önündeki arsa üzerinde yapdırılacak 13~, 
diyeler Bankası binasının götürü olarak ve (an ve 
tar t eslimi ) suretile inşası, kapalı zarf usulü ile 
2 o gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. uı 
2- Binanrn muhammen kıymeti 357.257 ÜçY 

elli yedi bin ikiyüz elli yedi liradır. sı 
3 - Eksiltme, Ankarada Belediyeler Banka,, 

Genel Direktörlük binasında 29 Nisan 1 ~3.6 çaıı· 
şamba günü saat 14 de Banka İdare Meclısı htıı 
runda yapılacakdır. . . . · f\İ, 

4 - İstekliler bu ışe aıd eksıltme şartnaınesıal' 
mukavele projesini, fenni umumi ve hususi ve Ifl O) 
zeme şartnamelerile sair cedvel ve evrakı. ( 5 W 
elli lira bedel mukabilinde Ankarada Be~edıye ~· 
Bankasından ve İstanbulda Galatada Bahtiyar 11 fi 
mnda 22 No. da mukim bina proje Mimarı SeY 
Arkandan alabilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için, isteklilerin : 
A) - Türk Vatandaşı olması, ıJ' 
B) - En aşağı ikiyüz bin liralık bir. binayı ııı , 

vaff akiyetle başardığına dair selahiyetli makarnl.~. 
dan alınmış musaddak bir vesikayı haiz bulun~~! 

C - Musaddak ehliyeti fenniye vesikasını haıv 
bulunması, 

D) - 3 5 7. 2 5 7 üçyüz elli yedi bin iki yüz elli ~ 
di lira muhammen bedeli olan bu işi halen yapab11 

0 
cek mali bir iktidarda olduğuna dair Bankalardı 
bir vesika almış bulunması, ~ 

E) - Maktuan 18. 100 on sekiz bin yüz liralı 
muvakkat teminat vermesi, 

G) - İsteklilerin beşinci maddede yazılı vesi~~: 
lan eksiltme gününden bir gün evveline kadar J38~ 
kaya ibraz ederek kabul ve tasdik ettirdikten soıı 
teklif zarfları içerisine koymaları, .ı, 

6 - İsteklilerin teklif mektublannı eksiltme ~ 
nü azami saat 12 ye kadar, ihale şartnamesinde"/ , 
ztlı şartlar dairesinde ve makbuz mukabilinde sa~, 
1.c~v;:1 t f"voi etrtıic:ı bulunma lan ~::ırttrr. (165) ( 1 s6 

f\U(: UK t L A ALAR 

Acele sahhk bina 
Galatada 3 dükkanlı, 13 odalı, ayda 

asgari yetmiş lira iratlı kagir bina 
acele ve çok ucuz fiyatla saWıktxr. 

Her giln saat sekiz buçuktan on Uçe 
kadar Galatada Topçular caddesinde 
126 numa.rab Olimpiya kıraathanesi 
sahibine müracaat. 

2788 

Dr. Hafız ce~ 
l>AHILIYE 

"' Pa:ı:ardan başka günler 1~ 
dan 6) ya lıtanbul Oiva.nl'

0
.f 

·ııe"' veni numaralı husuet kab1 ,ı 
taları bakar. Salı, Cuınatte ~ 
(9,30 - 12) aaatlerl baıdltf 1, 
mahıuıtur. Herkesin haline fi 
amele olunur. Muayeneh•"e 1 
lefonu 22398. Kıılık telefots 





• • • • • • 
BUYUK' DENiZLERi 

DW 
soGuTHA MAKİNESİ 

DE YAKl<I 

6UNEŞE RA~MEN 
O KADAR KUVVET 

• • 
VE iNTiZAMLA ~ALl,IR 

D. K. """7" • Müessesesi, Ticarethane ve evler liin bu senenin yeni gelen buz clolaplannı takdim eder. 

1936 modeli muhtelif büyüklükte dolaplar ve ViTRiNLER ile Dondurma ıerbet ve su makinaları gelmiıtir. 

DAiMi SERGiMIZi ZiYARET EDi iZ 

Boşu boşuna ıstırab çekti 

Fakat bir kaşe 

GRiPiN 
Almca bütün ainlarmm, hemen geçtiiini gör· 

ı;lü. N.U yerine seldi. 
llkbaharm qıklı, kokulu havalarma aldanma· 

ynuz. Mütemadi hararet tahavvülleri her rahat· 
aabia yol açabilir. Eier yanmada daima 

111 il 

1 1 
bul•durursanm kenclnlzl bütün ilkbahar 

hasta•klanna karp sigorta etmiı olursunuz 

Beyoğlu, istiklal Caddesi, No 28 • Telefon: 43849 

Telgraf: 

RADYOLi 

Bir Kimyagerin tesadGO 
ve mes'ut bir keffl 

Parisli bir kimyager, tecıilbeleri esnasmda kazara eline biraz "Beyaz 
Oksijen" döldllmeai ibıerine cildi beyazlatıcı ve yuıDUf&tlCI hau•ama ma· 
lik bir müsta.ıızaı:m mevcudiyetinden dolayı hayrette kalımftır. Bir llh· 
zada cilddeki kınklıklar leke ve gayri u.f maddeler ail olarak yerine 
beyaz, açık ve taze bir belere kalın olur. 

Bunu, birçok kadmlarm yllzUnde tecrilbe ederek, clldleriııi 3 il& 5 levin 
daha beyazlatıp yumup.ttJ. İşte hU8Wll bir imtiyaz olarak bu "beyaz ok· 
ıijen", sair kıymettar cevherlerle beraber yeni Tokalon kremine kanttı· 
rılmqtır. Beyaz renkteki (yağmz) Tokalon kremi, hemen cilde nüfuz ede
rek bütün gayrisa.f maddeleri hal ve liyah benleri izale eder ve açık me
samatJ kapatmak tene o ane kadar ku1Jaıntm11 herhangi bir tuvalet ve 
güzellik müstahzannm veremediği yumup.khk ve tazeliği temin eder. 

Beyaz renkteki Tokalon kremine ili.ve edilen bu "Beyaz Oksijen" e rağ .. 
men fiatl artınlmamlftlr. Hemen bugünden kullanmağa bqlaymız ve 
emin ve seri neticesini göıiinilz. 

Ankarada Jandarma Genel komu
tanhğı Satınalma komisyonundan: 

20 Nisan 936 Pazartesi günü ihale edileceği ilin edil
miş olan (9000) battaniye kapalı zarf eksiltmesi 21 
Mayıs 936 Pel"lembe günü saat ( 11) re talik edildiği 

. (812) (1987) 

Güzelliği h 
yaratan, h 
tamamlıy 

b riksirdl 
Şu ırüzel çehreyi af 
tan aiinq, fÜpheaİSJ 
elitlerdir. Likin o 
can veren de, tü 
" RADYOLIN " clirı 

Siz de ayni güzelliiİ 
edebilininiz.Fakat 
için prt alinde iki 

BIDYOLi 
fırçalama 

NEDKALMiNA 


