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DÜŞÜNDÜKÇE 

San 'atkarlarımız ve zenginlerimiz 
Kont Sarmiento, Pariste, Petit Palais'ye, Grenoble, Sthendal, Jeu de 

Paume müzelerine '\:e milli kütüphaneye eserler hediye etmiş olmakJa tam
nan büyiik bir ha.yır sahibidir. SatınaJdığı eserler arasmda bir Türk kızı
nın, Ressam Hale A8af'm da "Beyaz Krizantemler" adlı bir tablosu var. 
:Moskovada da ~·eni Türk resminin en 90k dikkat ve ali.ka toplıyan san'at
katlanndan biri de Hale Asaf olmu:;hı. Kendisi hakkındaki tereddütsü-ı 
ve şartsız bayranhğmu birçok gazetelerde el'-velce yazmış olduğum bu 
san•atkardan fteğil, Kont Sa.rmlento ayarındaki hayır sahiplerinden bah

setmek i~t!yorum. 
Ilk hazin müşahede "Yoktur!" hükmlle başlar ve biter: Yoktur, bizde 

böyle bir hayır sahibi yoktur. Suyun büyük bir ihtiyaç olduğunu herkesin 
bildiği bir memlekette sebiller ve hayrat çeşmeleri bile kuruduktan sonra, 
resim gibi, lüks muhitlerimlıde bile kıymeti şüpheli blr şey olan bir güzel 

san'at işini hlmaJ-~e edecek tek bir ze~ginimiz olmamasına. şa.5ılmaz. 

Bwılar besbelli şeyler. Ustünde hiç düşünıneğe lü.zmn yok. Fakat ,u 
bizim zenginlerimiz birer Türk resmi abp Halkevlerine hediye etmeseler 
bile kendi evlerinin dm·arlarına asal'ak hırer tablo niçin satmalmazlar! 
Hemen hiçbirinin salonunda ne bir 'Iiirk resmi, ne de bir Türk kitaln 
gördüm. 

~ugüne kadar ''bir Türk resmt ve bir Tür~ edebiyatı var mıdır!" şüp
hesıne dayanan mazeretleri, Pariste bir Mesen'in satmaldığı Türk tabk>su 
karşısında bütün manasını kaybeder. Türkün reı;mi de, onu satmalM:ak 
kadar parası da vardır. Fakat bu paraya sahip olanların güzel san'atlerJe 
meşgul olmağa gönülleri yoktur. Bizhn zenginlerimiz, garpta, kıymetli 
tabl~lan ve büyük bir milli kütüphanesi olmıyan servet sahiplerinin öteki 
~eJade ~şyalarmın değerile hiçbir gurura liyakat kazanamıyacakla.mu 
bilselerdi Hale Asaf'm tablosu, şimdi, Pariste, Petit Palais'de değil, onlar
dan ~erhangi birinin salonunda bulunur, bu Türk ressamı da, yaşıyabll
mek ıçin Fransada ikamete mecbur obuazdı. 

Güzel sa.o'atlere karşı tasasızlıklannın hazan Türk san'atkanru yaban
cı memleketlere hicrete sevkettiğini bilen ~ zenginimiz vardır! Hale 
Asaf, mi~al olmakta yalnız değildir. Almanyada, Italyada. ve Rusya.da da 
benzerlerı var. 

Peyami SAFA 

~ (g G=O Ü lRı l9) (g • • ·----
Etler itfaiye mektebi 

Dersler iki ay 
sonra başhyacak 

Dün şehirde umumi 
bir . kontrol yapddı 

• 
Son zamanlarda kasapların kuzu 

eti yerine mtitemadiyen keçi etlerini 
sattıkları §ikayetlerden anlaşılmıştır. 

Haziranda açılacak olan itfaiye . 
mektebi için itfaiye müzesinin yanın 
da bir bina yapılmaktadır. 

Kağıt 

lzmitte ikinci bir 
fabrika kuruluyor 
Bazı ecnebi san'at merkezlerinde 

tetkikat yapmak üzere bundan bir 
müddet evvel A vrupaya giden Sümer 
Bank Umum Müdürü Nurullah Esat 
Stimer dün sabah şehrimize gelmiş
tir. 

Dün, şehrin muhtelif yerlerinde ya 
pılan ani teftişlerde kasaplardan ek
serisinin etiketsiz et sattıklan tE:1bit 
edilmiştir. Etlerin etiketsiz görülmesi 
ve son aylarda mezbhada fazla mik -
tarda keçi kesilmesi, keçi eti satıldı
ğı hakkındaki iddiaları teyit etmiştir. 

Belediye, etiketsiz et satan kasap -

Bu mektepte derslerin hemen ekse 
risini mühendis mektebi muallimleri 
verecektir. Mektep için A vrupadan 
mtitehassıs celbedileceği doğru değil 
dir. ltfaiye müzikası için de Fatihte 
üstü kapalı bir yer yaptırılmaktadır. 
Bu yer bitince muzika her gün halka 
konserler verecektir. 

lr hakkında zabıt tutturmuştur. Bun
lar şiddetle cezalıındırrlacaktır. 

Denizden yer kazananlar 
Haliç sahillerinde bulunan bazı 

fabrikalara belediye ceza kesti 
~apı ve Yollar Kanunu mucibince\ Bu yoldaki müracaatlerin çokluğu 

sahılden ancak on metro geri.de bu- belediyenin nazarı dikkatini celbet
lunan binalarda tadilat ve ta.mirat miş, mahallinde bir tetkik yaptın! -
yapılabilir. Bu itibarla Haliç sahille- mış ve neticede işin mahiyeti mey
rinde bulunan fabrika ve sair bina dana çıkmıştır. • 
sahiplerinin binalarında hiçbir deği- Bunun üzerine belediye zabıta me
şiklik yapmamaları lazımdır. Fakat murlan zabıtlar tutmuşlardır B l 
bazı fabrika sahipleri, bina ve nıües- di . . · e e
seselerinin önlerini ameleye doldurt- ye hem denızı dolduran amelelere, 
mu.,lar, denizden yer temin ettikten hem de bu emri veren müessese sa
sonra inşaat ve tamirat müsaadesi hiplerine ayrı ayrı otuzar lira ceza 
alarak işe koyulmuşlardır. kesmiştir. 

Umum müdür, dün, öğleden sonra 
bankanın Istanbul Şubesinde m~gul 
olmuş ve kendisile görüşen bir mu
harririmize şunları söylemiştir: 
"- Sümer Banka ait bazı işleri 

yakından takip ve intaç etmek üzere 
Almanya, lngiltere ve Fransada tet
kikatta bulundum. Seyahat ve te
maslarınım verdiği neticelerden çok 
memnun olarak döndüm. Bu netice
leri lktrsat Vekili Celiı.l Bayara arze-
deceğim." . 

Oğrendiğimize göre, ilk beş sene
lik sanayi programından kalan kim
ya ve metaloji endüstrisi bu yıl ku
rulacaktır. !kinci beş senelik pro
gramın müzakerelerine de başlan
nuştır. lzmit Kağıt Fabrikasının ya
nına en kısa zamanda bir sellüloz 
fabrikası yapılacaktır. Izmitte ikin
ci bir kağıt fabrikası da tes'is edile· 
cek, inşaatına önümilzdeki sene baş
lanacaktır. 

Nurullah Esat Sümer, dün akşam 
Afyon lnhisarmda bazı tetkikat ya
pan Ekonomi Bakanı Celal Bayan 
ziyaret ederek büytik seyahati neti
celerini arzetmiştir. Umum müdür, 
dün akşam Ankaraya gitmiştir. 

1 Küçük Haberler 
* Kara.burunda serseri mayn -

~~r~~~runda bir serseri mayn gö
rüldugu hakkında limana verilen ma
lfımat üzerine bir motör gönderile
rek mahallinde araştırmalara baş
lanmıştır . 

* Akayda ilkbahar tarifesi -
Akay İdaresinin ilkbahar tarifesi ni
sanın on beşinden sonra tatbik olun
mağa başlanacaktır. Yeni tarifede 
Adalar postası ,.çoğalWmıştır. 

• Baltalimanmdaki hasarat -
Balıkçılık Enstitüsüne ait geminin 
Baltalimanındaki voli yerini bozduğu 
hakkında bir şikayet yapılmış, bu 
hususta tahkikata başlanmıştır. Voli 
yerinin sahibi Enstitüden tazminat 
istemektedir. 

• Halke,·inde bir konferans -
Dün saat 17 buçukta Eminönü Hal
k evinde Tıbbıadli Başkimyageri ve 
Halkevi Temsil Kolu Başkanı Dok
tor Celal Tahsin tiyatro ve san'atl 
hakkında bir konferans vermiştir. 

• hpanyol profesörün konferan
sı - Sofya Universitesi İspanyol Li
saniyat Profesörü Stanislov dün saat 
17 de Fransız Tiyatrosunda projek
siyonla "lspanya Şark ve Garp" 
mevzulu konferansını vermiştir. 

• Yat Klübünde konser - Btiyük
ada Yat Klübil tarafından klübün 
Beyoğlundaki kışlık şubesinde bugün 
saat 16 da konserli ve danslı bir 
çay tertip edilmiştir. 

* Alman cerrahi kongresi - Nü
mune Hastanesi Hariciye Mütehassı
sı Feridun Şevket Evrensel Berlinde 
ttıplanacak olan Alman Cerraht 
Kongresinde bulunmak üzere önü
!11üzdeki hafta .içinde Romanya yolu 
ıle &rline gidecektir. 

Gel de içinden ~ık t deli karısını makasla yaraladı ' 
Maarif Bir 

Ren işgalinin ortaya çıkardğı me
mesele, soğuk kanlı İngilizlerin siya
sal kombinezonları sayesinde hız:.nı 
bir hayli kaybetmiştir. 

Bilginizi Yoklayınız 

Sorular 

Köy mektepleri bu yıl 

tamir edilecek Çocuğunu 

hasta, 
pencereden atmak istiyen 

İngiltere, bir tecavüz karşı!:ır.da ka 
hrsa kendisine yardım edece~i hak -
kında Fransaya bir temınat mektubu 
verdi. 

Şark meselesi hakkındaki 1878 Ber Köy mekteplerinin ıslahı ve mek -
lin kongresine kim riyaset etti? tep binalarının vaziyetleri hakkında 

- Elektrik cereyanlan kunet mile dün, maarifte bir toplantı yapılım§ -
y~ın~ am~r ismi D& aman ve ne _ tır. Bu içtimada mevcut köy mektep-

güçlükle yakalanabildi 
Şimdi Almanlar 'rahafürlar. Çün

kü. İngiliz amcaları, Rende aBkerce 
yerleşmelerine ses çıkarmadı.Fransız 
larla Belçikalılar da rahattırlel': Çün 
kü Ingiliz amcaları onları muhtemP.I 
bir Alınan taarruzuna karşı garanti 
etti. 

. Bütün bu meselelerin görilşUldtiğU 
bır mecliste bir zat diyordu ki: 

- Benim bu işlere bir türliı aklı:m 
ermiyor. Nasıl ersin ki, birisı etrafa 
sulh vA.dederek askeri hareket ve iş. 
gallerde bulunuyor. Bir başkMı harp 
vadile dünyanın sulhunu temin edi -
yor!. 

Ne var ıaıacak ! 
Almanyayı Avusturyalılar örnek 

edindilerdi. Şimdi de AvusturyaWar
dan sonra Macarların muahedeyi yn1 
masmdan korkuluyormuş. 

En kafalı adamlann bile aptalla§ . 
tıklan bir zaman olur. Meşhur fen a· 
damı Amper'in de aptallaştığı bir za
manı gösteren bir hikaye anlatırlıır: 

Amper'in canı gibi sevdiği iki ke
disi varmış. Bu kedilerden biri neka
dar semiz ve iri ise öteki de inadına 

o kadar sıslCa ve çelimsiz imi§. Bu iki 
kedi her sabah Amperin yatak oda -
smm kapısı önüne gejirler ve içeri gi
rebilmek için kapıyı ftırmalar durur -
larmıt. Niha.yet bir gün büyük ilim 
hem kendi selameti, hem de kedileri
nin rahatı için marangozu çağırmış, 
işi anlat.mış, kedilerin oda.ama. girip 
çıkabilmelerine imkan vermek üzere 
kapmm altına biri büyük, biri küçük 
iki delik açmasını emretm.if. 

Marangoz: 
- Niçin iki delik? diye sormU§. 
Amper ceva.p ver.mi§: 
-. Koca kedi ufak delikten nasıl 

geçer? 
Büyük A.Um o dakikada akıl erdire

memiş ki, büyük delikten küçük kedi 
de geçebilir. 

Muahedeleri yırtmakta Almanlan 
A vusturyalılan Macarların takip et
mesine şaşıyorlar. 

Ne var bunda. ıaşılacak ! Amper'e 
benzemiyelim: Almanyanm geçtiği de 
tikten, elbet, ondan da.h& sıskaları da 
geçer. 

Su bor~larr 
Belediye sular tdn~tnin retıml ve 

husus! abonelerden 237839 lira alaca
ğı varmş, idare bunlar hakkında taki
bat yapacakmış. 

rede ve.rildi? . terinden yetmişinin tamir edilmesi • Geçenlerde Zeytinburnunda Ali 

- Amsterdam şehrinden geç~~· kara:ıaştı~. Yeni bil~d~bu aattfda birlieli, ıtarısr1li yı ıçak-
nehrin ismi nedir? na ~ıt tahsısa~ mevcut oldugu cıhetle la yarahyarak öldürmüştü. Buna 

- "Endüfüsler plajı,, neresidir? ta.mıra,_ta Hazı:anda b_a.şla~ılacaktır. benzer bir facia da dtin Usküdarda 
- Mozar öldiiğü zaman kansmdan :--ıaıu~ old~gu veçhıle koy ~;ktep- olmuştur. Bir baba delifml!J, ka.naı 

san'atkinn bütün eserlerini kim sa. len yenı tedrıs yılı b~~da~ ıtıbnren ile büyük kızını eline geçirdiği ma-
tın aJrnıştır? beş sınıflı. ve ~am_ teşl_dlatlt ~lk mek .: kasla ağırca yaralamış, küçük çoru-

•• •• tepler halıne ifrag edılecektır. Bu U ğunu da pencereden sokağa atmağa 
Dunku Soruların ba~la tamirat esnasm~a köy mektep- kalkmıştır. Hldisenin tafsilatı şu-
Cevapları lennde be§ emıflı olabilecek tadilat ta dur: 

yapılacaktır. U k""d d ··b · ı·k k k 
8 - (Aleko Paşa) kimdir ' • s u ar a mu a.şır ı yapan ır 
O - Babası Bulgar, a.nuı Yurumtı b" tA~kadr~lda ... bki~ ha.f!Btabakıcı mekte- beş yaşlarındaki Halilin üç çocuğu 

ıl •-mı (Al ı esıs e 1 ece tır. u mektepte ho- ile bir ka.nsı vardır. Halil, bundan 
ve as m eksandr Vogoridl) o - alık tın k üze h"k"'- · ·· ı ~ 
1 

(Al k p ) B in e e e re u wı.ı.et ilk mek - bır muddet evve akıl hastalıgma ya-
an . e 0 &.,'m • eri ımu~edesi tep muallimleri arasından iki kişiyi kalanarak muayene altına alınmış, 
mu~ıbince ortaya çıkan (şarkı Bu- A vrupaya hastabakıcılık tahsiline fakat bir müddet sonra iyileştiğin
meli) ye 1879 da vali olmuştu. 1884te göndermeğe karar vermiştir. den tekrar vazifesine başlamıştır. 
valilik müddeti bitince, idaresinde Bul Dün ilk mekteplere gönderilen bir On gün evvel tekrar hastalığı nük -
garlardan ziyade Osmanlı hükU.meti- setmi~ ve gayritabü tavırlar takrn-

tamimde keyfiyet bildirilmiş, taliple-
ni iltizam ettiği için, valilikte kalma - rin müracaat eylemeleri istenilmiştir. mıştır. 
sına Rusya hükfımeti şiddetle mnha- • Profesör Rok, dün üniversited~ Halil, hadise günü tamamen anor-
lefet etmiş ve yerine Krestivilç (ya- iı; ifraz guddelerinin tansiyona tesir- mal bir ~aziyete girmiş, evdekilere 

h t 
• 

1 
· saldırmaga başlamıştır: Bu sırada 

u Gavrll Pa.5a) tayın edilml~ti. erı mevz~ bir konferans vermi!Jtir. eline geçirdiği makasla evvela karısı-
8 - lskenderiye /ngiliz donanması Konferansta üniversite erk8.nile pro· N. imet'in üzerine yürtimüş, onu ba~ı-

fesör1er doçentler tıp talebesi hazır "'f 

tarafından hangi tarihte bombardı· bulunmu§tur. nm muhtelif yerinden ağırca yarala-
man edilmiştir ve bombardıman ne • Bugün Musevilerin hamursuz dıktan sonra, korkudan bir köşedE' 
kadar 8Ürmii§tür' yortulamlır. Yortu, ayın 12 sine '\ta _ büzülen çocuklarınm üzerine saldıra-

C - 11temmuz1882 de, sabah sa- d ·· rak elindeki makası onlara da sapla-
at yediyi -dört geçeden akşa.ın saat · ar surecektir. Bu itibarla\ Musevi maira baalamıştır. On yaşındaki kı· 

_ ilk mektepleri ve lieesi on gün tatil " T -

be bu~uga ~adar. edilmi§tir. ı:ı TUrkinrn boY11unu kesen ?;~allı 
S - Alpaga nedir ' baba, kUndaktaki çocuğunu eline a-
C - Alpaga De Lama ve bunlara (arak pencereye koşmuş.birkaç defa 

b~nzer hayvan.Jarda.n lstlhel edilen Adliye aşağıya sallandırmış ve kaldırmıştır. 
yün. Vak'ayı duyan halk kapmm önüne 

S - Alilmfnyom kaç aene8inde ve 
ki~in tarafından istihsal edilmi§Hr1 

C - 1827 de Vöhler trafından. 
8 - Aşkı "Sevmek b~kasının 

saadetine aevinmek, başkasıntn aa.a
detini kendi saadeti yapmaktır,, diye 
tarif eden kimdir ' 

O - Laybnltz. 

(Okuyucularımızdan Bay Şeki
be: Mektubunuzdaki meseleye yann 
temas edeceğiz) 

meğe niyet etmişler. Fakat böyle su
dan niyetlere yana.şmıyan ve abone -
lerinin sululuk etmelerine meydan 
vermemeği kararla§tırmıı. 

Mesele, borçlulara, bizim anlattığı
mız gibi basit bir ıekilde anlatılsa, 
muhakkak borçlarını öderler. 

Yeter artık 
Katil de olsa insanın acıyacağı ge

liyor. Zavallı Hauptman oltadan ye
mi kapıp kaçan balığa benzedi. Fakat 
her defasında yem tazeleniyor ve za
lim olta burnunun dibine indiriliyor. 

Selimin katilleri 
adliyeye verildi 
Ahırkapıda paçavra deposu bekçi

si Selimi öldürmekten suçlu Sergis ve 
Abdullah hakkında polisçe yapılan 
tahkikat bitirilmiştir. Suçlular dün 
Adliyeye teslim edilmiş ve yedinci is
tintak dairesne verilmiştir. 

• Feriköyünde Tahir ile Muharrem 
adında iki kardeş sünnet düğünü yarı 
tınrlarken gürültü üzerine polis Hil
mi gelmiş ve iddiaya göre Muharrem 
silah çekmiştir. 

Dün birinci cezada bu davaya ba -
kılmıştır. Şahit olarak polil!I Hilmi 
dinlenmiş, şahit bekçi Mustafanın ~a· 
ğırılması için muhakeme başk& güne 
kalmıştır. 

Mukayeseli Panoloii 
. kongresi 

10 Nisanda Atina.da toplanacak 
olan Beynelmilel Mukayeseli Panolo
ji Kongresine iştirak etmek üzere 
memleketimizden ~e bir heyet gide
ceği yazılmıştı. Bu heyete Profesör 
Akil Muhtar, Profesör Nurettin Ali, 
Profesör Oberndorfer Doktor Nec
mettin Rıfat, Doktor Sedat, Doktor 
llısan Şükrü, Doktor Muzaffer Şev
ki, Doktor Süheyl, Doktor Nurettin 
Rasih, Doktor Taptas, Doktor Sü
reyya ve Doktor Bayan Kimilenin 
iştirak edecekleri haber alınmıştır. 
Bu kongrede Profesör Akil Muhtar 
ile Doktor lhaa.n Şükrü birer rapor 
okuyacaklardır. 

Tarihçi Cevdet için 
bugünkü toplantı 

Anla§ılıyor ki, borçlular hesapları
nı su füıtüne ya.zmağa ve idareye bun
ların üstüne bir bardak so.iuk su içir 

Ya bu olta kopsun, ya balık yaka
lansın da herkes ve herkesten önce de 
Hauptman azaptan kurtulsun! 

• Tramvay meleıinden Ali tram
vay arabaeı altında muayene yapar -
ken amele Süleymanla., Kahraman a
rabayı hareket ettirmişler ve bu yüz 
den Ali elinden yaralanmıştır. Birin
ci cezada görülen bu davada. l)ahit o
larak bu işlere bakan Osman dinlen
miş ve hadisede kasit olmadığını söy
lemiştir. 

Geçenlerde vefat eden tarihçi mual 
lim Ahmet C-evdet için bugün lstan
bul Kız lisesinde tekmil muallimlerin 
iştiraklerile bir ihtifal yapılacaktır. 

1 __. - ..-_:. _·_:_'_' _=: -
- -4!'4~ K.&..A.L.A.-.A..V..-.-4 04 

Ne Dersiniz ? 

Makasla boğazından yaralanan 
küçük Türkan 

toplanmış, hastayı yakalamak o ka
dar kolay olmamıştır. Halil tutula
cağım anlayınca, evin içindeki eşya
yı dışarıya atmağa başlamış, ve bir 
müddet yanına kimseyi yaklaştırma
mıştır. Hasta, en sonunda yüklüğe 
girmiş ve saklanmıştır. Polisler, ken
disini buradan ~ıkararak Baktrkö~ 
Hastanesine göndermişler, karısı ile 
yaralı kızı ve kundaktaki çocuğu da 
tedavi altına almmıştJr. 

Mülakat - Malumat !. 
Kabahat gazetelerin mi, hadi.sele • 

rln mi, yoksa kimsenlD üstü:ne . al .. 
riıak istemediği bir saonır kürk nıtı, 
orası belli değil! lUalüm olan şu ki; 
resmi dairelerde gazeteciler boş göz 
le görülmez ve onlara ha1·adis ve ha
ber verilmez. Bu yolda muhtelif emir 
ler, ta.mimler, bo)"riıltular vardır. 
Bwıa diyecek yok!. Lakhı bu ernfr. 

lerin anlayış ve tatbik ediş tarzında 
öyle garabetler oluyor ki, nihayet 

ı 
böyle lr>i sütunlara kadar aksettirme
ye mecbur oluyoruz, 

1 
Size bir misal: 
Bugün mühendis mektebinin )ı1dö

nilmüdür. Memleketin i.ımranma bu 
kadar kıymetıi )ardımı olmuş bir ilim 
müessesesinin yıldönümü:nde cemıa. 
kir yazılar yazmak \'e ona dair haki
ki bir tarihçe yapmak gazetelerin 
borcudur. 

TAN da ayni hlste hareket eBerek 
mektebin tarihçesi hakkında bazı ms 
li.imat almıya teşebbüs etmiştir. Aldı
ğı cevap şudur: 

- Biz gazetecilere beyanatta bu· 
lunmaktan memnuuz! 

Bu hakiki vak'ayı bura.ya yazdık • 
tan 5onra bizde gazetecilerin hava • 
dis toplamakta nekadar güçlüklerle 

Tramvay Şirketinin karşıla.'}tıklannı tasavvur etmek m~ 
yaptıracaijı yollar kül değildir. 

Evvelce müteaddit defalar vaki teb Eğer mülakatla, haber ve havadis 
vermekle t.arlhçe hakkında malftmat 

liğlere rağmen tramvay şirketi hala vermek biribirinden a~'Trl edllme7...~ 
Fatih ve Topkapı ve civarındaki yolla buna mülakat yasağını ''eren makam 
n tamamen tamir ettirmemiştir. ne yapsın!! .. 

Fatih kaymakamlığı, dUn tekrar Biz böyle diyoruz. 

t.r.µnvay şirketine müracaat ederek Siz ne dersiniz ? 
bu yolların yaptırılmasına derhal b8.§ .. .._ ......... ._ ......... rıııı_.. ... r .. _. ... 0.__ ............. ._,,,-.ııııı .... •ııııı•"· ...... .-ııııı_._,,,..-.ııııı..,. ... 
lanılmasını, aksi halde belediyenin -=-==ı===-===-======-==-==
bu defa hiçbir itiraz dinlemeden ve 
vakit zayi etmeden tamiratı bizzat 
yaptıracağını bildirmiştir. 

Araba vapurunun kaptanı 
Şirketi Hayriyeye ait Araba Vapu

runun kaptanı haklµnda, liman ni
zamlarına riayet etmediği iddiaslle, 
Liman İdaresince takibata başlanmış 
tır. Buna sebep, evvelki sabah Ha
liçten dışarı çıkan vapurun, tam 
köprünün kapanacağı bir sırada ve 
verilen işareti dinlemeden geçmiş ol
masıdır. Kaptana yüz lira ceza ke
sileceği söylenmektedir. 

Çocuklar için iki 
kütüphane açıhyor 
Biri Cağaloğlunda diğeri Fatihte 

olmak Uzere bu yıl iki çocuk kütüpha 
nesi tesis edilmesi karalaştırılmıştır. 
Çocukların mesai saatleri haricinde 
uğrayıp fikri kabiliy tlerini ilerletml
ye yariyacak olan bu kütüphaneler 
23 nisanda açılacaktır. 

Kütüphaneleri maarif müdiirlUğü 
ile himayei etfal kurmaktadır. 
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Bir boyacı tramvay 

altır.da kaldı 

Ziya ŞAICIR 

Garp cephesi hakkında kalplere 
endişe verecek haberler geliyordu 

No. 92 Dün sabah Beyazıtta saat dokuz 
buçukta oir tramvay kazası olmuj, 
seyyar boyacı Yusu! oğlu tsmaılin 
sağ ayağı trmvy altında kalank ke
silmiştir. 

Vak'a şöyle olmuştur. Vatman Ah 
medin idaresi 550 numaralı Topkapı

hikim noktalar, Yunanlıların eline ge Sirkeci arabası Topkapıya gitmek U
çecektl. O zaman müdafaa, çok çetin zere Beyazıt Cümhuriyet caddesinden 
leşecekti.. Buna binaen Balıkesir cep- geçerken ikinci arabada bulur.an ls
hesi derhal harekete gelmiş; ileride mail, tramvay durmadan tl'rs atlamış 
bir emrivaki karşısında kalınmarnak tır. Bu atlama neticesi olarak İsmail 
için, cpphenin muhtelif. noktalarmda yere yuvarlanmış ve sağ ayağı tek.er
taarruza geçilmiş; bazı mühim nokta lek altında kalarak kesılmlştir. 

Sonra .. Yunan Başvekili M. Veni
uloa tarafından İtilaf Devletlerinin 
siyasi mahfellerinde yapılan hara
retli propaganda da tesirini gösteri· 
yordu. 

M. Venizelos, büyük maksadını bir 
an evvel terviç ettirebilmek için, Os
manlı Hükfuneti hakkında §U eekil· 
de propaganda yapıyordu: 

- Türkiyede, asayiş ve istirahat 
11ür'atle temin olunmalıdır. Böyle ol· 
mazsa, sulh konferansı, büytik müt· 
külit ka,reısmda kalacak:.. ve verdi· 
ği hükümlerin hiçbir tesir ve nüfu
zu olamıyacaktır... Sultan ve hali
fenin makam ve mevkilnin neden 
ibaret olduğunu artık herkes bili
yor. (MUslUmanlık birliği) korkusu, 
bana pek esaslı görünmüyor. Mer
hum Türk Padiphı Sultan Mehmet 
(Rep.t); Umumi Harpte (cihat) 
ilin ettiği zaman; sesini, kendi im· 
pa.ratorluğunun müslümanlanna bi· 
le tamamile işittirememişti ... Ameri
kanın Türkiyede bir manda kabul et
m9111esi, şayam teessüftür. Os
manlı payitahtında, gayrimüslimler, 
ecnebi unsurlarla birlikte ekseriyeti 
teşkil etmektedirler. Buna binaen 
l<!stanbulun) kendine mahsus ve va
zıh mukadderatı olmalı; boğazlar a-

. rumdaki aeyıilsefer de aerbeat bu
lunmalıdır. 

M. Venizelos'un bu p!"Opagandası, 
!tlllf Devletlerinin siyasi mahf elle
rinde muhtelif şekillerde akisler vü
cuda getirmekte idi. Bazılan bu fi· 
kirlere tamam ile l~irak etmekte; 
bazılan da Tllrkiyeye indirilecek 
darbenin bu derecede şedit olmasın
da m~rlar görmektelerdi. 

Bu esnada Fransa hariciye nazın 

'(M. Pişon) Londraya eeyahat etmiş; 
muhtelif meseleler hakkında lngil • 
tere hariciye nazın (Lort GUrzon) 
ile görllşmUştU... Bu görüşmede 
Osmanlı imparatorluğunun mükadde 
ratı etrafında da mühim müzakereler 
gN•miş ve nihayet §Öyle bir karar ve
r i işti:. 

f>Adip4, lstanbwda kalacak."' 

lar elde edilmişti. Bir adamın ym•arland•ğını gören 
Türklerin b~aklı hareketleri de, ahali bağırmış ve vatmaıı hemen ara 

itilaf devletleri siyasi ricalinin hak • bayı durdurmuştur. Ayağı aşık kemi 
sız düşünenleri arasında bir infial hu- ğinden kesilen İsmail büyUk bir gay
sule getirmişti. Daha garibi şurası- retle kalkmış ve sağ ayıtğmın kes'ilen 
dır ki, Türklerin keqdi topraklarında yerini avuçlan içine alarak yııya kal
yaptıklan bu harekete; Yunanlılara dınma kendisini atmıt ve O'"ada ba • 
karşı bir taarruz ve tecavüz manası yılmıştır. Polisler de yetişnıl§ler Vf! 

verilmişti. Ismaili Cerrahpaşa hastanesi..e kal. 
Yine bugünlerin en mühim hadis~ dırmııılardır. 

tından biri de, itilaf devletleri tara - lamail evlidir. Uç çocuğu vardır. 
fından, Anadolunun cenup taraflıınn y ld ·· ı ·· 
da kanlı vak'alara yol açacak birta- . O a O um 
kmı kararlann ittihaz edilmesi idi. Taksi:'ftde aki sokağmda 12 numa-

Anadolunun bu mıntakası, zaten ralı evde oturan doktor Şahpare Aba 
-tam bir aenedenberi- kanlı bir müca- noz sokağından g~erken birdenbire 
defe sahnesi haline gelmişti. Çünkü, fenalık gelerek yere düşmüştür. O cf. 
-evvelce de kısmen arzettiğimiz veç-
hile- mütarekeyi müteakip ilk işgal varda bulunan devriye memuru yeti-
hareketi, bu havalide baş göstermiş .. §erek hastayı bir otomobille haatane
Mütareke akdedildiği esnada Halep ye götürmeğe teşebbüs etmişse de 
civarında bulunan lngj.Iiz istili ordu- doktor yolda ölmüştür. Yapılan mu
su -mütarekenamenin 7 inci madde- ayenede ise sektei kalptn öldilğü L"l· 
sine istinaden- Urfa, Antep, Maraş, 
Adana havalisini işgal eylemiş .. Yedi !aşılmıştır . 
:[.sonra da, Fransızlara devreylemi§ Burgaz çamları tutuıtu 

Burgu adasındaki çamlıklar, dün 
bir tehlike geçirmitir. Burg&%da ma
nastır civarında fundalıklar tutuıı · 
mu§, itfaiye yetiserek ı:;öndUrmtııtUr. 
Yanan fundalık sahası yirmi metro 
murabbaı kadardır. 

Bu işgallerden ve bilhassa Fransız. 
lar tarafından te§kil edilen (Ermeni 
milli alayı) nm Türklere karfl irtikap 

Kaza tahkikatı 

Elektrik santrah 
Cereyanın arttınlması 

çareleri aranıyor 
Zile, (Tan) - Umum! cereyan i

çin evvelce yaptırılımf olan elektrik 
şebekesi, şehir ihtip.cım temin ede
mediği gıöi, aruıra arıza yapmakta 
ve bu yüzden birçok masraflara yol 
açılmaktadır. Ayni zamanda kilovat 
fiatı çok pahalıya mal edilmektedir .. 
Bunun için ,ehre dört kilometre me
safede bulunan dere boğazındaki &· 

şağı değirmene yaptırılacak bir ldfO 
elektrik aantralJ ile ,ehrl tenvir et • 
meyi uray encllmeni dUfllnmektedlr .. 
Bu .. için elektrik ve au mühendiai 
Huan Halet çağnlarak konutulmut 
ve llzmıgelen ke,lf ve etütler yaptı· 
nlmı9tır. 

Bu etUt neticesinde qağı değirme
ne yapılacak bir ldro elektrik 18Dtra
lı ile elektrik istihsal edilecektir. Bu· 
nun için 45.000 lira sarfı icap etmek
tedir. 936 belediye bütçesine bu hu
sus için tahsiut konacaktır. 

Su dağıflrk en .. 
Kavga çık+., kürekle 

arkcadaıını yaraladı 
Karaman, (Tll!l) - Hacı Celil 

mahallesinden Bursalı Mehmet oğlu 
Ahmet ve Ali hımlnde iki kişi Hatun
ya medresesi önünde su taksim ye
rinde ıu da~ma meselesinden kav
gaya tutuşmuşlardır. Ahmet, elin
deki kilreği Alinin kafasına indirmiş. 
ağır yaralannwıma .ebep olm~r. 
Suçlu yakalanmış, vaziyeti tehlikeli 
görülen Ali kasaba hastanesine göıı
derilmiftir. -----

Yozgat dalmt encümeni 
azaları 

Yozgat, (Tan) - Yapılan seçimde 
Yusuf Koç (Yoıgat), Kadirçetin 
($orpıı), Saim Olçq (Akdajmede
ni} , Mehmet Erol (Boğazliyan1 dai-

Samsun itfaiyesi belediye binası CSnünde 

Samsun 

baştan 

itfaiyesinin yeni 
ıslahına doğru .. 

Mevcut teıkilatın esaslı ıekilde takviyesi için 
Belediyenin tedbir alması bekleniyor 1 

[Hususi muhabirim.it btldirlyorl ı ambale edince bozuluvermektedirler. 
Samsun, so Artık bu ihtiyar makineleri ihtiyata 

Samsun belediyesinin, 12 yıl önce ~ak ve bunlarm Y~. yeni 9iatem 
kurulmut 2 arör.özle bir motopomp l~ ~uk hava liatiltli 8eri, BU ma 
ve bir de kılavuz arabadan mürekkep kinelen koymak umanı ıelmlt ve 
b. ·u · . .__ hattı gecmf.ttir. 
ır ı aıye te,kilitı vardır. ou tefki· Bugün iU ·yen1n sağ! d k 

llt, yapılahdaııberi Samsunda bUyUk derecede ~t 500 me::: bo=u 
bir yangının zuhura ~emesi ve u- da ihtilaca klfi değildir. Bunun en u 
f aktefek yangmlann da çabuca.11 cön 1500 hatta iki bbı metre olmam ıa • 
dUrillmesi mevcut teşkili.ta karşı bil- autıdır. Bundan bqka tehrin muhte
yilk bir itimat tevlit ediyordu. lif yenormdeki M yangın •u mualuk• 

Fakat son yangın, Samsun itfaiye- lannm hiç ~ yilr.e ibllğma ve 
sinin büyük bir yan~ tehlikesi kar· eehrln muhtelif IIUdıallerine kifi mik 
şısında hiçbir iş göremiyeceğini mey· tarda umumi telefon kc.nanıuma şi~ 
dana çıkarmıştır. detle ihtiyaç vardır. Allk~ ma-

Samsun ttfaiyasinin mevcut iki a • kamların bu ife lüzumu kadar ehe1l'l• 
ro:r.özil, bundan 12 yıl önce almmıf, miyet ven:ce~erini ve mevcut te,k_f· 
bandaj tekerlekli ağn ve yavq ha. lltm takvıyesı yolund~ en •. ~a bır 
reket eder makinelerdir. Bu müddet zamanda harekete geçilecegını umu
Zllrfmda 3 sene mütemadiyen günde yoruz. - Z. L. M. 
9 defa par.km sulanmunıda ve gene 
bu müdqe~ ~fmda yui 12 &ene mU- Küçüle Telgraf 
··~ı~.-~~Ja.tıru'#."'" -ae~1lli arak mınanoo uvvetini Haberleri 
kaybetmişlerdir. Bunlar küçük bir yo -( \nadoluda Old\ığu gı'bt Rumelide 

de. (kabiliyeti hayatiyeyf haiz bir 
Türkiye) tesis olunacak. 

(Tllrkiye hükfunetine ciddt blr kon 
trol vazedilecek 

Günahsız bir aşk yüzünden Enver 
Paşanın hışmına uğrayan 

Mülhım Feyzi Bey 

Motörle balık avına çıktıklan bir 
sırada benzinsiz kalarak Bandirmaya 
kadar sürüklenen Suadin vaziyeti ta 
mamile iyileımeğe yiU tutmuştur. Su 
at ve Iametin, balık avına gündüz sa
at 14,30 da çıktıklan anlll§ılmıştır. 

Deniz ortasında benzinsiz kaldıklan 
zaman hava kararmtş bnhtnd lçtn 

elektrik feneri ile verdikleri işaret, 

sahilden görülememiştir. Zabıta da, 
kau tahkikatına devam etmektedir. 

mi encümen azası olarak seçilmişler
dir. kuşu çıkamamakta ve biraz motörü • Aydın. (Tan) - D genel kurulu, 

dün Ubay Ozdfmiı' Gü.ndayn başkanb 
------------- !!IHll lllllllll lllllllllllllllllllHll illliiilili ııııuım ımtNIHl.:;mll;;;.,., ... '"';...1111._f!~~-~n~d~a~~~~ silndemindeki işi• !Bugün MELEK Sinemas rı onu,tuveziraatbankaamcasatı· (Türkiye, komşularma ve tabiiye

ti altında kalacak olan hristiyanlara 
zarar veremiyecek bir hale getirile -
cektir.) 

Gelen huauai haberlere nazaran: bu 
kararm birinci maddesine inanmamak 
18.zımgeliyordu. Paris ve Londra si
yast mahf elf erinde; Türklerin ve bil
hassa padişahın Jstabuldan çıkanla • 
cağına dair çok kuvvetli rivayetler 
deveran ediyordu. 

Ayni zamanda, garp cephesi mm. 
takası hakkında da kalplere endişe 
verecek haberler geliyordu ... Yunan-

ettiği zultin ve fecaatten COl}an halk. 
ber tarafta ılllha aanlmıt; Adana. 
Maraş, Urfa, Antep ve havalisinde de 
derhal milli bir müdafaa b&§lamıştı 

Mustafa Kemal Pqa, bu milıt heye 
canı muntazam bir teşkilat ile btıytık 
faydalar temin edecek bir hale getir· 
mek için o mmtakalara kıymetli za -
bitler yollamıştı. Artık ondan sonra 
da buralara sürekli, kanlı ve heyecar 

1 lı bir çarpışma başlamıştı. 
(ArkaSl ırı• 

lılar; karşılarında bulunan Kuvayl • 
Mllliyenin çok büyük bir kuvvet kes- AÇIK MUHABERE: 
bettiğini ve hazırladıktan bir hücum- Bir Mektup 
la Garbi Anadoludaki Yunan kuvvet 
lerlnf bir anda denize dökeceklerini Balıkesir saylavı Bay (Hacim Ke· 
iddia ediyorlar; bunun önüne geçe • zer) tarafından gönderilen - ve bir
cek tedbir ittihaz edilmesini ftilif kaç gün teehhürle elimize geçen- bir 
devletlerinden rica eyliyorlardı. düzeltme mektubunu, fazla yerlerini 

Vaziyeti mahallinde tetkik etmek çıkararak, dercediyoruz: 
için, tstanbulda bulunan (İngiliz Ka- [l - (Alqehir kongresi) nin akdi, 
radeniz ordusu kumandanı, General Ala.§ehire gittikten sonra teklif edll
Corc Milen) bizzat Yunan cephesine memittir. Balıkesir, Afyon, Uşak, A· 
gelmiş; tahkikat icra etmiş; Yunan- laşehir ve Nazilli ile Denizlideki teşek 
lılarm iddiuma o da i§tin.lc eylemiş- küllerin ayn ayn hareket ettikleri 
ti. Bunun üzerine itilif devletleri ta- yurdun müdafaa ve kurtulması bakı • 
rafından iki cephe arasında bitaraf mmdan uygun olmadığJ görülerek, 
bir mmtaka ayrılmuma karar veril- umumi bir kongre ile bütUn muame
mit; bunun tayin ve tatbikine de Ge- llt ve eairenin bfrleştirilmeelnin iyi 
neral Milen memur edilmişti. bir netice vereceği Balıkealrdetl kon 

General Milen; Türk ve Yunan cep grede karar altına alınmış ve bu ka
beleri arasında bir hattı fasıl tesbit rara uyarak yapılan muhabere netice 
etmişti. Bu hat; (Ayvalık) . m yedi sinde (Alqehlr kongresi) toplanJnif
mil tlmali ıarkieinden başhyarak tır. 
(Ahmetli) nin şarkından geçecek ve [2 - Bir de, (lzmir valisi Izzet)e 
lzmlr vilayetinin cenup hududile bir- yazdığım mektup, Alqehirde yazıl
leşecekti. Ve, Türkler; derhal bu hat- m11 ve kaymakama gösterildikten 
tm Uç kilometro ıarkma çekilecekler sonra gönderilmit değildir. Vali lzıet 
eli. tarafından, benim (yakalanarak eli 

General Milenin bu teklifinde, bir bağlı eevkim) için yaptığı tamime -A· 
madde eksikti. Eğer bu projesine: laşehir kongresinden epeyce zaman 

(Ey Türkler! .. Hakkınızdaki imha evvel Karaağaçta muttali olmut; ve 
karannı kolayca tatbik etmek için yanlış düşünceye sapan Karaağaç 
böyle yapmak zarureti vardır. Uç ki- kaymakamma llzmıgelen öfiltU ver
lometro geri c;ekillniz. Olduğunuz yer dikten sonra Akhiaara ujradığım za. 
d .. durarak hiçbir hareket göaterme- maıı o mektubu yazDUJ: hattl Akhi· 
y iniz. Yunan ordusunun hUclfllunu sar i8tuyonundan tren l>OStasnıa ken 
bl'kleyfniı.) dl elimle atmJ$tnn. Ve Alaaehir kon-

Dive bir madde daha ilive etseydi, gresinln toplandığı zaman da bu me· 
fikrini daha açık ifade etmek dUıilst. seleyi arkada.şlarnna -hikaye tarzm-
lüğünü gösterecekti. da- anlatınJttmı. 

(General Milen) in bu projesi, ge • Keyfiyetin, o suretle dib:eltilmMI· 

TAN 
'1'nne ve ilan tartlan: 

Bıı ayldıı • • • • 1 ril* 

Tiirkt1e lçla 0..-n tcır 

Lira K 

1 so 
4-
7 50 

14 -

Lln K 

·-14 -
21 -

l1ln için blncılık Şirketlerin~ 
müracaat edilmelidir. 

KUçO.k Ulnlar dofnldu dol· 
ruya idaremizce almabillr. 

KüçWr Ulnlarm S atırlıf1 bir 
1efaJık 30 kuruştur. & atırdaıı 
fazluı için utır bqma 5 laınq 
alınır BiJ defadan fazla tçta ye
ın\ndu ~ 10 kunı• tndtrtltT. 

AÇIK TEŞEKKOR 
F..ki Tokat Saylavı Bay Tahaln 

Rizanm vefatı dolayudle gerek ce
naze merulmlne lftlrak eden ve ge
rek taziyete gelen akraba ve doet
larmuza bUyUk acımız dolaylalle ay• 
n ayn te,ekktıre imkln bulunama
dığmdan guetenls vuıtulle cleriD 
minnettarlıfmuzı •unanz. 

Efl: SablhL Ofullan: Nafiz • 
İhsan • Orhan TuPeL 

-YILDIZ~ 
Sin EM ASI 

Mev8imbı en btlytik ve en mull
tetem filmi 

CHARLES BOYER'nin 
ve Danielle Darrieus'nün 

en çok muvaffakiyet kaman 

MEYERLiNG rek milliyetperverler ve gerek cephe ni ... ] 
deki mücahitler ünrinde çok fena ~ Bu mektubile iki hatamızı düzelt- ,aheeert btlyUk muvaffaklyetle 
8ir huaule getirmifti. Bu teklif kabul mek l~tfunda bulunaıı (Bay Hacim) a d 
edildiği takdirde, cephelerde birçok bilhassa te§ekkürler ederim. z. ş. .... evam ediyor. 

Herkesin alklfladılı. beğendifl ve HEYECANLA takib ederek 
mevaimln en billl. en GÜZEL FlLlıll BUDUR dediği : 

DAViD KOPERfiLD aıRRt<:::.un 
Franllzca aözlü Metro-a.ldwyn-Mayer filminl atz de mutllka sör· 
melJainlz. Aynca : Paramount dünya havadlaleri: Parlllde 6len 

1 Venlzelosun ceın&zelll. Jl'RANSA • URUGYAY futbol maçı veealre. •• 
•UllftlllllMI ..... 1 

lığa çıkanlacak mallann kıymeti tak• 
dir komlayonlannm uil ve yedek il• 
yelerini meçmiftir. 

• Karapınar, (Tan) - Aycba orta 
okul direkt&11 R.ef'ık Yıldınm Telli 
DUn gUndtlz ve gece Gençler birllll 
salonunda lnlallp ve .iatiklll mevzu• 
lu konferanalarmı 1000 den fazla dJa. 
leyicl humrunda vermlttlr. 

• Sıvu, ('l'uı) - Buiranda ,.. 
lık toplantumu yapmuı 1&mnplea 

BugUn ELHAMRA SiNEMA INDA :::1:anb~!f1.;a~:u1u:r! 
2 büyilk ve muvaffakiyetli film birden 81 ıözöntlne alarak m.aa lclDde top. 

OGLUMUN STUDYO ~s:..~~ Uylil6 

METRESi Çllgınlıkları ::h:ı:-~o:==~ 
EL ViRE POPESCO GINGER ROGERS rarlatmıttn'· Ancak bütçe d&rlı'1 y1. 

ve RENE LEFEVRE ve JACK OAKIE zt1nden ilçelerde ve bUyUk köylerde 

• 
____________________ .. yatılı k~y okullan açılmuı temin edi 

ıııııııııi.11'111111 "1111111tllllllllflllllltllllllllllltlllllllllttı 

A L A K ainemumda bu hafta 2 film birden 
1 ·BAYANLAR 2 ·PATRON 

14 artlat - 8000 fiıilran ve 120 OLSAYDIM 
~ orkeetra lftlraklle 1ene-
nln en muhte,em eeert... Bin FERNAND GRA VEY 
zarafet 

R.uby Keeler • Dlx Povel, Ye MAX DEARL Y 
John Blondel ~dan gQ'8l bir komedi. 

tlllllltlllllllfl9'111tllllllt11tlll ........... lll'll!"' 1111 

lecektir ve bu kararm plecek dere 
yılından ltibanlı tatbik edUroeai mull 
temeldir. 

• Zile. (Tan) - Belediye bu len• 
yanpı yerlerinde Tı500 metre lllur&b
bu bldınm yapDUt ve bunu 10.000 
metn murabb&ma çıkarmak lçhı in· 
pata devam etmektedir. 

• Gedis. (Tan) - Ktttahya W U.. 
dlrektöril Klmn Gilrpmar htlkW ve 
tnıaılp konulan Uıerlnde konferana 
vermlftlr. 

• Yenipazar, (Tan) - Dçebay K• 

R A 
mal Erdem, Uç stındilr burada köy 

Bu hafta SA y Sinemasında -· iflerl Ue metıuI olmaktadır. Bu ara-da Donduran ve Olreclk ıulama ka-

2 büyük film, adeta iki ıaheser birden : 
Bemftayn'ın m .. hur ... ,ı : 

SAMSON 
Harry Baur • 

GabyMorlay 

Kırmızı Çiçek 
l'ranuzca sözlü mükemmel film 
Merlie Oberon • 

Lealie Howard 
tarafından tarafından 

Ayni biletle bu ild f&heeerl ~ fırsatını kaçırmayınız. 
Seanslar· 2. !510. "·20 de &msnn. 3 4~ - R M ..,,. ın ,.,. Kırmm cıc:f'k 

nalınm köy ADdıklanna mal edilme
ıl karanJttmlarak prekll tedbirler 
almmı.ıtr. 

• Edirne, (Tan l - UzunköprWI• 
ler, umum! mllfettlt general Klzull 
Dirile h8Jnferillk vermlflerdir. 

•Edirne. (Tanl - Elma ve armut 
ağaçlarındaki tırtıllarla mücadele 
timdiden böyil)r alcUde bqlanuttu'. 

• Yetpuar. (Tanl - Aydrıı Hal· 
km J&natlm kurulundan lSiretmeıı 
'ilkmet Şölen, ewelkt akşam ve dUJs 
akp.m -parti salonunda ln1nllp ve ie
ttkW mevzulu konferanalar v~ 

IJIHlllU 938 BROOVAY MELODi 938 -·-· tir. 
Bir harika : Bütün dünya varyete ve orkeetruı bir arada. Şahe· • Yozpt, CT~) - Kızılay kon-

Y1 . J gl'Mi pazu Jllnü _)'apılmJI, ve toplan• 
•r ftlm. Aynca: FEDA.tt.ER ALA. 'Cosıı'&Cl Veidt ve yuı dünya tıda cemiyetin yıllık huap raporO 

haberleri. · tetkik edilerek aynen kabul edilınlt' 
111111111111 Fl!RAH atnl!MADA bugUn lt•th,or. :n111tı1111 tir. 
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Haheşisfanda vaziljef henüz anlaşılmamıştır 

Habeşlerin ordularını toplamak için 
geri çekilmeleri en iyi bir harekettir 

Habeşlerin fena teçhiz edilmiş olmalarına rağmen Simal 
cephesinde ltalnyanlar ok adar sUr 'atle ilerleyememişlerdir 

Times'den: 
Ren meselesinin Habeş işini ikinci 

plana atmış olmasına rağmen doğu 
Afrikasındaki Italyan istilası devanı 
etmektedir. Hem de bu istila öyle bir 
dereceye vasıl olmuştur ki, Avrupa 
siyasetini düşünmeden ve bu siyase
tin Afrika halkı üzerindeki muhtemel 
tesirlerini hatıra getirmeden durdu
rulması icap etmektedir. Mareşal Ba 
doglionun Ras Mulugeta ordusunu 
Amba Aradamda büyük bir mağlu
biyete uğrattrrldığı Amba Alagi alın
dığı ve Tembien mmtakasında diğer 
bir galibiyet kazandığı haberini ve -
ren bildiriklerin neşrinden bir ay geç 
ti. üst üste gelen üç galibiyet haberi 
ve Habeş ordularının ricati dünya ef
karı umumiyesi üzerinde 1talyanlarm 
istediklerinden daha büyük bir tesir 
yaptı. Hatta daha ileri gidilerek bun
dan sonra İtalyan taarruzuna muka
vemetin imkansız olduğu sôylendi. 
Bazıları ise Adis Ababa yolundaki 
mtişküllerin bertaraf edilmiş olduğu
nu ve Italyanlarm Habesler tamfm
dan yaprlan yollar üzeri~den merkez 
§ehre doğru kolayca ilerliyebilecekle
rini söylediler. Bu iddialar hakkında 
şüphe beyan etmek, ve karar vermek 
için tereddüt geçirmek İtalyanlara 
karşı husumet beslemek addedildi. 
Fakat çabuk alman kararları za
man düzeltir. Bu sefer de öyle oldu. 
Efkarı umumiyenin ltalyan faaliyeti 
hakkındaki fikirlerinin tekrar değiş
mesi ve Italyan galibiyetlerine ehem
miyet vermemesi muhtemeldir. 

Arızalı arazide ltalyan kamyonları 

Dağların tepelerindeki sis elan da
ğılmış ve orada geçen hakikati mey
dana çıkarmış değildir. Ne İtalyan, 
ne de Habeş haberleri bizi tatmin e
decek mahiyette değildir. Kahir Ital
yan kuvvetleri karşısında İtalyanları 
son raddeye kadar kuvvetlerini te
merküz ettirmeye sevkettikten sonra 
geri çekilmek Habeşlerin yapabilecelt 
leri en akıllı haı'ekeJ:lerden maaut
tur. Böyle bir kanaat bizi Habeşlerin 
Şubat ayı hareketine ait iddialarına 

inanmaya sevkeder. Habeşler ttal
yanlann büyük bir muzafferiyet diye 
tavsif ettikleri çarpışmalarda, İtal
yanları kuvvetlerini temerküz ettir -
meye sevkettiklerini ve düşmanı böy
lece çok külfetli bir zahmete soktuk
tan sonra çekildiklerini söyleyorlar .. 
Maamafih Mareşal Badoglionun bil· 
diriklerinde de bir hakikat nüvesi bu
lunduğunu kabul etmek 18.zmıdrr. 
Italyanlann Habeşlerle ciddi çarpış
malara giriştiklerine ve Habeşleri e
peyce hırpaladrklarma inanmak la
zımdır. Yalnız ilk bildiriklerde ilan 
edildiği veçhile kat'i bir galibiyet ka
zanmadıkları aşikardır. Sonraki bil
dirikler ve zaman ve mekanın vasıta
lı şehadeti ilk galibiyet haberlerini 
epeyce değiştirmiştir. Mesela Habeş 
telefatı hakkında ilk bildiriğlerdeki 
rakamlarla sonraki bildiriğlerdeki ra 
kamlar arasında büyük farklar var
dı. Ayni zamanda Ras Mulugetta or
dusunun tamamiyle ifna edilmiş ol
duğu söylendiği halde on gün sonra 
Cecasmaç Hascesianın 15,000 kişilik 
kuvvetile muntazam surette geri çe -
kildiği ilan ediliyordu. Habeşlerin Fe
naroa yolunda panik haliride kaçmak 
ta olduklarını ve Italyanlann galebe
lerini dev adımları ile takip ettikleri
ni öğrendikten sonra İtalyanların bu 
mmtakaya bu galibiyetten ancak bir 
ay sonra vasıl olduklarını işittik. As
keri sevkülceyş kaideleri bozgunu sı
kı takip etmek iktıza ettiğini söyler. 
ltalyanlarm takipte gecikmelerini 
memleket arızalarının çokluk ve fe
nalığına ve Italyanlarm fazla tedbir
liliğine atfedebileceğimiz gibi takipte 
geç kalmalarının Habeşlerin bozguna 
uğramamış olmalarının neticesi ola
bileceğini um)tmamak 18.zmıdrr. 

I\'at'i galibiyet ifadesi askeri ma
nada mistik bir anlama malik olmak 
istidadında olup hakikat ile beheme
hal ayni değildir. ltalyan meselesinde 
birc;ok ı:ıartlar mistik mananın haki
katten pek daha çok uzak olabileceği
ne işaret etmektedirler. 

Fena teçhiz edilmiş Habeşlerin mu
kavemet derecesi nazarı itibara alı
nırsa ltalyanlar şimalde birkaç ay 
zarfında istila edebilecekleri mevkile
ri yarı senede işgal edebilmişlerdir. 
lstila ordusunun müşkülleri kendi da 
bili müşküllerinden ibaretti: levazım
larınr tedarik etmek, münakale hat
larını temin etmek. Bunlar her halde 
lrUçUk müşküller değildi, ve İtalyan-

imparator dürbünle ufku seyrediyor 

Iar imkan dahilinde bunları karşıla
mağa ve yenmeğe muvaffak olmuş -
lardrr. Fakat ilerledikçe müşkülft.tın 

artacağından şüphe yoktur. 
Garpte Setit nehri üzerinden cenu

ba doğru yüriiyerek ilerliyebilmek 
için yeni bir yol açmişlardır. Bu mm
takada hiç mukavemete maruz kal
madan epeyce ilerliyecekleri zanne -
dilmektedir. Fakat Gondar yolunda 
birçok tabii arızalar vardır ve bu is
tila kolunu da iyi netice vermesini 
beklemek pek ioğru olmaz. Evvelce 
de söylenmiş olduğu veçhile cenupta 
Harrara doğru ileri hareketi Italyan
lar için en çok imkanları havi olan 
bir hareket olarak kalmaktadır. 

Almanya harbe 
hazırlanıyor ! 

Bugünlerde Sovyet gazetelerinde 
Litvinof un milletler cemiyeti konse
yinin fevkalade toplantısında söyle
diği nutuk aynen . verilmekte ve bu 
hususta müteaddit yazılar neşrolun -
maktadır. Bu arada lzvestia "Sulhün 
kollektü müdafaası,, başlıklı başya
zısında hulasaten şunları söylemek
tedir: 
"Fransa ile Belçikanın Lokarno mu

ahedesinin bozulması dolayısiyle vaki 
müracaatlarını halletmek için yapı -· 
lan toplantı, Almanyanrn tecavüzün
den ancak on gün sonra toplanmış
tır ve bu geçen on gün barışı mü -
dafaa ile mükellef olanların zaafını 
ve kararsızlığını meydana atmıştır. 
Halbuki siyasa adamının borcu bu 
müracaata derhal cevap vermekti. 
Sovyetler birliğinin Milletler cemiye
ti azalığı esnasında beynelmilel an -
!aşmaların üç defa bozulması ve çiğ
nenmesi vakası olmuştur. Bunun bi
ri İtalya ve diğer ikisi Almanya tara
fından gelmiştir. 

Almanya için bu hareketlerde bir 
fevkaladelik yoktur. Zaten Hitler 
hatta "Benim mücadelem,. adlı kita
bında da daha evvel bu kararlarım 
ve hareketlerini yazmakta ve A vru -
patla yegane kuvvetli devletin yalnız 
Almanya olmasını i8temektedir. Bi
naenaleyh Almanya nasıl olsa harbe 
hazırlanıyor. Yalnız onun cehdi iki 

'cephede birden savaşa girmeyip kuv
vetlerini bir cephede kullanmağı te
mindir. Fransa ve Belçikaya teklif 
olunan 25 yıllık muahedelerin de esa
sı budur. Halbuki arsıulusal muahe
delere riayet olunmadıkça barışsever 
lik teyit olunamaz ve barış için mü
cadele edilemez. 

lşte milletler cemiyeti konseyinde 
Litvinofun verdiği söylevin manası 
bu hakikati bir defa daha ilan etmek 
ve cihandaki bütün barış taraftar
larını barışın enerjik ve kollektif mil 
dafaası için bir defa daha birl~mi
ye davet etmektedir. 

Pravda gazetesi de "kollektif em
niyet siyaseti., adlı başyazısında 
şunları yazmaktadır : 

"17 Mart toplantısnıda Sovyetler 
Birliği mümessili bitaraf bir hisle 
fikrini söylemiştir. Çünkü Sovyetle
rin ne Lokarnoda imzası vardır, ne 
de Almanya ile hudutları müşterek
tir. Bu itibarla Sovyetler mümesı:ıili
nin gözönünde tuttuğu şey yalnız 

dünya barışıdır. Onun hedefi millet
ler cemiyeti nizamlarının ve beynel
milel anlaşmaların müdafaa ve mu
hafazası idi. Bu itibarla Litvinofun 
nutkunu prensip bakımından çok bü
yük önemi vardır. Eğer tecavüzün ha 
reketi, kollektif emniyet taraftarla
rının müşterek bir mukavemeti ile 
karsılanmazsa o zaman bu tecavüzler 
gittikçe artar ve milletler cemiyeti
nin mevcudiyetinin manası kalmıya -
bilir. 

Litvinof nutkunda Hitlerin Fransa 
ve Belçikaya olan 25 yıllık sulh 
teklifini tahlil ederek Hitlerin esas 
maksadını izah etmiştir. Bu teklifin 
hedefi Almanya evvela diğer mmet
lerle muharebeye giriştiği zaman mu
kavele yapacağı devletlerin bitaraf
lığını temin etmektedir. Bu itibarla 
Hitlerin maksadı aşikardır ve bu 
maksat sadece milletler cemiyetinin 
temeli olan kollektif emniyet sistemi
ni parçalamak ve ortadan kaldırmak 
tır. Hitlerin son nutkunda "silfilı her 
şeyi halledecek,, sözü Hitler barışse
verliğinin mahiyetini açıkça göster -
mektedir. Litvinofun dediği gibi Hit
lerin fikri kısaca bütün dünyayr Sov
yetler aleyhine sevketmektir. Fakat 
Litvinofun gene işaret ettiği gibi, bu 
tehdit öyle bir duman perdesidir ki 
onun arkasında Fransa ve Belçika
dan intikam almak arzusu yanar. 
Sovyetler birliği kendi hesabına, mil
letler cemiyetini terkeden ve beynel
milel anlaşmaları bozan bir devletin 
şimdi birtakım silah gürültülerf çıka
rarak kendi fikrini bütün Avrupada 
cebren kabul ettirme teşebbüsüne 

şiddetle muarızdır. 

Bakalorya talimatnamesi 
Liselere devaım etmeyip te lise ba

kaloryalarma girecekler için bir tali
matname hazırlatılrrııştır. Yakında 
maarif müdürlüklerine tebliğ edilecek 
olan bu talimatnameye göre, bu baka 
lorylara girecekler 22 yaşından küçük 
35 yaşından büyük olamıyacaklardır. 
Bundan başka imtihanda muvaffak 
olanlar verilecek diploma emsallerin
den bir sene sonra olacaktır. 

SAGLIK 
öGOTLERI 

Çocuk para yutarsa 

HERGUN BiR ROPO RTA J 
• 

"Tuz, limon, gliserin, bize 
bunlarm hepsi lazım r ,, 

Eskiden, kırk paraya epeyce y~nıiş 
alınırken, çocukların en ziyade yut
tukları küçük para çil kuruşfardı. 
Şimdiki kuruşlar büyük oldukları gi
bi zaten bir bardak su içmekten b~
ka bir işe yaramadıkları için çocuk
lar, hiç olmazsa incecik bir çikolata, 
yahut tek katlı bir kağıthelvası geti
recek mini mini sarı yüz paralıkları 

1 daha ziyade tercih ediyorlar. Onun i-

Kenarı dantelalı küçük masa örtüleri bol mü..' 

rekkebe batırılmış kalemle birer birer lekelendi 

Selçuk Kız San'at mektebinde 
"Tan" -~" .. ev idaresi imtihanları yapılı 
yor. Butun ellerde birer ütü.. Keten 
örtüler serilmiş masalarda, gömlek 
yakaları ütüleniyor. Salonun duvar -
larmda, yerler silinirken, çamaşır ası 
ıı:.ken yorucu ve rahat vaziyetleri 
gosteren tem.sili resimler ... 

l 
'çin, kazara yuttukları para da en 
çok bunlar oluyor. 

Çocukların yuttukları şey yalnız 
para da değildir. Pek küçük olanlar 
düğmeden başhyarak iğneye kadar 
türlü türlü şeyler yutarlar. Çocuğun 
yuttuğu şey ne olursa olsun büyücek 
yahut sivri olursa boğazda, yani ağ
zm arkasında yahut biraz daha aşa
ğıda kalır. Fakat daha ziyade, bele 
küçük olanlar, boğazdan geçerek mi
de borusunun içinde, hekimlerin ön
ceden bildikleri noktalarda durur. Ba 
zısı mide borusundan da geçerek mi
deye, oradan barsaklara geçer; yu
varlakça bir şeyse tabil yoldan çıkar, 
toplu iğne, dikiş iğnesi, çivi gibi siv· 
ri olanlar hazım borusunun bir tara
fında saplanıp kalır. 
Çocuğun yuttuğu şey nekadar bü

yük olursa, rahatsızlık alametleri de 
o kadar belli olur. Pek küçük şeylerin 
çocuğun ağzından içeri gittiğini hiç
bir alametle anlıyamazsınız.Ortadan 
küçük bir şey kaybedilmiştir,o kadar 
Fakat büyükçe olursa boğazda ka. -
lır, onu tıkar, çocuk boğulur gibi O· 

lur. Yuttuğu şey vaktinde çıkarıla
mazsa gerçekten boğulur da! Böyle 
olunca, çocuğun yuttuğu şey hemen 
çıkarılamazsa, çocuğu kucaklayıp en 
yakın bulunan hekime yahut hasta
neye kadar götürmelidir. 

Bereket versin ki, bu derecesi az 
görlilür. Çocuğun yuttuğu şey boğa
zından geçer ve mide borusunda ka
lır. Onu orada tutacak birkaç nokta 
vardır. O vakit çocuk ilkin bir acı du
yar, az veya çok şiddetle boğuluyor· 
muş gibi olur. Fakat bu hal çabuk 
geçer. Yalnız göğsünün yukarı kıs
mında bir acı, hatta yalnızca bir sı
kıntı duyar. Bu da olma.Sfi. insan <;o
cuğun hiçbir fey yutmadığına, yahut 
yutmuş olsa bile o şeyin mide boru· 
sundan da geçerek mideye kadar in
miş olduğuna hükmedeceği gelir. Za· 
ten goouk auyumı Xolfy 1ıscr, yemeği. 

ni bile yiyebilir. 
Fakat çocuğun yuttuğu şeyin mi

deye kadar inmiş olduğuna hemen 
inanmamalıdır. Onun mide borusun -
da kalmış olmasında çok ihtimal var
dır. Orada durdukQa, daima öyle ses
siz, yahut biraz ağrı yahut sıkıntı 
vermekle kalmaz. Kaldığı yerde sonu 
hiç hoşa gitmiyecek tehlikeli işler a
çar. 

Bundan dolayı çocuğun yuttuğu şe 
yin mide borusunda kalmış olmasın
da ufacık bir şüphe olunca hemen ço-
cuğu röntgen ışığı ile muayene ettir
melidir. Yutulan şey hemen her va
kit madeni, en çok defa para olduğu 
için röntgen ışığı hiç aldanmaz, onun 
kaldığı yeri gösterir. 

Yutulan şey hemen her vakit gir· 
diği yoldan. kolaylıkla, yahut guç ol
sa da gene tabu yoldan çıkarılabilir. 
Bereket versin pek nadir olan, bazı 
hallerde ameliyat yapılmağa lüzum 
görülür. Bunu kararlaştıracak, şüp -
hesiz, ancak hekimdir. 

Lokman HEKlM 

Şark Demiryolları satıı 
hesaplarını hazırhyor 

Şark demiryolları kumpanyası sa
tış hesaplaıını hazırlamaktadır. Ya
kında satış işi üzerinde umumi heyet 
ten salahiyet isten~cektir. Müfettiş 
salahaddin, yeni yapılan ve harici in
şaatı ·biten Edirne garını teftişe git
mi§tir. 

Film operatörleri 
Uç gündenberi şehrimizde bulunan 

lngiliz film rejisörü ve kumpanya. di 
rektörü Wanrayt ile müellif Hol ve 
Mlle. Izabel Bernar dün de lstanbul 
lun muhtelif yerlerini dolaşmışlardır. 

Filmciler, tütün fabrikalarmuzı, ,ima. 
lathaneleri gezmek istemişler, kendi
lerine verilen müsaade üzerine Cibali 
tütün fabrikasını ziyaret etm.işlerdir. 

Bugün de Beşiktaştaki Austro • 
Türk Limited kumpanyasile Ortaköy 
ve Usküdardaki tütün depolarım ge • 
zecekler, filme alınmaya değer yerle
ri tesbit edeceklerdir. Filin operatör· 
!erinin Yunanistana. pazartesi günü 
gitmeleri muhtemeldir. 

J 

Bayanlardan biri, ütülediği yakayı 
elinden hiddetle bıraktı: 

- Aman .. Bıktım artık ... Aksi gibi 
b~na .. ö~~e eski bir yaka düşmüş ki, 
bır turlu temizlenmiyor. Tamam üç 
defadır yıka yorum ı .. 

Bir başka bayan da, yaka ile ütü a
rasına koyduğu bezden şikayet edi • 
yordu: 

- Fazla sürsem yanacak!.. Hafif 
sürsem, ütü iyi oJmıyacak ! . Bir kı • 
stm bayanlar da, çamaşırhanede, ya
kaları yıkamakla meşgul .. 

Sabunlu sular içinde rengi atan ma 
nikürlü tırnaklarla genç ev kadınra -
rmm öyle sevimli bir çamaşır yıkayış 
tarzları var ki, seyrine doyulmuyor. 

Bu arada, bir bayan, elindeki ya . 
kayı, çok eskimiş bularak, bana dön
dü: 

- Yakanızı, çıkarmaz mısınız? ü
tüler, yine size iade ederim! .. 

- Mersi, dedim, ben yakamı kim
senin eline vermek istemem! .. 

Çamaşır ve ütü, biraz sonra bitti. 
Şimdi leke çıkarmağa sıra gelmişti. 

BP.voE!lu A kosım Krz SlAn'at mPlctr 

Müsabakalara giren bi r bayan 
yakalı k kolalıyor 

bi müdürü Bayan Ayşe, elindeki ka -
lemi, bol mürekkepli hokkaya batıra
rak önündeki dantelalı, küçük masa 
örtülerini, birer birer lekeledi. O gü
zelim beyaz ketenlerin üzerinde şimdi 
geniş geniş lekeler peyda olmuştu. 

Bayan Ayşe, masanın başmda, im
tihan olacakları birer birer yanma ça 
ğırıyordu. 

Salona ilk giren Suadiyeli Ayşeye 
soruldu: 

- Farzedelim ki, şu küçük örtüyü 
salonunuzun bir yerine koyacaksınız. 
Ne yaparsınız? 

- llk evvel lekesini çıka.nrmı.. 
- Nasıl? 

- Çiğ sütle Amerikan şekerini ka-
rıştırır, örtüyü, iyice oğarım! 

- Ya, siz Bayan Emine? 
- Tuz ve limon kullanırım ..• 
Kevser, birden cevap vermedi. Te

reddüdü vardı, sordu: 
- Mürekkep, Avrupa mürekkebi 

nıi, yerli mi? Avrupa mürekkebi ise 
trebentin isterim. Değil ise, biraz e • 
ter de bu işi görür. 

Habibe, hiç düşünmedenı 
- Amonyak! Dedi. 
Fakat sonra, "Tuz, limon da llzmı,, 

olduğunu haber verdi. 
Jüliyet unutkan bir t&VU'la kekele

di:, 
- Şey ... Bir asitle çıkanrdmı QI&.. 

Şimdi hatırmıa gelJ.DiY,ou. 
Nazmiyeı 

- Limon tuza... 
Kevııer Numanf 
- :Asit Oksalik istediler. 
Gürbüz, Bayan Ayşe, dii§UnUyor 

gibi gözlPrini krrptı: 
- Asit nrik! .. 
Sonra · ır<ien başını sallıyarak: 

- Yok. yok .. Dedi yanıldım. k'sit 
Orik değil, Hiposulfid diyecektim. 
~anımda. duraıı toto Hilmi.; 

Selçuk Kız San'at Mektebi Ev 
idaresi öğretmeni Bayan Behin 

- Tuhaf şey .. Dedi, bizde Hiposul 
fit aksine leke yapar. 

Bayan Ayşe sesine ciddi bir ton v• 
rerek: 

- Fotoğrafçılıkta belki leke yapar 
n.ıua, bizde leke çıkarır .. Dedi . 

Halld•: kestirme bir şey söyliyeml 
yordu. 

Nihayet: "gliserUı,, de karar kıldı. 
Fakat gliserinden ha§Kb. limon da iste 
di. Sonra: 

- Yalnız limon da kafi .. Dedl; Yt· 
ne ca.ydr: 

- Hem gliserin, hem limon.. Ikıst 
de 18.zım .. 

Saliha.: 
- Yoğıµ1:, tuz, limon, şeker .. Arar 

ken ili ve etti: 
- Biraz da kuvveUi güneş ... Çabuk 

kurııma..a! iein d 
Şükran, mürekkeb~ "alafranga,, Q:: 

lup olmadığını sordu ve asit tartar is 
tedi. Fakat, sonradan, imtihanın ver
diği heyecanla şaşırarak; haykırdı: 

- Hayır! Asit tartar değil, Hamı
.zı..tart.ar 1-

Nadire amonyakla kireç kaymağı a· 
radı.Bayanlıı.rın istedikleri malzeme
yi gayet mazbut bir ev idarecisi gibi 
?nceden hazırhyan Remzi, hemen do

laptan çıkartıp dağıttmyordu. 
Aradan henüz yarnn saat geçme • 

nıişti. Bütün o lekeli n.ak.IŞ parçalan • 
nm kar gibi beyazlattiklarmı gördük. 

Bayanlar, bundan sonra, .çorap ör
mek, yama yamalamak gibi ev kadm 
lığının icaplarından olan hizmetleri 
görmeğe ba§ladılar. 

Bayan Ayşe bir aralık,elinde,yırtık 
bir çorapla önümden geçiyordu : 

- O çorabı kimin başına örüyorsu
nuz? Diye sordum. 

- Kimin olacak? Dedi, ta.bil er • 
keklerin ... 

Ve hemen illi.ve etti : 
- Siz erkekler, sanki bizim ba.§I• 

mıza çorap örmez misiniz ? 
Dün akşama kadar devam eden ev 

idaresi imtihanları, işte böyle geçti. 
Saat on üç buçuğa doğru sofranın ha 
zırlandığmı haber verdiler. Bütün ye
mekler mektebin değerli öğretmenle
rinden Behin'in nezareti altında ha
zırlarunıştı. Bunlar arasında, Naciye 
ngaz'ın çorbası,Nihal'in prenses pata 
tesi, Nusret Taşkan'm rostosu, tale
benin el birliğile yaptıkları Buding, 
lezzetlerine doyum olmayan şeylerdi. 

Sallhaddln GUNOOB 

Bir malt grup mümessili 
gel dl 

Fransanm bUyUk ınall müessesele
ri tarafından kurulan sermayedar 
bir grupun mümessili Paul Gillon dün 
şehrimize gelmiş ve Ankara.ya git.mi§ 
tir. MUmessil, liman ve şimendüfer in 
şaatı işlerini üzerine almak için hllkQ. 
metimize bazı teklifler yapacaktır. 
Grup, Ereğli limanınm inşasT"' ' -la Na 
fm. Veklletlne teklif edecektir. 

Serseri köpekler derhal 
öldürülecek 

Kövlr .. •· r•ivar olan belediye budu~ 
lan ·,.· · ( i köpekle,., son günlerd~ 

yinP "'atacak surrt+ "rığalm.ış
trr. ".! ı .an tetk1klcrdeı . ' :peklerin 
yiyecek temini için vilfı.yt , köylerin .. 
den mütemadiyen aehire doğru sark• 
tiklan anlq~ 
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No. 46 Yazan: MlTHAT CEMAL 

Horasancı bu mahallelerde ancak ölecek hastalara 
bir defacık gelen bir nevi hekimdi 

_ Bu kadar hukuk ayak altma 
alınmaz! Gel şeytana uyma... Şu 
ınektubu yırtalım! dedi. Adnan sö
zünden dönmiyen adamın bütün fa
ziletile Silleyman'a dik dik baktı. 
Süleyman fazla ısrar edemiyeceğine 
sevinerek mektubu tekrar cebine 
11okmuş, sokakta hızlı hızlı giderken 
elini göğsüne basıyor, yokluyordu: 
"Mektup koynunda mıydı?" 

~dnan tarih hocası oluyor 
Oyuncak kadar küçük bir ev: 

Şair Raif'in evi. 
Bu evde, ufak odayı alnile doldu

ran Raif: 
- Dağıstanlı Hocaya ikidir git

tim, Adnan; kapıyı çaldım, çaldım, 
kimseler yoktu. Nihayet dün gece 
kom§u kadın cumbadan seslendi: Ho
ca kansı filan, evcek Üsküdara yatı 
nrlsafirliğine gitmişler; diyordu. 

Adnan: 
- Zarar yok. Artık gitme.. Rast

larsan söylersin; dedi. 
Yook ! Raif komşuya. haber bı

rakmış: "Dağıstanlı Hoca misafir
likten dönünce kendisini mutlaka 
gelip görmeli!" imiş. 

- Ortalıkta bir rivayet dönüyor be-1 laha söylerken ben de oradaydım; se 
yetendi; Habibullah Efendiyi Taife nin Habibullah efendi bir köpürsün: 
sürmüşler! Dedi. Hidayet memnun ol O, bir zalimin lutfunu kabul edemez
du; konağına, gelenlerden biri politi· miş! Sultan Hamit zalimmiş! ''beni 
ka kurbanı oluyordu. Hidayetin sa- kendi halime bırakın,, diye avaz avaz 
lonlan misafirlerinin felaketile te- bağırdı • 
mizlenir, güzelleşirdi. Bir artist, çalışmasına birkaç gün 

Ve Hidayet Adnana döndü: - Bi - ara verirse melekesi arttığı gibi Hida 
Uyor musun ki, bu Habibullah efendi yetle Adnanm da dostluğunu birka~ 
delidir! Dedi. Amerikadan davetsiz günlük dargınlık kuvvetleştirmi~ti 
Istanbula geldi diye Hünkar memnun Ve Hidayet ısrar ediyordu: Yarın ge
oldu; kendisini ŞW-ayi Devlete aza ce de Adnan mutlaka konağa gelecek 

FAYDALI 
BiLGiLER 

Bugünkü Program 
lstanbul 

18: Dans musikisi (pUk). 19: Çocuk 
saati. Hikayeler. 19,30: Çocuklar için muh
telif kolay eserler (plik.) 20,30: Stüdyo 
orkestrasL 21,30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajanıraım 
gazetelere mahsus havadis servisi verile
cektir. 

Bilkret 

12,35: 15,10: Plak ve haberler. 18: Askeri 
bando. 19: Sözler. 19,15: Operet plaklan. 
20: Haberler. 20,15: Koro. 20,40: Konf. 
21,05: Ca.zband, 22,45: Orkeıtra, ıözler. 24 
Caz. 

\'a.rşova 

19: Şarkılar (Bariton-piyano). 19.25: Ka 
artet. 19,40: Muhtelif. 21: Hafif musiki. 
21,45: Haberler, sözler. 22,30: Şen sahn~
ler. 23: Mucsorıski musikisi. 24,05: Hafı( 
musiki. 

Moskova 

18,30: Şarkılar. 19,45: Plak konseri. 20: 
Festival neşriyatı. 22: Almanca emisyon. 
23,05: Fransızca. 

, Prağ 

20 15: Ksilofon • Tubafon solo. 20,25: 
Konf. 20,40: Şarkı, halş kuarteti radyo 
Şrameli. 21,40: Piyes. m22,20: Dohnanyinin 

ı eserelrinden piyano konserL 23,15: Plak. 
, 23,30: Bar numaraları. 
1 Rerlin 
1-

20: Musikili skeç. 20,45: Haberler. 21,10: 
Valsalr .. 23: Haberler. 23,30: Şonu iyi,, ad· 
lı neşriyat 

Seçme program 
Bükreş, 19,IS: Operetlerden plAklar. 21, 

05: Cazband. 
Varşova, 19: Piyano-şan (Bariton). 23: 

M ussorıski'nin eserlerinden. 
Moskova. 18,30: Şarkılar. 
Prag, 20,40: Şark1, halk kuarteti, radyo 

Şrammel orkestrası. 
Berlin, 21,10: Vals musikisi. 
Viyana, 23, l O: Fitelberıin idaresinde 

senfonik Leh musikisi. 

Kısa Dalgalar 
Ber11n 

-ç;lışma saatleri: Saat 10.45 - 14.20 : 
ı 74 m ve 31 , 45 m Saat 15.00 - 18.35: 
31.S8 m Saat ıg - 23.35: 25, 4g m. ve 
49 8::. m. 

Raif'in evinden dönerken Adnan, 
kendi kendine: "Bir iş olınıyacağı 
zaman böyle aksilikle başlar." di
yordu. Bu fena tesadüften cesareti 
kırılmıştı. O, zaten taliinden bir 
düşman gibi korkardı. Şimdi, kızmı 
lstiyeceği için sokakta ytirüken, ~1a
liye nazırından utanıyor, Süheyla
nm yüzündeki istihzayı düşünüyor, 
cebinde yumruğu terliyordu. 

yapmak istedi; Arap Izzet Paşa bu ti. 
iradeyi geçen gün sarayda Habibul • (ATkası yarm) Londra 

Aksaraydaki evinin sokağına sa
pınca, Adnan kapıda duran Hi-1aye
tin ara.hasmı tanıdı. Yalnız bir bıle
ka konak arabası daha vardı; bu, ne 
demekti? 
Hizmet~I Şefika kapıyı a~ar aç

maz, müjde verdi: "O, geldi!,, "O" 
Hidayet'ti. Hizmetçi kadın, bu kil· 
çük eve gelen bu konak arabasının 
önünde her defa böyle şaşırır, ara
banın altında kalmış gibi çırpınır, 
Adnan da fıkarahğın bu hazin saa
detinden utanır, kadını görmemek 
için yanından çabuk kaçardı. 

Hizmetçi Şefika, merdivenden ya
rım yamalak koşarak, Adnan'm en
sesinden kulağına, yemek kokan sı
cak sesle: 

- Hem bu sefer, annenize hekim 
getirdi. Hekimin de konak arabası 
var! dedi. Adnan, anasmm odasına 
girince, Hidayet biraz dargın, aya
ğa kalktı: Doktor Horasancı'yı ve 
Adnan'ı biribirlerine tanıştırdı. Ho
rasancı, bu mahallelerde ancak öle
cek hastalara bir defacık gelen bir 
nevi hekimdi. Adnan sarardı. 
Hastanın veremden pembe olan 

:yüzü, beyaz başörtüsünde çok gü.zel
di. Bu baş, b4şörtüsüzken, bir kafa 
tasıydI. Hekimle Hidayet'in bu çir
kin saç yığınını görmediğine Adnan 
ııeviniyordu. 

Naciye'nin öleceği belliydi. Fakat 
Hidayet'i, hekim o kadar sayıyordu 
ki, hastanın göğsünü uzun uzadıya 
dinledi: Hastadan ziyade Hidayet'e 
gelen hekim! Ve pahalı doktor 
fazla lakırdı . ~i~ yorulmamak için: 
ınahalle hekıınının reçetelerini ıbe
ğendi. 

Hidayet, Naciyeye: -Izin verirse
n.iz hanımefendi, Ad.nanı bize götUre
ceğimı dedi. Naciye, uzayan ha.stalı
ğmdan oğluna karşı utanıyor, onun 
0yaJanmas~ istiyordu .. ~ğluna ısra; 
etti: - Oglu, beyefendının konağına 
gidecekti. . 

Hidayet, şımdi, aralarında hiçbir 
§eY geçmemiş gibi, arabada dargınlık 
ıannın sebebi olan vak'adan başka 
her şeyden Ad.nana bahsediyordu. 

Hidayetin konağında, Lovigenz kol 
tuğundan fırlayan C.On Türk Silley -
man Hidayetin arkasmdan Adnanm 

t w• • •• •• 

saJona iirdigını gorunce fenalaştı, ağ 
lar gibi bi rsesJe: - E namusum hak 
kl için dünyalar benim oldu, o kadar 
sevindim Adnan! Etle tırnak biribiri
ne darılır mı? diyordu. Ve Süleyman 
o kadar fazla tel8.şhydı ki, Hidayetle 
barıştığı için Adnan Süleymana karşı 
utanmağı hatırlıyamadı: Y ~nız Hida
yet, geçmiş bir dargınlıgı Sijıeymanm 
hatırlanma.ama surat ediyordu; SU -
leyman, bu münasebetsizliğini heye -
eanlı bir lakırdile unutturmak istedi: 

Güneş · Vefa, Galatasaray · lstanbulspor 
yarın Taksim stadında karşdaşıyorlar 

Bugün Uç statta B. takımları mü
sabakalarına devam edilecektir. 

Fenerbahçe takım.mm Ankaraya 
gitmesi dolayısile Beykoz - Fener -
bahçe maçı fikistürün nihayetine te
hir edildiğinden yarın Fener Stadın
da Hilal • Eyüp, Şeref Stadında Sü
leymaniye - Anadolu, Beşiktaş - Top
kapı, Taksimde de Güneş - Vefa, Ga
latasaray - Istanbulspor maçları ya
pılacaktır. 

Bunların içinde en ehemmiyetlile
ri Taksim Stadında yapılacak olan 
Güneş - Vefa, Galatasaray - !stan
bulspor karşılaşmasıdır. 

Bu sene lik maçlarının berabere 
şampiyonu olan lstanbulsporun Ga
latasaray ile yapacağı maç entere -
san olacaktır. Dk devrede her iki 
takım biribirini yeneıniyerek berabe
re kaldıklarmdan, bu sefer galibiyeti 
lehlerine çevirmek için çok çalışacak
ları şüphesizdir. 

Ayrılan bazı oyuncuların klUbüne 
tekrar a vdetleri ve ilk devrede sa
katlananların iyileşmesile eski vazi
yetni bulan Vefanın, cezalı oyuncu
larmm müddeti tamam olan Güneş 
takımı karşısında nasıl bir derece ala 
cağı merakla beklenebilir. 

Futbol Heyetinin bu haftaki maç
lar için tebliği şudur: 

Fener Stadı: 
Eyüp - Hilıll B takımları; saat: 15. 

Hakem: Samim Talu. 
Şeref Stadı: 

Süleymaniye • Anadolu B takımla
rı. Saat: 14,30, hakem: Feridun Kı
lıç; Beşiktaş - Topkapı B takımları; 
saat: 16,15: hakem: Bahattin Ulut. 

Taksim Stadı: 
Güneş - Vefa B takımları; saat: 

14,30; hakem Şazi Tezcan;; Galata
saray - lstanbulspor B takımları; 
16.15; hakem: Saim Turgut. 

5/4/936 pazar günü yaptlacak 
maçlar: 

Fener Stadı: 
Alan gözcüsü: Ali Rıdvan 
Kasımpaşa - Anadoluhisarı A ta-

kımları; saat 11; hakem: I. .M. Apak 
Eyüp - Hilal A takımları; saat: 12,30 
hakem Halim; yan hakemleri: Saba
hattin ve Ahmet. 

Şeref Stadı: 

Alan gözcüsü: Şazi Tezcan. 

Karagümrük - Doğanspor A ta
kımları;; saat: 12; hakem: Şazi 
Tezcan; Süleymaniye - Anadolu A 
takımları; saat: 13,45; hakem: Ha
lit Galip; yan hakemleri: Ekrem Er
soy, Mehmet Ersöz. 

Beşiktaş - Top kapı A takımları; 
saat: 16; hakem: Saim Turgut; yan 
hakemleri: Tarık, Saminı Talu. 

aksim Stadı: z 
Alan gözcüsü: Saim Turgut. 
Altınordu • Beylerbeyi A takımla-

rı; saat: 12; hakem: Suphi Batur;. 
Güneş - Vefa A takrmları: saat: 
13,45: hakem: Cafer. yan hakemleri 
Bahattin Uluöz, Rıfkı. 

GaJatasaray - Istanbulspor A ta
kımları· saat: 15,50; hakem: Ahmet 
Adem; 'yan hakemleri: Mehmet Ali, 
Namık. 

Klüp murahhasları bugün 
toplanıyor 

13 Nisanda Ankarada aktedilecek 
olan Türkiye !dman Cemiyetleri !tti
fakı umumf kongresinde tstanbulu 
temsil edecek klüp murahhasları, bu 
gün 2,30 da mmtaka merkezinde top· 
!anarak umumi kongre için lstanbu
lun isteklerini tesbit edeceklerdir. 
Bu arada, nizamnvıı-ede yapılması 
düşünülen değişiklikler hakkında 
bazı göriişmeler olacaktır. 

Yüzücülerin lrrı idmanları 
bitti 

Haftada iki gün Beyoğlu HalkeV. 
salonlarında, bir gün de Yalova ha
vuzunda muntazaman kış idmanlan
m yapan yüzücülerin çalışmalarına 

nihayet verilmiştir. Yüzüciller an • 
trenörün tavsiyesi üzerine, bir ay is
tirahatten sonra Moda havuzunda 
tekrar çalışmalarına devam edecek
lerdir. 

Samsun emniyet direktörü 
iıe ba§ladı 

Samsun, (Tan) - Samsun emniyet 
direktörlüğiine tayi&olunan polis mü 
fettişlerinden Celal Sez evelisi gün 
şehrimize gelmiş ve vazifesine ba§la
mışUr. 

Ça.ışma saatleri: 10 - 12.ZO ı 25.53 m. 
ve 31. 55 m Saat 13 - 15 45 : 16. 86 m 
ve ıı. , 82 m. Saat 16 - 18 : Gösterilen 
postalardan ilriai: 19.82 m.. 25. 29 m. ve 
31. 55 m. 

S 1.t l,J,U - 23,30 : Gösterilen 2 veya 
t po•ta 111. 6to m. 25. 53 m.o 31, 55 ve 4'1, 
10 m. 

Sinemalar, Tiyatrolar 

• ŞEHİR TİYATROSU : Saat 20 de 
de (Faust) . 

• HALK OPERETİ : Saat UI ve 20,45 
te (Florya). 

• TAN: (Glizel Günler) ve (Aşk ve Kan) 
• ŞTK : Kontinantal. 
• YILDIZ : (Mayerlinr) 

• TÜRK : (hahlar Eğleniyor). 
• SARAY : (Kırmızı Çiçek) ve• (Sam-

son). 

• MELEK : (Diivid Koperfild). . 
• SOMER : (Saadet Gecesi). 

• ALEMDAR : (Golem) ve (Vahşilere 
Hücum). 

• İPEK : (Unutma Beni) ve (Gizli Ya
va). 

• ASRI : (Maskeli Kadm) ve (Esraren
giz hane). 

• ALKAZAR : (Çin Batakhaneleri) ve 
(Ölüm ve Zafer). 

• SARK : (İlk gece) ve (Dağlann Kın} 
• AZAK : (Bayanlar) ve (Patron 01-

saydun). 
•MtLLl : (Madam Dübarry) ve (Kor

sanlar Definesi). 
• HİLAL : (1 No. h1 Halk DU:smanı) ve 

(tl .. rto:iz Ark~naı;lar) 

• FERAH : (Brodvay Melodi). 
• OSKÜDAR HALE : (Karyoka), 

MHraraat Vı-rlf'rl 

Denıı 10Uan ıcenteıl Telefon 
Aka, (Kadıköy lake.lesi bat 

memurluto) 
~ar)ı Oemirvollın mOra

cııat kalemi Sirkeci 
Telefon: 

Devlet Demlryollan mllra.o 
caat lı:ılemi Haydar
oata Telefon 

Utaıv .. Tf'lf'fonlan 

lıtanbı.&l ıttaıye1I 
Kadıki.. itfaiyelf 
Veıııilköy Bakırköy, 

BUyükoert. 'Oılrildaı 

42362 

43732 

13070 

42145 

24222 
60020 

ltfaiyeıl 110&25 
Beyoflo ıtfai,.eıl 44644 
Paıııababçe, Kandilli, l!!renköy, "artaJ 

Bü:vükada. Heybeli Burra:ıı. Kmalı mm 
takalar• için telefon nntnlmdald memur• 
vanınn demek ~Afidir. 

('1ahuk 4i.':rhhf Val'ffrm T"ı,kllltl 

Bu namanda.ı ımdat oto
mobili iıtenlr 

RMtanP tfolpfonlan 

Cerrahp~ 11 baataneııi Cerrahpaıa 
Gureba hllııtanesi Sehremini 

Yenibahçe 
Raııelci kadmlar haıtanesl 

Aksaray Ha.eki cad 32 
Etnra%l akliye ve aaabiy• 

hastanesi Bakırköy Reı•· 
diye ltqla11 

teynep Klmil hastarıesl Uı
lrllO:ar Nuh kttyuaa Glln 
Doluma caddesi 

Kadtl% haıtaneıi Çapa 
Bevoflu Züktlr haataneal Fi· 
Gülhane butaneıl GWhane 
Raydarpaıa Nilmune haıta• 

neıf 
Etfal haıtaneıl Slıll 

44998 

21603 

13017 

14553 

16.60 

60171 
22142 

10510 

110107 
42 .. 20 

(
oergün btr MAVi VEMENn _J~ 

D.ikiye 

_...,,.,,,.._--..,---------~-Peride Celal 

m 
Analığı "diz ağrılarım." Diye, her 

zaman tarlaya gitmekten sakınırdı. 
Kız kardeşleri de her gün bir bahane 
bulmakta usta idiler. Havalar düzele
li Dursun ağanın evinden çıkınını o • 
muzlayıp tarlaya yolhnan yalnız Ha
lime idi. Genç hz par1 ile tutulmuş 
rrgatlarm yanında çalışırken hiç şikô. 
yet etmiyordu. Burada tek başına a· 
nahğınm, kardeşlerinin dırıltısından 
uzak çalışmak, tatlı tatlı esen mel • 
tem aJtında saçları uçuşarak toprak 
savurmak ona büyük bir zevk veri -
yordu. Hem kaç gündür kara Htiseyi 
ni yol başında bulmaya alışmıştı. Tar 
laya kadar elele beraber yürüyorlar, 
sonra Hüseyin: "haydi hoşça gal." 
diye, onu selametleyip yine köye dö
niiyordu. Genç krz kalbinde şimdiye 
kadar hiç kimseye duymadığı geniş 
bir sevgi ile her yerde Hüseyini arı
yor, o yok ik.:m bile 'l ... valinin daima 
etrafrndı dolaştığını sanıyordu. Göz
lerinin eski donukluğu yavaş yavaş 
~ecmeye,solgun yüzü taze bir pembe 
likle parlamaya başlamıştı. Bu deği
şikliğin farkına varar. analığı: "bu gı 
za bi hal oldu" diye, sıl: -sık şüpheli 

bakışlarla om. süzüyordu. 
Halime Hüseyinin hediyesi olan 

mavi yemeniyi "yolda buldum,, diye, 
herkesin yanında başına örtmekten 
bile çekinmemiş, onun bu mavi ye
meniyi ç.ocuk sever gibi sık sık öpe· 
rek okşadığını görenler,; "Fakirin 
böyle şeyi gördilğii yoh seviniyo iş· 
te .... diye. genç kıza acmuşlardı. Hal
buki Halime o yemeniyi Hüseyinin 
başına elile örttüğü gün kalbinde 
duyduğu garip çarpıntıdan sonra çok 
değişmişti. Kafasındaki bUtun dü
şllnceler artık sade Kara Hüseyin 
için işliyor, sanki onu düşühUrken 
başka bir aleme gidoyor. bu yüzden . 
"Grz bu ne dalg-mlık,. diye, analığın
dan yediği küfürleri bile duymuyor
du. 

Bugün Hüseyin ilk defa yol boyu
na gelmemişti. Genç kız tarlada hiç 
çalışamadı. Sıksık elinden kazmasmr 
atarak ,başını semaya kaldırıp mavi 
yemenisinin ı.ıçlarmı asabiyetle bükü
yor, havaların rsınmasile sürü sürü 
köye dönen leyleklerin kanatlarını 

neşe ile çırparak semada süzülüşleri
ne bakarken kaşlarını tuhaf tuhaf 
çatması tarlada çalışan yamwmalann 
ona hayretle bakmaJarına sebep olu
yordu. 

Bir hafta geçti, o müddet zarfında 
Halime Kara Hüseyini hiçbir yerde 
göremeyince birdenbire yüzü küçü
lüp soldu. lri parlak gözleri bu kü
çük yüzde yine hüzünle donuk donuk 
parlanuya başlamış, dudaklarından 

her zamanki tatlı tebessüm bile kay
bolmuştu. Son zamanlarda evin için
de gizli bir şeyler geçtiğini anlatan 
garip fısıltılar dQlaşıyordu. f 

Analığı Emine, neşe ile sıksık kom 
şuya, Hüseyinlere geçip uzun uzun 
oturuyor, Satı ile Fatma da o gidin
ce hemen bir köşeye çekilip araların
da fısıltıya başlıyorlardı. Hele Fat
ma son günlerde ipekli yemenilerini 
sıksık değiştirmeye başlamıştı. 

Toparlak yüzünde çekik siyah 
gözleri her zamankinden fazla bir 
sevinçle parlıyordu. Halime kendi i
çine öyle gömülmüş, öyle bir silkfita 
dalmıştı ki, bunların hiçbirinin far· 
kında değildi. Sade bildiği, düşündü-
ğu bır şey vardı. Hüseyin yoktu! Ve 
onun gitmesile sanki birdenbire her 
yer kararmıştı. Bu karanlık gözleri
nin ışığını söndürecek kadar onu 
kaplıyor, <' zaman fena fena ~rp
maya başlayan yüreğini elile avuçla
yarak, sanki içine çöken büyük bir 
yükü kaldmp atmak ister gibi derin 
nefesler ahvordu. Fakat bunların 
hepsi nafile idi ve genç kız yafağm

da Hüseyi.nin mavi vemenisine icire. 
iGire yine göz yaşlarmr durduramı
yordu. 
Havaların birdenbire ısmmasile 

gönülleri ferahlavan kövlü kadınlar 

o gUnlük tarlaları erkeklerine bıra· 
kıp, yemek yaparak yarım saat öte
deki Aksu köyüne gitmişlerdi. Sade 
Osmanı biraz sıtma tuttuğu için ana
sı Dursun ağanın kızmasından kor
karak götürememiş, Halimeyi başına 
koyarak evde bırakmıştı. 

Dışarda yeni filiz vermiş yemye
şil yaprakları güneş pırıl pırıl yal
dızlıyor. Köyün içine doğru uzanan 
küçük toprak yollar bugün çok ışsız. 
Karşı mor dağlardan gelen serin ba
har rüzgarı pencerelerdeki basma 
perdelerle hafif hafif oynuyor, açık 
pencerenin önünde oturan Halime 
kaç gündür adet ettiği gibi gözlerini 
semaya çevirmiş, bakışJan gözlerini 
çeviren mor halkalar gibi karanlık. 
Hafta geçti, Hüseyinden haber 
yok. Odanın ucundaki döşeğinin için
de oturup, gezmeye gidemediği için 
somurtarak kendi kendine beş la!J 
oynayan Osman, başını çevirip hid
detle Halimeye baktı. Sonra kısık 
bir sesle bağırdı : 

- Gız öle çatkın çatkın ne oturu
yon? Anam beni eğlendir diye ten
bihlemedi mi? Bah Fadime abam 
günledir nassı seviniyo. Emme ben 
onun neçün sevindiğini biliyom ... 

Halime dalgın bakışlarını Osmana 
çevirmiş, kayıtszca dinliyordu. Ço
cuk birdenbire patlak gözlerini dol
duran sinsi bir tebessümle gülerek 
devam etti: 

- Yalımda düğünü va. Dün bu
bamla anam gonuşurken uyur gebl 
yaptım da clinleyivedim. Hani gom
şu Ahbaşlarm Gara Hüseyin yoh mu 
ona ya vuhlanıyo işte... Hüseyin gac; 
gündür gasabada çiyiz düzermiş, bu
ba m süledi söz kesilmiş, düğün de tiz 
vahitte olacamış. 

Osman Halimenin yüzünün bir ki
reç gibi beyazlaştığını, yutkunmak 
ister gibi nefes almak için elini boğa
zına götürdüğünün farkında olmrya
rak, düğünde ne eğlentiler, ne oyun
lar yapacaklarını sevinçle anlatmak
ta devam ediyor, Halime kaç gündtir 
karnında taşıdığını hissettiği Hüse
vinin çocuğun un kıpırdamalarını e- · 
lile bastırmak ister gibi yumruklan 
böğrtinde sıkıyordu. 

Ertesi gün her sabahki ~ibi sabah 
erkenden tarlaya ekine gitti. Yolda 
onun arkasından bakan köylüler 
genç kızın topallayan ayağının üze
rinde her zamankinden fazla aksa· 
dığını, yüzünü herkesten sakınmak 
ister gibi başını göğsüne gömdüğü
nü görerek: "Halime gıza ne oldu ki, 
ecep?,. diye, biri birlerine fısıldaştı -
lar. · 

Hııva karardı. herkes.tarlarlan av
det etmiş, Halime hala dönmemiş~l 
Dursun ağa hiddetlenerek: 

"G!vurun gızı uyuyup galdı mı ne
dir?,, diye, sığırtmaçlardan birini tar 
laya gönderdi. Fakat çobanın yarım 
saat geçtikten sonra gözleri oyukla
rından frrlar gibi açılmış, eli kolu 
titreyerek getirdiği acı haber etrafa 
yayılınca köylüler dehşetle evlerin
den sokağa fırladılar. Çoban genç kı
zı tarlada bağıra bağıra aramış, ni
hayet onu yeni çiçek açmış bir şef· 
tali ağacmm altında Hüseyinin verdi 
ği mavi yemeni boynunda ölü bul • 
muştu. 

YENi NESRiY AT 

Yeni hayat 
Bu haftalık resimli mecmuanın 7in 

cl s."l~,sı da ~ıışhr. Ercüment Ek -
rem, Bürhan CJahit, Suat Den·i15, Ah 
met Refik, Necdet Riiştü ve Sen•er 
Bedi gibi birçok muharrirleri topla -
yan yeni hayatın bu s&)'l!oiında da bir 
çok şayanı dikkat, istifadeli, merak-
11 yazılar var. Bilhassa. resimlen yer
li ve ecnebi en artist fotoğrafçılarm 

eserlerinden St'(,'ilmiş, çok temiz basd 
mıştır. 

44 sa~'fa, büyük, küçük sa~,sız ve 
renkli resimlerle süslü olduğu halde 
Yeni Hayatın her sayısı, her yerde 
10 kuruştur. 
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Eden vaziyeti anlattı 13 ler komitesi 
içtintaa çaijrı' dı 

. ....................................................................................... (Başı ı incide 1 
zakerelerlne giridMeğe ha.zır olduğu
nu söylemİ1' idi . [Blfı 1 incide] iısabet ederler, ~UnkU, lka edilen a.rsı

le mUpverede bulunarak FranM ve ulilSal suç Uterlnden bir sünger ge
Belçika.nın emniyetini tahrik eseri çirmekle dllha. başka cUr'etkarlıklara 
olıin herhahgi bir tecavüze kareı sebebiyet verilmig olacaktır. 
elinden gelen b U t U n tedbir • Oeuvre gazeteal diyor ki: 
Ieri alacak ve bu maksatla !ngiliz- "Fransız Hükumeti Brilkseltie bil-
Fransuı ve Belçika. erkanı harbiyele- hassa Ren tahkimatı meselesi u~erin
ri ameındakl münasebetlere devam I le ısrllr edecektir. 
veya. bunlar arasında derin mUnasc • 
betler teıis edecek ve binnetice Mil- Fl6nden §lddetle itiraz ettı 
Jetler Cemiyeti Konseyinde kônMyfn Paris, 3, (A.A.) - Ha.vas Ajattsı
sulhun muhııfuarn ve beynelmilel nın haber verdiğine gbre Fll\nden~ 
kanuna. riayet editme!!i için faideli marka' Alman muhtırası hakkında
olan bUtUn vesayayı yapması için ki ilk htsslyatını izah ve bu mtthtı
ça.l!şa.ca.ktır. rayı "hem.en tamamen menfi ve ge-

Eden, İngiltere hUkfunetihitı. Fran- rek ruh, gerek metot itibarile, iki 
sa ve Belçika sefirlerinden Paris ve toraflt paktlar sistemini mUşte~k 
Bt·Uksel hükumetlerinin erkanı har· karşılıklı yardım sistemine muhalif 
biyeler arasındaki temasların kendi telakki eder ve sulhün tanzimi yo -
noktal nazarı veçhile mahdut kalma- lunda Milletler Cemiyeti ta.rafındA.n 
sı huaueunda. mutabık kalmıg bulun~ sarfedilen emekleri mahveder bir 
duklarma dair teminat almış olduk- mahiyette" gördüğünü söylemi~tir. 
larını söylemiştir. 

İngiltere hük\unetinin emniyetin 
esasını mümkiln olduğıi kadar geniş 
kılmak için emniyet meselesiyle yal
nız t.okamo paktını imza etmiş olan 
devletleri değil, Milletler Cer.niyetine 
dahil bUtlliı devletleri alft.kadar kıl
mak suretiyle emniyet mefhumunu 
takviye etmesini tavsiye eden Adley 
ye cevap \Teren Eden, bu nokta.i na· 
%a.ra karŞı pek bUy1.ik bir sempatisi 
oldutunu ve böyle bir usul herkes ta
rafından kabul edildiği takdirde bu
nu çok iyi karşılayacağını söylemiş
tir. 

'.Aık•ri plôn 
Eden bundan 80nr& lngiltere hU· 

klımetinin alman kuvvetl~ri tarafın· 
dah Franıııuı veya Belçik&. topro.ğına. 
ka11ı tahrik eseri olmıyan bir teca.· 
vU.zde bulunulma&t yflnı Fransa ve 
Belçikll.llm hakiki blr i8tilliyıı mlU'uz 
k&.lması hali mUstesn~ olmak uıere 
mUıııake~lerinin meş'um bir akamete 
uğraması takdirinde mevcut askert 
pli.tıla:td&.n herhangi birinin icrası 
hususunun derpl& epilrnemekte oldu
ğunB. dair Avam Kanı.araima ve 
memlekete taminat verebilip veremi· 

Almanya orta ve ıarki Av· 
rupada baıka saha/ar mı 
arayacak? 

Paris 3, (A.A.) - Sa1Ahiyctl1 m~h 
teller, Al.manye.nın garp ve şark hu• 
dutları ara~ında bir fark tesis ettnE!k 
taM vvurunu açık~A. gösterdiğini 
söylemektedirler. 

Bu rn11.hfeller, Alrnanyanm, Ren 
mıntakasında yapacağı tahk1ınat !!El· 

yesinde kendisini bir Ftanınz • lbgi· 
fü: mUdahal~eine karşı muhaftııa al· 
tına aldıktan sonra Orta ve Şark! 
A vrupada yayılacak sahalar arıya • 
cağını Uave etrnektedirler. 

Ayni m.ahfeller, F'ransanm. teceıti 
kabtil etme~ sulh ve müı;ıterek emni
yet akidesine sııdık kalnıa.k istediğini 
ve arsıulusal va2:iyetin lııki!!a.ft işin
de, siya.setini bu akideye istlMt etti· 
receğini ısrarla eöyleı'tı.ekt~irler. 

Yeni mü§lcüller 
Londra, 8 (A.A.) - :R.eutet ajana1 

bildiriyor: 
Ingiliı mahafilinin kanaatine gö • 

re, Alman muhttraeı, beyaz kitaptaki 

tel.fütleri inkisarı hayale uğratacak 
bir mahiyyettedir. Beyaz kitabın tek 
lllıerirtl reddeden bu muhtıra, Fransrz 
lan ve Bcl~ikaltları teskin ethtek ve 
bir uzlaşma imkanmr vermek bakı . 
mrndan da memnuniyetbahş telakki 
edilmemektedir. Bu suretle Eden, ye 
ni ınUşküllerle ka~ılaı;mış bulumtHtk 
tadır. Muhtıranın ikinci ktsm.ını teş -
kil eden sulh planı ise, büyük ·bir dik 
kııtıe tetkik edilm<?l<tedit . 

Fransız cevabi notası 
hazırlandı 

Paris, 3. (A.A.) - Flandin, kabi· 
nenin tasvip edeceği bir muhtıra ile 
Fransanm no!;:tai nazarını bu pazar
tesi günü Londra, Brüksel ve Roma• 
ya bildirecektir. Önümüzdeki çar• 
şamba günü de pek muhtemel olar&.k 
Lokarno devletleri yeni bir konfe· 
ran11 halinde toplanacaktır. Bu kon· 
feransta mevzubahsolacak şeylerin 
en mühim.mini ağlebi ihtimal ileri
deki mü.zakeratı idare icin Ingiltere
yu verilen •elahlyetirı. daha. sarih bir 
surette tespiti ve müzakerelerin le· 
ra tarzı teşkil edecektir. 

Journa.1 gazetesi şöyle yazıyor : 
" Flandin ve Sarraut önilmlizdeki 

Lokarno devletleri toplatıtısmda 
Frasanın tevdi edeceği muhtıranın 
esas hatlarını hazırlamışlardır. Bu 
muhtıra, tekliflerini reddetmekle be· 
re.her, hıil~akera.t kapısını da kapa
mamaktadır.,, 

Bununla beraber Reuter ajansının 
öğrendiğine göre de Madıtriaga lt.nl
yanlar tımı.fJ!'\dan ıehirH IJl!.zler isti
maline karşr Habeşlerin yapmış olchlk 
ıarı protestoya müteallik ôlatrtk İtttl~ I 
ya hllk\lmetındcn ııılmdlye kndar he· 
nü& hiçbir ccıvap l\~tntı.mı tır. 1 

Roma, 3 (A.A.) - 1yi haber alan 1 
mahfeller Neğüs'üıı murahhası ile 
Mareşal Bıulöğllo aruında görU~rne ~ 
lere başlandığııU bildireh tıe.yialat'ı 
tekzibetmektedirler. A~ mahfcller, 
eylül 1935 teki "beşler,, teklifinin y&
hut Laval - Hor planının paıatlıklara 
esas tutulması muhtemel olduğuna 
dair yabancı kaynaklardan gelen ha
berlerin ulı olmadığını söylemekte -
dirler . 

Bu mahfellerin söylediğine göte bu 
haberler, İtalyan harekatını durdur
mafa matuf tecrübe b1t.lonlarmdan i· 
barettir. Dlğer taraftan, 1925 proto 
kolu lle k&.bul edilmi3 olA.n Hab~iı • 
tandaltl lngiliz menb.fiine hürmet e • 
dil~eği temin edlliyor. 

ltalyanlar NH'ln 
kaynağına dayanınca 

[Safı 1 incide) 
yele de şiddetle hUcum etmektedir. 

İtalyan ordularının son zaferlerin • 
den kuvvet bullln İtalyan mahafill. 
eski beşler projesini ye.but hava. rıt. 

Fransa muka bil bir su/it nını ihya ettnek iıteyen_ tahlilleri nıUa 
plaftl feklll edecek tehzi bir şekilde karşılamaktadır. ttal 

Parls s, (Tan) _ BugUn F1'tınsa- ya.. eskimit planlan tekrar mevr:uu 
run Roma, Londra, ve Berlin elçileri bahsedemiyeceği gibi, öli.l tekliflere 
Dış Bakanlıkta topla.nnu~llU'dıt. Bu iatinat eden hal ~arelerini de kabul 

edemez. t.oplantrya. Saro ve Dış Bakaııhk .rll-. . . • 1 . ..Popolo di Rom&,, guetel!li, Ft~n • 
er.a.sı d11ı ışt1:"a~ etmışlerdır. 9tınıa.- sız matbuatının endişe uyandırınngn 
dan sonra hıçbır tebliğ neşredllttte- tna.tuf bozguncu neoriya.tını mtıvımu 
~i~tir. Fakat ·~~~nsiı~ant ~aze!e- bahsetmektedir. Tıa.na gölü, civo.rm
sımn h~ber verdıgıne. go~ Hitler in dak1 Ingiliz menfflatlerini i§aret e -
sulh planına mukabil hır Fransı~ den Fransanm bu hflreketi, Fransız 
sulh ,. ·:ını teklif edilmesine karar ve- hükfı.metlnin, Habev meselesine kııı·şı 
rUmiştlr. haft&lardahberi gösterdiği allkaaıt • 

ifeceğini 1ıonran Lıoyd George'a tu- Son harpte l 7. ı·+alyan dlk C(!\1abı vermtıtir. 

lngilizlerin Almanlara sor-

lrktan sonra, bu mesele ile yeniden 
meşgul olmayı başladığı tesirini ver 
mektedir. Fransa, Akdenizde çıkacak 
ole.n yeni karışıklıklarla zecri tedhir
lerden sartınaıar etmentzin yeniden 
tıahneye çıkabileceğini sanmaktadır. d~~:::'a~~~I~~; _ DilO FA!en il• tayyaresi sakatlancl• 

yapını_, olduğtl bir mülakat esna&m· It~lye.n Umumi Rarargahı, 3 (A. rine srınmıştır. 
da. von Ribentropa sorulan muhtelif 113 
!lUı.llere yakında. Berllnden etraflı A.) , - Havas Muhabirinden: Habec tebliği 

k 31 Mart tarihli muharebede ltal• ::r _ • • 
bir ~vap verilmesi be l~nilmemcıkto· yanların zayiatı takriben 1200 ölü ve Londra, 3 (A.A.) - Reuterın Adi-
dir. · 1 dır sababadaki muhabiri bildiriyor: 

ftalyanlar Nllln mecrasını 
değiıfirecekler mi ? 

Roma., 3 (A.A.) - Popolo d'!tıtUa 
gazete1ıi1 ltıllyan pa.ınukcularmın ln
giliz pamuk endüstrisi aleyhine bir 
plan hazırladıkla.rmı ve bu plan muci
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komis!.'onu toglandı Et;za kode!tsi 
~ 

Dünkü toplantıda bulunanlar 

1'üt-k ecza Kodeks komisyonu, dün 
öğleden sonra saat 14 te sıhhiye mü
dUrlUğUnde toplantnıştır. 1-Comisyon -
da Vekalet namına bulunan hıfmı::nh· 
ha umum müdilrlt Asım, dUn Ankara 
dıı.n gelerek toplantıya ba~kanlfk et 
:miştir. 

Umunıl mUdUt, kendlsile görüşen 
bir ınuhıırrlrimiıe kodeks toplantısı 
ha.kkında. eu izahatı vermiı1tir: 

"- 1926 tarihli TUrk kodekB kanu 
nüiiilğöre, 'rürkiye dahilinde bUtlln 
ecıanelerde yapılacak ve memlekeU • 
mlze girecek illçların vasiflarmı tes
bit eden kodekııln her sene gözden ~e 
çirilerek değiştirllrneei ve ili.veler ya 
pılması lazımdır. Onun için sıhhat ve 
klletince bir komisyon teşkil edilmiş 
ve bu komisyona. profesör doktor A
kil Muhtar özden, Profesör doktor 
Tevfik Sağlam, profesör Hellbrontı, 

kimyager Fehmi Rıza, Halit ve gil.m 
rük baş kimyageri Mehmet Hüseyin, 
sıhhat milf ettlışi tsmail Hakkı ve Ga
la.tada. ecıacı HUseyln HUsnü se~ll -
mlşlerdir. 

Ködeks komisyoııu. bugünkU toplll 
nışile işe başlamr§ bulunuyor. Toplan 
tılar bir ay kadar devam edecektk.,, 

Alınfl, dühkü toplantıda bu aenekt 
meliainin gekillerlnl vı \l'tkaletm tıolt 
tai nazarlanıu komi!lyon anlarına 

izah etmiş ve mesailerinde munfft.• 
kıyet dilemiotir. Umumi Müdür ya· 
rm ak§am Ankaraya dönecektir. 

Yeni Fransız sefir i 
Fransa Sefaretinden aldığıınu 

maltıınıı.ta göro, YMi F'raneu ~flrl 
M. Ponsot'nun memleketitnize geu, 
tarihi henllı k:ı.t'l olarak m.a.ın.riı de
ğildir. 

Polis teşkilatı için ahnan hayvanlar 

Süvari polis teşkilUı için hariçten satınahnarak getirtilen effi atın 
tesellüm muamelesi dün yapılmıştır. Yuka.rıki resim, atların tesellüm 
ve tevziini gösteriyor. Ingilitlerin ba9lıca sualleri ,unla.~ ya;a~f ·tarafından verilen malUma· "Cepheden gelen bir telgrafta,_ im-

dtr: t .. p .. t N 1 Valde Marcoa paratorluk muhafız kıtaatmın maglCıp 
Krtaa t kelimesinin :mana.ııı nedir T 8 ~ore h 08 ba d azır kt 

1 
d.. .. t.. ' olduğu ha.berinin doğru olmadığı bil

Bil m~yanda. e.ıker olmlyan kuvvet- aynı mu are e e me. u uşmuş ur. d. ·1 kt d. 

bince Tsana gölUnUn, mavi Nilitt ve t;::;==ı::::t:a:=~~::i::ı::::::::=~======~=~=~=~==-~=ıı:::~!::::ıı:t:ll 

1 k k 1 . . A . ırı me e ır . ., 
lerle hava kuvvetleri dahil nıidir'! ~p~r~t~.rıu . u~vet erı:ı~ ııyan • Reuterin ttalyan şimal orduları ya. 

Nil ayaklarının mecrasını değiştir -
meği istihdaf ettiği hakkındaki uy -
durma haberlerin çocukça şeyler oldu 
ğunu yazmaktadır. Bu gazete, Roma 
hükiımetinin tee.hhütlerl mucibince 
lnıiliz hukukunun ta.mamiy~tini kat1 

iyyen muhafaza ettiğini ve bundan 
böyle de edeceğini söylemekte, bu id
diaların, orta.lığı telaşa vermek iste -
yen g~etelerin manevralarından. iba 
ret olup hl~bir değert olnıadlğm ı11A.-

Almanyarırn mtieteınleke hususun- gı gölunun ~ımalı 9arkısınde, Mar!· rundaki muhabiri telgrafla bildirlyor: 
dııki mü!avat talebini ortaya atmak am • A.jiye.ngi etrafında. toplandıgr imparator, harp b~ladığındanbeti 
için makul bir devre kelimelerinin anlaşılıyor. ilk defa olarak muharebede hazır bu 
n:ıanruıı nedir? Altı ay mıdır, on lki İmparatorun yeni bir muh~rebeye lunmuş ve Mek!n vadisine hft.kim o -
ay mıdır, yoksa daha uzun bir dev· girişmesi .~htimali v~r~ı:, lakin, ha - lan bir tepeden A$angi gölü muhare· 
re midir? Almanya bUtUn mUatcm· Zilarına gore, .kendis~n. sulhe ya.- besini idare etmiştir. Muhafız krtası 
lekelerini mi, yoksa bunlardan bazı - naşmas) da lhtımal harıcınde değil • kumandam ya.ra.lanmretrr. Gizlice ba 
larrnı mı geri almak istiyor? dlr. tı şimalinden gelen Ras Kassa ile Ras 

Litvanya, Çekoslovakya ve A vue- 31 Mart muharebeeifıde ltal~an SeyyumUn tepe üı.erinde irnpatatorun ve etmektedir. j 
turya ile mevcut adetni tecavüz havıı. kuvvetleri bilha!sa fe.ıı.Iıyet yanında bulundukları haber verlltyor. 
paktları hakkında Almanyanın nl - göstermi,, fakat havanın bulutlu ~l- Habeşler modern F'ranstz siper top -
yet ve makM.tlan nedir? Bu gibi ması dolayısile alçaktan uçmag~ ları ve 75 m/ m lik toplar kuılanmış
paktlar mUtekabll yardım mfsaklari- mecbur olan. tayyarelerden 17 tanesı !ardır. 
le ikmal edilebilir rni? Alınanye.nın atılan mermılerden sakatlanmışlar • 
teklif etmekte olduğu beynelrnil~l dır. Hele dört t~~e.sini~ uğramış ol
hakem divanı hnkkında.k1 fikit ne -1 duklan hasar muhımdır. Buna rağ
d.ir? '.La :Maye diva.nmdan başka b&y , men y~ız Uç kişi yru:aıan?11ş ve 
tıelrnllel y~I bir te~ekkül Wcuda.gO· tAyya.r~ıe;ın hepsi de yerlı yerme dö-

Kahire, :3 (A.A.) - El Mukattam 
gazetesi, Tsana. gölü suları mecrası -
nm Italya tarafından değiştirilmeai 
ihtimaline dair Neva Chronicle ıaze
tesinin neşrettiği havadisten bahsede 
tek böyle bir projenin kat'iyyen im
kansuı olduğuhu söylemektMir. 

tirilmesini mi istiyor? r.ebllmıştır. 

Lolcorno devletleri konfe.. Hab•J karargahı Habeıle· 
ransı 8 Nisa nda toplanacaJc rln llerledllderlni tebflğ 

Pa.ris, 3, (A.A.) - iyi bir kay- ediyor 
naktan haber alındıfına göre lrlan- Adiaababa 3, (A.A.) ....... Habeş Ge-
den ve lngilterenin Paris Elçisi nel karargahı bildiriyor: 
KJ:ı.rk, dün. ytıptlkları mül!ka.t esna· ı 31 Marttnnbeti /Llnb&laginin ce
Bında, Lokamo devletl~tfnin Parlıte nubUntia Maisie ve Debar yakınında 
veya BrUkselde yapacakları toplantı şiddetli muharebeler olmaktadır. 
~nünün 8 Nisan olmlleını tenRip et- Habeı kıtae.tına imparator kuman 
nrnşlerdlr. da. etmektedir. Ha.be' kıte.atı yedi 

İngiltere liü~ftfileti bu. hususta. dU,rnan siperini almı&tır. Muharebe 
pek yrıkmda. mütaleasını bildlr~cek • 1 Nisan sabahı aaııt 5 te ba~ılamrı,t 
tir . 
Bakımlar Kutulu paıartesl gütıU ve akşama kadar de~aın etrnlştır. llk 

ikl gUn narfında. ltb.ly9.11Iarm 6 ltal-
Elysee Sarayında. toplll.llb.caktır. yan za.bitl v& 700 lt&.lyan askerile 

Fransızlar zecri tedbir 2000 kadar yerli a~ker ölUsü vardır. 
meselesini ileri sürüyorlar Yaralıların adedi belli değildir. Ha· 

beşler bir çok harp malzemesi de Faris 3, (A.A.) - Petit Parisien 
gazetesi, F'.landen 'in dün akşam 
Klark'& vaki olan tal~binlıı terviç 
edildiğini ve Loka.rno devletleri kon· 
f e"aneınm 8 Nlaan t&rlhinde Btük • 
tı • 'le to:c>l!naon~ru ta.hmln etrnekte
d" . 

Bu ga.ıe~e. Lo~dtfı konf era.naııım 
J; ~ahya alEıyh'nde: zecrt tedbbler 
h '"'liklni tasavvur ettiğini ilave eyle· 
mektedi't. 

Ayni gazete şu $özleri ilave eıli • 
yor : 

"Delegelerimiz, bu fikri mUdafaa
da yalnız blle kalsalar :ıeeri tedbir 
tatbikini bUyUk btr ısrarla. istemekte 

ele geçirmişlerdlr. 31 Mtrl ve 1 Ni· 
sa.ndaki Habcı~ zayiatı 887 ölü ve 350 
yaralıdır. Habeşler tok g\b;el nıuha.
rehe etnıişler ve şiddetli to~u ve 
mitraly6z ateşine ve zehirli gu 'bom· 
ba,1-.ırtna ra~en ilerlemektedirler. 

Muharebe devanı etmektedir. 

Vehlp Pata kararg&lrrna 
bir tayyore hücumu 

Mogadişiyo ~. (A.A.) - Harrar1ın 
bombardımanından sonra, dört İtal
yan tayyaresi Vehip Paşanm ka -
rargahını bom bardmıanla tahrip et
mi~ler, Vehip Paşa da Bullale ııeh-

Trlanon muahedesi 
yırtllacak mı ? Habefler Milletler Cemlye• 

Bükreş, 3 (A.A.) - Avwıturyada t ine yeni bir protesto 
mecburi askerliğin ihdası, bu kara.rırı notası gönderdiler 
Macaristan tiP;erindeki muhtemel te - Cenevre, 3 (A.A.) - Periı'teld He. 
sirleri bakımından mevzuu bahaedil- be§ elçisi, Milletler Cemiyetil'ıe bir no 

1 
mektedir. Bu itibarla buna. benzer bir ta göndererek, İtalya.ye. k~ı dab.& , 
Macar hareketi, "ulh muahedeei ah • enetjik bir vutyet ta.kınılmumı iate 1 
kanımın çiğnenmesi şeklinde, tefsir rni3tfr. 1 
edilmektedir. Bütün ılyasal nıaha.fU, Bu notada denUlyor ki: 
Mace.rl~tanm da yakında Avuaturya 11ttalya. hUkO.rnetı, ~trol ambargo-
ya uyınası ihtimalini endişe ile der• ıunun tB.tbikini geciktirmek rnak!ad1 

piş etmektedir. Küçtik ııntantm Ma· le, Cenevre kon~~y1hin milracutını 
caristana böyle bir harekete geçmek ka.bul etmiş gtl~Uyor. l talya hUkfi· 
fırsatını vermeden, A vusturyanm ka mett, gerek sözleri ~ gerek hare kel· 
rarı hakkındaki nokta! na.zarını şim leri ile muhaseme.tı durdurmıık niye· 
diden bildirmesi istenmektedir. Çekos tinde olmadığını iıbat etmektedir. Ha 1 
lovakya ve Yugoslavya el~ileri bugün beş Jtabeş hükumeti, büyük bir te -
dı§ işleri bakanlığı müsteşarı Radu - essüfle kaydetmektedir ki, Milletler 
leeco nezdinde teşebbfüılerde bulun • Cemiyeti l!zım gelen bUtUn tedbirleri 
muşlardır. Bu teşebhUBler Uter1nde 
Radulesco, şimdiden burada bulunan almamaktadır. İtalyan hilkftmeti, si
Titlilesko ile muhabereye başlamı~ - yaı:ıe.l bir pııztrhkl!, bUtUrı tedbirlerin 
t kaldırılmaımıı temin etınek yolu.nu ır. 

Bükreş hükumetinin küçük antan tutmaktadır. Bu itibarla, Habeş hükO 
tıtl toplu bir hareketine önayak ol- ıneti, Milletler Cemiyetine aoalJd•ki 
mak 11tediği ka.ydedilD'lektedir. dilekleri bildirmektedir: 

811lgoristanın silôhlonması 
Sofya, S (A.A.) - Bulgar &jlllsı 

bildiriyor: 
Bulgaristana bir Alman aekeri he

yetinin geldiği ve Sulgarigtanrn fa.at 
bir ııurette silahlanmakta olduğuna 
dair ilk defa Bükreşte çrkan Lupta 
gazetesi tara.tından verilen ve bazı 
yabancı gazeteler tara.fmdan iktibu 
tdUen haber, tamamen yalandır. 

l - Müteaddit defalar ilttuıilmi$ 
olan tnali yardımın tesiri, 

2 - Habe~istana silah n1.klin• en 
gel olan biltün manilerin kaldırılma· 
aı, 

3 - Milletlet Cemiyeti nizamnamt 
ginin 16 mcı maddesi mucibince tat 
bile edilen aecri t~birlerin şiddetlen• 
dirilmesi, 

4. - Harp hukukunun ve beynelml 
Jel anlaşmaların savılması ve sna.h~ı 

;INEKL.Elt; Srtma, Tifo, Tifüs, Verem kibi hutalıklar ve ölü.m getiı'iı . 
TAHTAKURUSU; uykunuzu kaçırır. Sizi iğrendirir. HAMAM BO 
CEKLERI; y~meklerini:ıi, erzakımzı, eşyanızı telvis eder. GUYELERi 
halılarınızı, elbiselerinizi parçalar. 

.HASTALIK 

Getiriyo"'ux. 

Karıncalar, arılar, pire, bit, gene, gırkayak, &krep, 
irümcek, tırtıllar ve her nevı böcekler, çiçekler, &• 
a~lar ve he.y\·anlar Uzerindekl tekmil tufeyli.ti. 

' FAYDA 
Kökünden öldQrür 

Leke yapmaz 

Markaya dikkat edin·z. 

ahalinin sistematik bir şekilde "mha ı ya.n hUktımeti n.eıdlnde derhal te~eb· 
edilmesine mtni olunnıalt tı.Mlr~ ltıı.ı - bilete buhmulmuı. 
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Satlhk Gemi 
Akay işletmesi Direktörlüğünden 
Paşabahçe ve Haliçte İdaremizin mali bulunan karada 

ye Denizde Büyükada, Yakacık, İhsan, Fener bahçe va
purları satılığa çıkarılmıştır. 6 Nisan 936 Pazartesi günü 
saat 15 de Karaköyde Akay Müdürlüğü hinasmda kapa
lı zarf usuliyle ihalesi yapılacaktır. Bu işe girmek isteyen
lerin kapalı zarflarını muvakkat teminat akçesiyle bera
ber kanunun tayin ettiği vesikalarını ayni gün saat 14 te 
kadar Akay Şefler Encümeni Reisliğine vermeleri la
zundır. 

Sartname İşletme Sefliğindedir. ( 16 3 O) 
p 2471 

Gedikpaşada Jandarma Satınalma 

komisyonundan: 
Mahfuz evsaf kağıtlarına ve örneklerine uygun aşa

ğıda mıktarları yazılı On iki kalem kundura malzemesi 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 
16 Nisan 936 Perşembe günü saat on beşde Gedikpaşada 
Jandarma Dikim Evi binasındaki Komisyonumuzda ya
pılacaktır. İşbu malzemenin hepsinin bir istekliye ihalesi 
caiz olduğu gibi bir veya birkaç kaleminin ayrı ayrı istek 
Jilere ihaleside caizdir. Her kalemin İlk güvenme ve ta
sarlanan l\iQillen hizalarmda yazıJnüiiiT~ ki~<b Ko
misyondan hergün 1140 kuruş mukabilinde alınabilir. 
İsteklilerin eksiltme günü ihale saatinden liakal bir saat 
evvel isteyecekleri kalemlere aid mal sandığı makbuzu ve
ya muteber Banka kefalet mektubunu ve 2490 sayılı ka
nunda ve şart kağıdında yazılı belgeleride havi mektup
larını komisyonumuza vermiş bulunmaları. ( 16 5 4) 
)ıfaleemenin Cinsi Miktan Taearlana.n bedeli nk ğuvenme 
Kundura. k&lelesi 
Kundura vaketeel 
Kundura Kapsültt 
Sustalı .. 
Balık atı ileten iplifi 
Çiriş 
Balmumu 
Çam •kt2'll 
Nalça 
:kbara Çivlm 
18 numara Bakır çivi 
ıtlllldura. kalıbı 
ıMA)t luemı demirli" 

78000 Kilo 
532!50 .. 

1775000 Adet 
284000 Çift 

500 Kilo 
350 " 
75 " 

150 ,., 
70000 Çift 
10000 Kilo 

600 " 

Lira Kr. Lira Kr. 
117000 00 8775 00 
101175 00 7588 13 

621 25 46 60 
f97 00 S7 28 

2750 00 206 25 
122 50 9 19 
60 00 ' 50 
45 00 s 38 

1574 91 118 12 
2500 00 187 50 

192 00 14 40 

84-0 00 63 00 
1654 

Otomobil ve 
Makinist Mektebi 

Taksim - Stadyum 
~FöRLERE: S aylık yeni 
devre 10 Nisanda açılıyor. 
Kayid işlerine ba.elandJ, Taf
silat için program isteyiniz. 
AMATÖRLER: çift id&reli 

talim &T'l.bamızda 7 Ba.atdirekı!iyon taliminden sonra otomo
bilini kullanır ve manevralarmı yapar.Amatörler her zam&n mektebe 
müracaat edebilir. Telefon : 42508. 2418 

TAN 

• 

lSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 16811--.....------· ----------~ Kapall ~arf Usulile 
Keşif bedeli 1172 lira olan Çubukluda yapılacak gaz depolarına istinat 

duvarı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşü evrakı ve şartnamesi Leva
zım Müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 numaralı 
artırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve Belediye Fen işleri inşaat 
şübesinden alacakları fen ehliyet vesikası ve 88 liralık muvakkat temi
nat makbuz veya mektubile beraber 10 nisan 936 cuma günü saat 15 te 
Daimi Enrümende bulunmalıdır. (B.) (1584). 

Düşkünler evi için lüzumu olan 70()0 metro Amerikan bezi pazarlığa 
konulmuştur. Bu bezlerin hepsine 2100 lira fiat tahmin olunmuşdur. Nü
mune ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek 
isteyenler 2490 numaralı artırma ve eksiltme kanununda yazıh vesika ve 
157,5 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 10-4-936 
cuma günü saat 15 te Daimi Encümende bulunmalıdır. ( 1610) 

~-

Kocaeli Vilayetinden: 
Gebze' de inşa edilecek ( 1225 lira 64 kuruş) keşif be

delli Anibal anıtı Nisanın 21 inci Salı günü saat 15 de Vi
layet Makamında açxk eksiltme suretile ihale edilecektir. 
Muvakkat teminatı ( 91 lira 9 2 kuruştur). Eksiltmeye gi
receklerin fenni liyakat vesikası göstermesi ve böyle bir 
vesikası olmıyanlann da ihale tarihinden en az 5 gün ev
vel Kocaeli Nafıa Müdürlüğüne müracaat ederek fenn; 
ehliyet vesikası almaları lazımdır. İsteklilerin teminatla
rı ile ve Ticaret Odası kayıt vesikası ile birlikte mezkur 
gün ve saatte Vilayet ~akamrna, şartname ve keşifnanıe
sini görmek isteyenlenn de Nafıa Müdürlüğüne müra
caat eylemeleri. ( 1761) 

lTTlHADI MiLLi 
Sigorta Şirketinden : 

Eksiltme ilanı 

Eümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 

1-Gemlikde inşa edilecek sunğipek fabrikası ve müştemil~tı 
binaları toprak les\iyesi iskele ve saire inşaatı kapalı zarf usulıle 
ve vahidi fiat esasile eksiltmeye çıkarılmıştır. Tahmin edilen keşif 
bedeli 660 439,59 liradır. 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır · 
A) Eksiltme şartname~i 
B) Mukavele projesi 
C) Keşif ve vahidi fiat cetveli 
D) Fenni şartname ve ölçü usulleri 
E) Hususi şartnameler 
F) Projeler 

İsteyenler bu evrakı 33.10 lira mukabilind~ Siimer Bank Ankara 
şubesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 20 Nisan 1936 Pazartesi günü saat 16 da Ankara 
Ziraat Bankası binasında Sümer Bank merkezindeki komisyonda 
yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin 30167 ,84 lira muvakkat teminat vermesi lazım
dır. Bundan başka eksiltmeye girecekler ihale gününden 3 gün ev
veline kadar banka tarafından teşkil edilecek ehliyet koml.syonuna 
resmi vesaik ibraz ederek bu işi başarabileceklerini isbat edecekler 
ger-ek mali ve gerek fenni cephelreden yapacağı tetkikat netice
sinde komisvonca bu hususa kanaat .hasıl olduğu takdirde kendi
lerine ehliy~t vesikam verilecektir. Bu vcsikalarm teklif mektupla
rına leffedilmcsi lazımdrr. 

5 - Teklif mektupları yukarıda yazıldığı gün \'e saatten bir 
saat evveline kadar SUmer Bank Umumi Müdürlüğüııe makbuz 
mukabilinde verilece}<tir. 

Po~ta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatinden bir 
saat evveline kadar ge1m4' ve zarfın kanuni şekilde ka.patılmı, bu
lunması lazımdır. 

•- MAÇKADA KOÇUK ÇlFLIK PARKI _ ,,. 

KiRA YA VERiLECEKTiR 
Beyoğlu, Parmakkapı, İzzet Bey apartıman, birin 

ci kat 1 No. ya saat 5 den sonra müracaat. 

-A-R_
0

_F_O_T_o.'i 
(Eski Foto Franse) 

1\llemleketimizin tanınm ı 

1Fnm Operatörleri 
C E Z M t ve R E M Z 1 

Reasam Salahaddin 
ıdi burada çahşıyorlar 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Kara köy Köprübaşı 
r .. ı 42362 - Sirkeci Mühürda 1 -

ı:1d(' Han. Tel. 22740 

ı rabzon postaları 
Pazar 12 de Salı, Per§embe 
15 de. 

27 Mart 1936 tarihinde alelade ola
nı.k toplanan hitıftedıu·lar Umumf He 
y'etinde Şirketimiz hisselerinin 15 
No. lt kuponu mukabilinde kazanç 
ve buhran vergileri t.evzi .sırasında 
kesilmek iiure hisse başına 180 ku
nıt temettü da.ğrtılması takarrür et
mit olduğundan 6 Ni15a11 1936 tari
hinden itibaren Galatada tJnyon ha
nında şirketimiz veznesinden tedi
ya.tta bulunulacağını hissedarlarımı
u bildiririz. 

İstanbul Altıncı İcra Memurulu
ğundan : Halidenin Dirau zımmctm- · 
de alacağı olan mebahğa mukabil 
Halideye ikinci derecede ipotekli olup 
açık arttırma ile paraya çevrilmesine 
karar verilen ve temamına iki bin 
beşyüz elli lira kıymet taktir olunan 
Beyoğlunda Ferikö:vUnde Rus soka- ·:.,ema ve Güzel F "'oer"' 
ğında eski 19 yeni 1·1 ve 71 mükerrer 
numerolu ve tevsili bir bab hanenin 
temamı açık arttırmaya çıkanlmı., 
olup 27-4-936 tarihinden itibaren 
şartnamesi her kesin görebilmesi i-

izmir Sürat 
posta arı 

Cumartesi 10 de 

İstanbul Birinci 1f1aa Memurlu

Cumur Baıkant 4 T 4 TUR K .,., 

çin daire divanhanesine talik edile- ı.-,.; d,. ı-, .......... h"'!'"''' 
cek ve 12-5-936 tarihine müsadif sa- ••••••••••••• 

Bakanlar KunJlu üveterıl• 

rürkİYe Cumhuriyeti ileri ıe 
!enlerine ait fotolTafhırın ~" iv 

lr günü saat 14 ten 16 ya kadar !s- --- ----- ·- ·-
AKBı\-.... 

Mers·n postaları 
Salı, Perşembe 10 da kal 
karlar. 

Diger postalar 
Bartın - Cumartesi Ca~amba 

18 de 

-------------------------- ğuiıdan: Serkiz Mizrakyan Sirkecide 

tan bul 6 mcı icra dairesinde satıla
caktır. Müterakim vergi vakıf ka
resi ve tanzifat ve tenviriye resimleri 
borçluya, v~ 20 senelik Vakıf karesi 
taviz bedeli müşteriye ait olup arttır 
maya iştirak için yUzde yedi buçuk 
pey akçesi veya milli bir bankanm 
teminat mektubu ahnrr arttırma b~ 
deli muhammen kıymetin yüzde yet 
miş beşini bulduğu taktirde ihal' 
yapılacaktır aksi halde en çok arttı 

müesseseıer 
İzmit - Pazar, Salı, Per§e.Dlbe, 

Cuma 9.30 da 
Mudanya - Pazar, Salı, Per· 

şembe, Cuma 9 da. Akay Direktörlüğünden· 
Yalova kaplıcalarındaki setbaşx Lokantası, Tuhafiye 

dükkanı Ü~ kardeşler gazinosu ile plaj mahalli bir mev
sim için ve köylü hamamı bir sene müddetle ayn ayn 
şartnamelerle ve açxk arttırma usuliyle kiraya verilecek
tir. 

Setbaşı Lokantasiyle Tuhafiye dükkanının ihalesi 6 
t _ n 936 Pazartesi. Plaj ve köylü hamamının 7 Nisan 
936 salı günleri saat 16 da Galatada İdare Merkezi bi· 
nasında Şefler Encümeninde yapılacaktır. İsteklilerin ki
ra müddeti için verecekleri fiatın yüzde 7 ,5 nisbetinde 
muvakkat pey akçeleriyle yazılı vakitte Encümene gel
meleri ve şartnameleri görmek isteynelerin her gün Le· 
ftZ11l'1 ~efli!'in:e miracaatlan. ( 16 5 9) 

2410 

Ralli han No. 15. Upk, Küte.hya,At-
yonkarahisar, ve Bilecik avanslann
dan E. Feldman ve mahdumları kol
lektlt şirketine ve onu istihllf eden 
JUJ Fedman ve eUreklaı kumandit 
firketine Beyoğlu dördüncü noterli
ğince tanzim ettirdiğiniz 2-3-935 
gün ve 580 - 2516 sayılı tahüdname 
ile borçlu olduğunuz (1825) Türk 
Lirasını memurlyetimizi haberdar et 
mekslzin hiç bir tarata vermemenizi 
ve a)csi takdirde tazmini ile mükellef 
tutulacağmızı mübeyyin olan muhti
ra ikametglhmızm ıneçhul olması 

dolayiılle tebliğ edilemediğinden ma
lumunuz olmak üzere ili.nen tebliğ 
ohwur. (21855) 

ranm teahhüdü baki kalmak üzer• 

tiirı k apıarınız. l.eyaz 
osyanızı Ecneb• v• Türk 
cıRnlarda 5"a:ıet" ve mecmı• 

arınız• erı 'V' Praıtl• 

•k ba mUesseselerınde 

arttırma onbeı> <;in daha temdit edi ~!!!!!!!!~=~~!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!~ 

lerek 27-6-9~6 tarihine milsadif çar i<.inde dairemize bildirmeleri lô.zım
şamba gilnü aynı saattP en çok art- dır. Aksi halde hakla?'!' tapu sicille · 
tırana ihale edilecektir. 2004 nume- rile sabit olmadıkça satış bedelinin 
rolu icra ve iflas kanununun 126 rn paylaştırılmasından hariç kalırlar 
cı maddesine tevfikan ipotek sahibi alakadarların işbu maddei kanuniye 
alacaklılar ile diğer alakadarların ve ye göre hareket etmeleri ve daha 
irtifak hakkı sahiplerinin dahi işbu fazla mal\ımat almak isteyenlerin 
gayrimenkuldeki hakla.mu ve husu- 935 - 2292 dosya numarasile memu
eile faiz ve masrafa dair olan iddia- rlyetlmlze mü.racaatları illn olunur. 
la.rinJ evrik.J milstıitclerile ;Yirmi gün (21867) 

• 

Bandırma - Pazartesi, Salı, Çar
şamba. Perşembe, Cumarte· 

ai 21 de. 
Karabiga - Salı, Cuma 19 da 
tmr0% - ~azar 1~ de 
.\yvalrk - Salı. Cuma 19 da 

Trabzon ve Meretn postalar 
" kalkı~ günlen yUk alınmft1 

'l 7f7 

l LAN 
Kırşehir Orta mektebinden 320 

senesinde aldığım §ahadetnamemi yi
tirdim. Yenisini alacağımdan eskisi
nin hUkmU olmadığım Uin ederim. 
Kır§ehir Medrese mahallesinden Re
cep oğullarından Ahmet o~lu Muhsin 




