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Bulgar - Romen hududunda 
Moslto'D~ ~rişmeleri igi net;ce flerdi 

9 6 

Almanya, 
ile müsavat 



Habeşistanda vaziyet gergin 
ltalyan ordusunun mev- 1 baq ahmet 

cudu 600 bini buldu ağaoğlu'na 

Devlet demiryolları memurları 
tasfiyeye tabi tutuluyor 

A~ara, 30 (Kurun) - Bayın- f mektediJ'. Bunun için memur si• 
dırlık Bakanlığı Devlet demiryol - cillerin"n tetkikine baılanmıttır. 
ları memurları araaında gen· f bir Bu tekilde tasfiyeye uğrayacak me 
taıfiye yapmaya karar vermittir. murlara münasip ikramiyeler veri
Taaf!yeye tabi tutulacak ınemur a- lecektir. Tasfiye kararı mali sene 
dedinin iki yüzü geçeceği aöyleıı- bqıncia tasdik edilecektir. 

Roma, 30 (A.A.) - Maten mu-f lih altında bulunan zabit vekille- _.,. (Baş tarafı 1. ci sayıfada) 
habiri, İtalya ile Habetiılan ara- ri ve neferlerin ukeri h

0

izmetleri k l p1·yango numarasını de• M · f k ~ 1 • J • ibaresinden bir, bir orta o u anısa ır a iŞ en zmıre 
ıında yenı bir gerginliğin bat göa. harbiye bakanının tesbit edeceği 

okurunun ba&it tahıiliyle ne anlı· g"' ı"ştı"ren t k"f d"Jd• b "'J k terdiğini, Adisababadan aldığı tarihe kadar devam edecektir. ev 1 e J 1 ag anaca 
yacağını düıünelim; bir Je ikide A 

haberlere atfen, bildiriyor. Cenova, 30 (A.A.) _ 5550 ton· 
6

. .. 1 . . 8 b . l Ankara, 30 (Kurun) - Hima. nıkara, 30 (Kurun) -Mani· · 
B h b" ·· H b h"" .ı ır, ıoz ge ıfı, ıu at ya.zısıy e · Etf 11 · b k !lL sa fırka viliyet idare heyetı" ı· •len·. 

... u. mu a ır~ ı_ore, . a eı. U· luıt yeni Montecuesuli kruvazörü· dahi tetkilô.tı eıaaiyeye uymıyan yeı a pıyangosunun üyü IW" -s 
kUmetı, ulu&al hadıselerıne daır o· nün sürat tecrübeleri ıekiz ıaat . L b"k ..... • d ramiyeıini almak üzere müracaat nin lzm:r fırkasına bağlanacağı ve 
lan m" ak ta · t .. lıkı ·ıı· ' Ranun tat 1 ettıgımız avasına eden iki tu1hııtan bı"rı· olan avukat Manisa fırka i•lerine de İzmı"r t••. 

uz era ' ına~ı a ı •· sürmüt ve 39 mil sürat elde edil- · · b h k k h · lıô.l" s- ;ı- ~ 
ham eyledıği timdiki ltalya sefi- mittir. ~trl§end u ~ u ocasının a katibi Süreyyanm bilet üzerinde kilitına riyaset eden Avni Doğa· 
riyle imkan olmadığı iddiaıında- Ad 

30 
(A A ) I 

1 
urup urup. tahrifat yaptıiı anlqddıiı için mn bakaçağı söylemnektedir. 

dır. en, • • - ta yan • "aman bayım, matbuat müdiri- müdde"umumiftkçe tevkifine ka • POST ACILARIN 
Roma 30 (A.A.) _ A d Habet vaziyeti dolayııiyle alelade yetinin, aldığı kararların lıi~ biri- rar verilmit ve karar yerı"ne ae. MUHAKEMESi 

' yan a b" ·b · db" · lmak 1 • aöylediği bir ıöylevde harbiye müa ır ı tıyat te ın o üzere n- sini tqküat kanununa iıtinat et- tiri1mittir. it müıtantikliğe havale Ankara, 30 (Kurun) - Bir ni -
teıan General Beıtrokki. Afrika· ıiliz Somaliaindeki zabitlerine tirdiii yok ki!,, deyiıine bakalım; olunmuıtur. sanda eski poıta umum müdürü 
ya yakında gönderilecek yeni bir mezuniyet verilmeıi kaldmlmıt- Ü•tadı en çok sevenler ve ıayanla- MAARiF MODORONON DE • Bay Fahri He arkadatlannın muha 
fırkadan· bahsetmittir. General, tır. itimada p.yan menbalardan rın isinde "hüküm vermekte ace- CIŞT1RILME MESELESi kemesine bakılacaktır. Müddeiu. 
ihtiyat olarak saklanan 1912 ımı· gelen haberlere göre Habetiıtana le etmif,, inancı ol•un düğümlene mumi iddianame5İni okuyacak • ·1 Ankara, 30 (Kurun) -Yüksek 
fmı hesaba koymadan, gelecek ay gönderilmek üzere bulunan bin- mez mı kt tır. me ep mezunu otmıyan 25 maa -

lta1yada ıHlh albnda 600.000 kı"•ı· lerce aandık esleha ve mühimmat umum müdürlüğün yukanki "f d YENJ BELEDiYE BAŞKANLARI 
T n mü ürünün değiıtirileceii bak-

mevcut olacağını ıöylemiştir. bunların aevkine ait mezuniyetin sözleri göateriyor ki ortatltı taıbilı kmda aalihiyettar bir zat: Ankara, 30 (Kurun) - Erzu. 
Roma, 30 (A.A.) _ Neırolu- vuruduna intizaren Dijibouti'de •· gören kanun tqkilcit kanuııudar, rum belediye batkanbjına aeçilen 

L__ k L - Maarif müdürlüklerine talip B 5 ı· K. K nan bir kararnameye nazaran. ıi- lılconulmu,tur. maıuuaı anunu, ceza Ranunu, ay a ım ıtapçı, astamoni bat 

Kılavuzda 'I ürkçeliği ileri sürülen ke
limeler hakkında yazılar neşredilecek 

bulamıyoruz, nerede kaldı ki, de - kani ... ı mahkeme ilamı gibi belgelerin, adı ıgına seçi en Bay Cemal Du -
iititrelim. Cevabını vermi .. ir. akl T 1-!-d b g~mİf•e bu, "kontTol,, salahiyeti .,.. r a enı...- ağı elediye batkanı 

kullanılırken, kentlüerini kendi GOMOŞANE V ALIUCJ Bay Muhterem Pekelin int:hapla· 
kalalannın takdirleriyle hareket- Ankara, 30 (Kurun) _ Erzu. n yükaek tasdike iktiran etmİftİl'. 
ten menetmif olduklarını 6Ö•ter· rum vafüiğine Gümütane nliai YENi TURING MINT AKALARI 

. ~a, 30 (A.A.) - Türkl oymaklarını dil b,.kımından J&J1· mek içindir. matbuat lcanunanJa, Bay Etemin tayini yükaek taıdike Ankara, lO (Kurun) -Turing 
Dilı Arqtmna Kurumunun Ulus bflanıu ıöıterir bir harita hazır. ceza kanununda, bir mala· iktiran etti. klübün Ankara ve lıtaubul büro. 
ıazeteainde Ye ondan almarak bü- laıu.ktadır. Bu haritada orta A.. keme ilamında neye kötii ANKARA MEMURLAR KOOPE- !arının takvjye edileceii aöyleni • 
tün ıazete\erede çıkan 1en1 kartı- yadan kopup gelen Türklerin ne- den. ilmifse, -Laine yazılmıt bir RATIFl ... OPLANTSI yor. 
Iıkl 191. d 1 T cuc a· Bu yıl Turinr mmtakaları ara-
k'" ar b5'!lFnk ayal n anna - · relerde, beıngi yollardan. İıerelcre matbuanın icra vekilleri heyetince Ankara;: 30 -(Xurmt}- Gunıır 

o. - e eın onu mut ôlan IÖZ· • ı d ı .. :1,1 • •• . kapatılmasına ıeoep ocaoıcen unu topıa ~ -_. ı •tna..Konya. ~ .,.-. :, c~. ••'Jllre! 
1 
~ 'ii'".l·~::;ı.""' 

1 
baz 

1 
geçıp nere er eyer eı~erı 19k ~ . nkn -.ru1&•ra atomur u- ~r. Kooya aaylavlarınıdan..dok .. 

er bakkmda uzman arm ır a- .1 ekt. " mi k · • • • koo t f t h · 1-
d ki 

ten ec ır. me e el nyasetı umumıyuı,, pera 1 umum eyetıne ona tor Bay Oıman Şevkı· UJ-..ı.:ır. bu 
ı an yazıların yakında pzete. tı k. · · · ak --. 

lere verileceiini öfrendik. Bu harita ile buna baib anla- kentlUerine naaıl emir. v ... e telkin • ıtı ııtır ettiti için toplantı 19 mevzu etrafında tetkikat yapmak 

T
.. k .. 1 • . . .. • . tmıJar bütün ıa.zetelere birden ve- o1unuyor•a, kendi tetkılat kanun· nısana kalmııtır. } üzere Konyaya idecektir. 
ur aoz ennın M••ıl türlu dıl ••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 - ·ı . l . t tb at üd .. ı·· d. __ , --' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lere k""k ı ldu~· · · rilcek ve bundan sonra da kılavuz any e .ma u umum ·m uru· ır, n&AU ceMaandırır? nasıl L~ • .ıe B J • d o venn f o 15.. ıyıce an- x.;; •• el • azJ . vo,.. t 
lqılmak için Tilrk Dili Araıtmna da türkçeliii ileri ıüriilen kelime- IJ~il?~n n 6? Y b ılrmamaab ıkıfa~~l bir yasağı ilifilılilerine hükiimet U garJS an 8 
Kurumu tarih cemiyetinin çalıt-1 ler hakkında yazılar gönderile· ecı ıyor•a, l§te un ara a arcuc, adını vererek bildirir? 
malarma dayanarak bUtiin Türk1 cektir. ~~ntrol işini yapmak iıtemifler- bir vekalet bir müdürlüfünJe 

Fransızların yüreklerindeki şüphe 
_.. (Başmakalden devam) ı 

P~et - Bumar ara1ml11 ln.uı •. 
re var mı? 

F ranklen Bııyyon - Bu tlörı yiia 
mllyon ~inde yüz elli milyon Rru, 
on beı mllyon Türle oarJır. Lehi.
tam aradan sı'ar10ıtu, lnıilır 
renin bitarııl lıalacafım lıalnıl et· 
enia bile gene geriye Uç yiU elli 
milyonlulı İnNn lıalır. Biitiin 6u 
imanlan hanı igin bir yere to,,Zı· 
yarak yenl hir Iİyaa lırnmalı liot 
bir anuG ma (hayal) Jar. 

Franklen Bu11onun dilfUnceal· 
ni ıerçeklqtirmek (ıalatıklıalı .t· 
ıirmek) çareti var mıdır, yok mu·l 
dur? Bizim dikkatimise çarpan 

, ley bundan 'ziyade ltalya ile ln.I 
rilterenin ıiyaaa durumlan He il
iili (aldlcatlar) olan .azlerdir. 

Franaa parlAmento1UDda Ro
ma ~ndlqmaaı kolnlfuluyor. Bu 
aract. bu aııdlatıu.J1 onay (nm .. I 
oalılı) bulan bir aaylaY ~z .a,..I 
lü7or ve bu arada ltalyanm adı: 
ıenel bant andlatınalannı boan 
ve bozacak olan dnletler arumda 
1&J1lıyor. Daha ıonra lnıiltere 
de bir tün Fransa ile Almanya •· 
raamda çı,abilec~k herhangi bir 
harpte bitaraf kalabileceli anlab .. 
~ 

Haftnıki daha bir ay önce Fran
ın: haf habnı ile dı,hakanı Lon.1 

lqmaaı yapıllnlfb. Bu andlqma· 
ya ltalya, Belçika ve Almanyanm 
da girmesi iıtenilmitti• Almanya 
mecburi askerlik yöndemini tutun· 
ca hUtün hu andlaımaJar hemen 
hemen unut.ulur sihi oldu! / 

Frama ile lnıiltere ve ltalya •· 
raımda türlü türlü anla,malar ve 
andlııtmalar nr. Bununla berabeT 
Franklın Bunon hu anlqmalar ve 
andlqmalar ıanki yokmu• gibi 
konu111yor. Franaa, Rusya ve Tür
kiye ile doattur. Fakat aralannda 
ateki devletler ile oldutu kadar 
yazılı anlqmalar ve andlaımalar 
yoktur. Bununla beraber Franıız 
uylavı barıtça Ye stinenlikçe hu 
devletlere daha çok deler vermit· 
tir. 

Öyle sanmz ki Franklen Buyyo. 
nun ıözleri kara bir bilgiıizlikten 
ileri ıelmif delildir. Bu ıözler 
Franıızlann en çok doetları olan 
lnıilizlerle ltalyanlara kartı yü.

1 

relderinde daima wıdıklan ıiı:li 
bir fiipheyi röatermektedir. 

'-'S'"' US 

Romanyanın AnkMa 
e•ç liii 

Ankara, 30 (A.A.) - Roman· 
yanın Ankara elçiliğine matbuat 
mildürit umumiıi B. Flotinin tayin 
iatimzacına bükUmetçe memnuni.1 
yetle muvafakat cevabı verildiği 

ır. salahiyet dıpnda ~ir İf yapdJığı. 
oynatdamaz denilen eserlerin nı görür de tnı•ar mı? •u•ar•a o

hu menli kararı davet eden kutnır· na kendi emri kuvvetini izale et
lan nelerdir? Bunlan ara§tırma· mİf olmaz mı? kanunda aykın 
dım. matbuat umum müdürlü;ü- \ 

b 
.ı İf olmamıı mıdır? bu Ja miinalıa· 

nün u eserleri meneaerken say-
dıfr sebepler, kendiıine direkti/ fa olunmann mı? demiye hazır- 1 
verici vuikalar diye belledili 0 lanmayınc:. bahrin burada ol·l 

luımınlann metnine veya ruhuna ne 
dereceye kadar uygundur? bu ka
nun ibareleri ger~ekten iıtenildiği 
Bibi ıeniıletilip nıçla.· mı uydurul· 
muıtur? ka~an bir muarız. karıı· 
tnnda bunlarla uğrcqmak fazla o-

lur. bunları her i.tiyenler hem 
yaı, laem konuıma alanırtda baf
bcqa veya bir kalabalık önünde a
rCJ§hrmadan hiç ç~kinmem. ancak 
bugünün meıeleıi pdur: 

· matbuat umum müdürlüğü sah· 
ne repertuannı kontrol eder. itte 
kanunun dediği budur. bunda sİ· 
zin de ıüpheıiz kalmamqtır ve 
"kontrol,, demek ·lilm talimatın· 

dan anlıyoruz ki "göatermeye mü· 
ıaade etmemektir.,, 

lakin, size göre ve elbette bize 
göre de ifin tamam olmatn için, bu 
lrontrolun neticesini vekalete ar
zeder. arzetmediğini nereden bi
liyornınuz? meaela umum müdü.1 
rün velıü namına imza salah;yeti 
olmatlıfını kim iddia etmiıtir?. 

eğer bu kontrolun neticui ve
kaletin emri ıeklini almaml§ olaa, 
oynanman menedümif bir ueri 
sahneye koyacak bir nıçluyu, lafi. 

matlığını biliyoruz. . . .. 
•ayın yazıcı, siz ·cevabınızı gir. 

lerelı bitirmifsiniz. benim böyle 1 

ciddi mevzularda gilme adetim 
değildir • .ize eski bir arkcultlf, bir 1 

mulekdClf olarak §unları •öyler
aem ileri gittiğime hükmetmeyi .. 
niz. 

bir memleketin ana kanunu 
kutıal varlılılarındandu. ona ne 
nk tnk el, dil uzatmalı, ne tnk •ıh 
el, dil uzatıldığı oehmini uyandır-! 
malı .. üzerinde YOfadığımu top-
rakların ıize ltula bir vazife yük
leJifine. inanmıyor musunuz? or
taya bir Java atarken, adınıza öm-
riinli.zün lrazanJırdığı .aygı Iİz· 
den JaJaa Jiifiinceli, afır olmayı 
istemekte haklıdır. yoha bir ıalam 
körpe •ihimeri çelmenin, durul
mayı bekliyen zihinleri bultındır
mamn, hiç istemeksizin, yürek sı-

zuını Ç•kmek ••ne •İze diiıer. bir 
Yıınlıılil« tliİfmİifÜm. ılern•nin 
de bir lazilet olduğunu siz ben-. 
den çok önce öfrenenlertlen Jefill 
miıinü?. 

hakkı tar1k ue 

Askeri birlik kabinenin 
icraatını beğenmedi 
Sofya, 29 (Huıuıi) - Askeri 

birliğin umumi idare heyeti mü ~ 
zakerelerini bitirdi. Bu görüıme-
lerde memleketin siyaıeti, harici 
vaziyeti, 'bugünkü kabinenin 7ap
hğı itler tetkik ve tenkit olunmuı· 
tur. 

Bugünkü kabinenin, ordunun 
ve milletin beslediği ümitleri bo • 
fa ç•kardrğı hakkında umumi hir 
karar verilmiıtir. Ayrıca kahine • 
de yapılacak tebeddtilitta bun • · 

dan sonra bütün tetehhüıleri, aa • · 
keri birliğin ele almaaı teıbit e- · 
dilmittir. 

Fakat kabine tebeddülitııun 

naııl ve ne tekilde olacaima dair 
f imdilik ortaya bir ıey konma -
mr~tır. 

Büyük devlet meaelelerbı.iıı 
müzakeerainde ordu araımdalri 

ikiliiin de kaldırılıp tam Ye e. 
uılı bir vahdetin yer bulmuı e • 
hemmiyetle ileri ıürülmüttür- Bu. 
nu tendn için de aakert hirlitia 

daha 24 lkincikinun tebeddü
lünden, yani Zelatef kahineain • 
den evvel ba.ıı zabitlerin ordudan 

çıkarıl~1"!1 h~da ~ . Y_erİ~İf 
olan karann Lir an evvel tatbiki-
ne g~ilmeıi için yenideıı ku.ar 
Yerilmittir. Hatta hükUmetin bu 
iti ıeri bırakmaıına da tee11üf ; 
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l __ İML_EQ! 
Anlaşa mı yan 
Revizyonistler 

919 Janberi Avrupanın diplo· 
masi ôleminde kla&ikleımi§ iki 
cephe karıı karııya idi. 

Silivrikapı cinayeti etrafında 

Almanya btı§ta olmak üzere, 
Auuıturya, Macaristan, Bulgaris. 
tan Tevizyoncu cephesinin ta ken
disiydi. Büyük ıavaıı eonlıyan 
muahedelere galip diye imza ko
yan ltalya da ıöyle böyle reviz
yoncu cephenin kar§ısında değil, 
yanında yeralıyordu. 

On bir kişi zan 
kardeşi 

Silivr:kapı dışında işlenen cina
yetin tahkikatile adliye ve zabita 
ehemmiyetle meşgul olmaktadır. 
Adliye tahkikatını müddeiumumi 
muavinlerinden Bay Ubeyit yap -
maktadır. 

Cinayeti işlemek ve işletmekten 
auç'lu olarak on bir kişi zan altına 
alınmıştrr. Bunlar arasında öldürü-

altına alındı; içlerinde maktulün 
ile birkaç korucu var 

len rum gençi Periklinin kardeşi amm açık bulunması ehemmiyet -
lspiro ile komtusu koço, Arnavut le tahkik edilmektedir. 
Malik, Arnavut Mehmet, kır ko - Periklinin teşv~k üzerine öldür· 

rucularmdan Bekir, Sait, Seyit ve 

üçte kadın vardır. 
Periklinin Riza isminde birisi 

ile bir tarla ve hin beş yüz lira ka· 

tüldüğü zannolunmaktadrr. Ko -
ruculardan birinin üzerinde bulu -
nan bir tabanca kurtunları ile Pe. 
riklinin vücudünden çıkarılan kur 
tun biribirinin aynidir. Tahkikat 

dar bir alacak meselesinden ara - devam etmekted'.r. 

Avrupa diplomadan 16 yıldır 
bu cepheyi beklediler. 16 yılda re· 
vizyonist cephede bir değifme ol· 
madı. Büyük SCWQ§ sonra&ı diplo
mcui tarihi §Öyle hülasa· edilebi
lir: 

"Revizyonist cephede sükunet 
var!,, 

Tür kof isi teşkili tını genişletiyor 
Fakat bu hüküm artık tarihlik T 

olntU§tur. ı 6 yıl şii/W.net hüküm Bii. ram vay 
ren cephede son günlerde medler, M k J • 
cezirler, kayncqmalar başladı. u ave esı 

Almanyanın V erıay muahede· 
sinin cukerlik faslını ortadan kal· 
dırman revizyoniat cephenin ilk 
akını sayıldı. Hakikaten Alman
yanın ileri sürdüğü revizyon tezi 
Avrupanın her merkezind" bir a
kia uyandırdı. Revizyon iıincle 
Viyana, Berlin gibi düfiindüğü. 
Pqte Viyana gibi işler görmek is
tediğini anlattı. 

Pqtedc Gömböş, Viyanada 
Şrqnig tavnak utiyen ve hanalına 
AlmanyaJan örnek alan Avrupa
mn emellerine ıekil verir gibi ol
dular. Bu bir med hareketiydi •. 
Samlabüirdi ki, artık Veraay 16 
senelik bir ömiircl en sonra tarihin 
izbelerin, 1. .. p ... c..ı.ı.s• atöi omm 
kardqleri olan Sen Jermen, ı·rıya. 
non, oe Nöyi. muahedeleri ele geç
mi,lere karqacaktı. 

Re-oi.zyon cephesi böyle şahlan· 
dı. 

Fakat bu med, bu lClfma uzan 
sürmedi. 

Cezir bCl§ladı ve hala devam ~ 
eliyor. 

Revizyoncuların cephesinden 
ilk ayrılan ltalya oldu. Alrika Ja
'Oasiyle uğraıan ltalya Doğu Ak· 
denizde ve Balkanlarda yepyeni 
bir diplomasi havası içindedir. 

Belgrada giden yeni ltalyan el
~nin nutkuyla btı§lıyan bu ha
reket MacuristanJa ve Balkanlar
da göze batar bir §ekilde tesir yap
tı. 

Şaınig ve Gömbö§iin son söz
leri Avrupa reoizyonana Alman. 
yanın anladığından bambaıka 
manalar vermektedir. Almanya
nın kendi kendine silahlanmaya 
ve mecburi a&kerliie dayanan re
vizyon telakkisi yanında Macaris
tanın Tevizyon hakkındaki dii§ün· 
c~eri ıöyle hii.lasa edilebilir: 

Sadri Ertem 
(Sonu 4. CÜ sayı/anın 1. ci sütıın.v.ntfa) 

- Sovyetlerin T aıkeut nunta. 
lauaJa bfr teltif yapılmıf ... 

Belçikalı murahhaslar 
memleketlerine gittiler 
Bayındırlık Bakanlığı nezdinde 

temaslarda bulunmak üzere b-am 
vay şirketinin Brükseldeki idare 
merkezinden gelen geniş aalahi -
yet1i iki Belçikalı murahhas (Bay 
Brosens ve Bay Ronje) dün şehri· 
mizden tekru Brüksele dönmüt -
lerd:r. 

Murahhaslar, Brükselden gelir 
gelmez, burada küçük konuıma -
iar yaparak doğruca Ankaraya git 
mişlerdir. 

Anladığımıza göre Ankarada 
yeni bir tramvay mukavelesi yap -
ıneı. yolu-.la t-....,:,o-1:.ulhtlere girif • 

mişlerdir. 

Feshedilen 1926 mukaveletinin 
ne gibi yeni tek:ller ver:leceği hak 
kında bazı istizahlarda bulunul -
muş ve şirket murahhasları Bayın
dırlık Bakanlığına bu hususta bir 
takIDl teklifler yapmışlardır. 

Ayni zamanda tramvay şirketi • 
nin, Sermaye meselesi de ve yeni 

hatlar inşuı iti de görüşülmüştür. 
Bununla beraber bu temaslardan 
müsbet b:r netice elde edilmiş de· 

ğildir, Murahhas'lar, vaziyeti şir • 
ketin idare merkezin-e anlatmak Ü· 

zere Brüksele gitmişlerdir. 

Şirketin yeni hatlar inşası için 
fazla olarak topladığı ve iki buçuk 
milyon kadar tuttuğu tahmin edi
len paradan evvelce de yazdığımı~ 
gibi ancak 300,000 lirası geri ve • 
rilmiştir. Bu yekUn, bütün tutar Ü· 

zerinden mahsuben yatmlmış bir 
para oluyor. 

Şirket murahhaslarının tekrar -
geri geleceklerine dair bir işaret 

yoktur. Murahhaslar burada kal -
dıklan müddetçe şehri de gezmiş
lerdir. 

- .•• Her ay verüen tekaüdi. , 
yelerden yetmİf yedisinin boş ol· 
duiu ..• 

içte, dışta yeni 
şubeler açılacak 

T ürkolis Başkan Vekili 
Bay Meçclet 

Türkofui başkan vekili Bay 

Mecdetin şehrimize geldiği ve Tür 
kofis~ İstanbul şubesi, ile ticaret 

müzesi ve lahoratuvarmı tetkik et
tiğini yazmıştık. 

Bay Mecdet dün şehrimizden 
ayrılmıştır. Kendisile konuşan bir 
muharrirlmize şunlan söylemi! -
tir: 

'' - İstanbul Türkofisi şubesi. 
nin piyasa ile olan vaziyetini, Sul-

tanahmetteki ticaret ve sanayi mü 
zesini tetkik ettim. Türkofisin pi
yasaya olan alakası dolayısile da
ha münasip bir yere t~ınmasmı ve 
mi.izenin de ayni binaya taşınma • 
sına karar verdim. 

Ticaret müzesi türistlerin ve ih
racatçıların istifade edebilecekle • 
ri güzel bir şekle konulmuş ola · 
caktır. 

Türkofisin yeni teşebbüslerine 
gelince, önümüzdeki hazirandan 
SÖnra dahilde ve hariçte yeni Tür
kofısi şubeleri açacağız. Dalı.ilde 
açılacak şube ya Trabzonda veya 

Samsunda olacaktır. Hariçte ise ; 

\ 
Üsküdar 
tramvayları 

Verilen para yeni bir 
yardım değil 

Üsküdar Tramvay şirketi, Üskü
dar ve Kadıköy hatları üzerinde 

İ ilkbahar ve yaz mevsimleri için ye-

l 
ni bir tar~fe tatbik edecektir. Şim
diden icabeden tedbirler alınmak

! tadır. Yazın tramvaylar daha srk 
sefer yapacaklardır. 

Dünkü sabah gazetelerinden bi
ri, belediyenin bu sene de Üskü -

da;t;;'mvayları şirketine altmış 
bin lira yardım edeceğini yazıyor -

du. Bu para, yeniden ver:lmiş bir 
tahsisat değildir. . -

Şehir meclisince geçen sene Ka~ 
dıköyünde yeni yapdacak hatlara 

karşılık olmak üzere (162,000) li· 
ra kabul edilmişti. Ve bu para şir-

J.cete üç senede ödenecekti. Bu sene 
verilecek para kabul edilen tahıi--satm üçte biridir. Yeni bir yardım 
değildir. 

içişleri 6akanımız 
Trakyaya gidiyor 
Şehrimizde bulunan içişleri Ba. 

kanımız Bay Şükrü Kaya dün bir 
ara İstanbul vilayetine gelerek va· 
li ve belediye reisi Bay Muhiddin 
Üstündağ ile görüşmüştür. 

Bay Şükrü Kaya, bugün Trakya 
seyahatine çıkacak ve bu seyahati 
dört gün kadar sürecektir. 

Tokyoda ve cenubi Amerikada 
Riyodöjaneyroda iki şube açaca -

ğız. Bunlardan başka da ihracatı
mız bakımından mühim gördüğü-

müz bazı ~hirlerde de Ajanlar bu
lacağız.,, 

Bay Mevdet bütün Türkofisi şu· 
helerini gezecek ve ondan sonra 
tekrar Ankaraya dönecektir. 

- Tekaütlerin mevcut olmadı·] 
ğı, paraların maliye memuru tara· 
lından alındığt anl~·ı!mıştır ... 

- Alacakldarclan kurtulmak i
çin bu fareye başvurmağa mecbur 
olduğunu ı:öyliyen bu memuı·u on 
sene e mahkü:m etmi ler 

L..1---------------------------~---'-------------~~ 

Gezi~ti_le~ 
Yüksek 
Falcılar 
insanın iıitmez, tükenmez bir 

avunma kJyn:ığı vardır. Adına 

umt:t derl-...r. Gökler ne kadar hu· 
lulltr, gön::ıl 1er ne kadar kara olur
sc: olsun, but mut, güne§İ arıyarak 
yükselen fidanlar gibi içimizde li
li·zfenir. Yer pek, gök yükaek d,. 
,nez;. "01ma:z.,, ı bQ§lardan kovaı·. 
E rı hm l:-uns uçurumlar üsliine ii· 
ı·ümcek a~rnc ·an köprüler kurar. 

· Yüreklerin bu çürük yerleri.ni 
görenler, rt>k geçmeden ona zen
gin bir dan • .:.: gibi i~lettilt?r. Aftı• 
ğtya clı.. ,tjm indikçe, ba kurnazlauı 
haşka başl..a adlar verildiğini g·J· 
:-üyoruz . . Htay şaman/an Alrikrı 

büyüciıle·i. eski Mısırın kahinleri, 
Tibet lamaları hep bu avr.ınmanıı1 
doğurduğu rımlJJ.ardır. T CJ§ları 
ara&ından renkli alevler fqkıran 

bir ocak, birkaç tutam ot, karırık 
bir ıaka, bira% loslor .• Binlerce yıl
lık bir üstünlüğün İ§te bütün tu· 
tarı. 

Biribiri ardınca devrilen çağ· 
lo.r, avunmanın tadını değİftirme
di. Tarih yaprakları çevrildikçe, 
onları gene karşımızda gördük. 
Bel ki ocak pota, körük vantilatör 
oldu. Fakat ruh gene o, hep odur. 

Hele §U son yıllarda öyleleri çı· 
kıyor ki şa§mamak el.de değil. U
nutmamışsınızdır sanınm, bundan 
epey önce biri çıkmı§: 

- 93::S de J_ünya savaşı yeniden 
başlıyacak: 

Dem~ti. Bunu söyliyen ~'Löden
dorl,, du. Alman ordularına ha§• 
lık etmi§ bir adamın bu lalcdığt 
gazetelerde uzun dedikodular u
yandırdı. Ama o yıllar geride kal· 
madan da hiç kimıe: 

- Bırak canım, fa bunağı! 

Demedi. Topraklan ç'Türbin,, 
oğultulariyle saradan Amerikada 
el lalı som akçe gibi geçiyor. En 
santurlasuna clün okudum. Bir ln· 
giliz fizik bilgini, Londranın yiiz
aklığı sayılan bir lend yuva&ında 
dinleyicüerine uprsuz bir dııyum 
vermi§ •• Yakında acunun yeni bir 
boğazl~ma geçireceğini şöy~~yen 

bu adam, laflarına güneyi temel 
yapıyor. Bugünlerde günefi çil 
basmq, yüzünde yeni lekeler be· 
lirmifmi§. Banlar, dökülecek kan
ların tanıklan sayılırmq ! 

Hiçbir karnak· kahinin karala· 
dığı papirüslarda bu kadar saç· 
ma §eyler görülmemi§tir. Eski 
"Darülfünun,, Con Ahmedi dinle
di diye kıyametler koparmııtık. 

Eloğulları en yüksek laboratuvar
larda, seçme bilgin kalabalıkları 
önünde lf'ke falı açıyoTlar! •. Za
vallı "Galüe,, ba§ını kaldcr da bak. 
Uğruna ömür tükettiğin teleıkop 
kimlerin elinde! •• 

S. Gezgin 

Bay Gültim -Memur gene mak
şaJına nail olma§ sayılabilir. Çün
kü on sene daha alacaklılaJ'li onu , 
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Anlaşamıyan 
Reviyonistler 

<Baş taTaiı 3 üncü sayı/ada) 

Macaristan hadutları dqında 

kalan Macar ekalliyetlerinin hak
ları tanınmalıdır. 

Milletler ve ihtilal hakkı 
Macaristana hakak müaavatı 

8
. 

verilmelidir. ır milletiıl. "Old11ğum yerde sayacağım, ilerlemiyeceğim,, 
Banı yoliyle revizyona gidüme· 

liclir. 
demek hakkı ve iradesi yoktur 

Aı.nısturyaya göre revi%yon: 
AvastUTyamn hakakça miüava-

Bay Mahmut Esat inkılap kürsüsünde dün dersini verdi 
tı kabul edümelidir. lzmir Saylavı Bay Mahmut Esat has.sa geriye gitmek hususunda bu 

Avusturyanın utiklalini temin Bozkurt, inkılap küraü&ündeki iradenin sınırlan olmak laznndrr. 
edecek kuvoetlerin nlôlalanmcm- deraine dün de devam etmiştir. Bir milletin yaşaması için duıına
na müaaade olunmalıdır. Bay Mahmut Eaat, geçen derste dan ilerleme hakkı vardır. Yaşa.. 

Bulgariuana gelince, o. alınlar anlattığı milletlerin ihtilal hakkı - madan durmadan ilerleme bu bir 
lbirliğine müracaat ederek kendi- nı gene LokT a göre mütalea. ettik • millet için sınırsız, sonsuzdur. Fa
sinin mecburi aakerlik auliine haf ten aonra, ayni mevzuu Alman mü. kat bir milletin "olduğum yerde 
varnuyacağmı, Nöyi nuuıhedaini tefekkirlerinin telakkilerine göre sayacağnn, ilerlemiyeceğıın,, de. 
bozmak istemediğini bilJirmiftir. izah etmiıtir. mek hakkı ve iradesi yoktur. 

ilk günlerin meddine karfl fe- Bay Mahmut Eaat, bu arada bir Zamannnızda milletin mukad. 
len cezrin sebeplerini ıu:an azadı- millet:n gerileme hakkı olup olma- deratmr şahıslarla idare etmesi, 
ya aramak lazım değildir. dığı meselesini münakaşa ederek, o kadar azalmış bir haldedir, ki bu 

Orta Avrirpaıla, ve Bt:l.kanlar- fikirlerini şöyle hüli.aa etmi§tir: trpkr bir büyük denizin içinde, na-
cla 16 yıldır bir ağ gibi gerilen a- - Bence bir milletin iradesinin mü!enahi denizler içinde görüle • 
/eti revizyoni.t cephedir. Küçük de hadleri, hudutları vardır. Bil - . miyecek kadar ufalmrş kaya par • 
anlaşma ve kumen Balkan anıJ. - çalarmdan ~ka bir şey değildir.,, 

:;,,_m;:;~:===.=:r;:,;;; Umumi toolonlılor ra ı;~t~=~:i..1:"D!ı-:=ı: 
len etrafında yem sozlenn, yenı ıunlan aöylemiftir: 

hükümlerin ortaya çıkm~ına im- ş· k d Ilık - "Fihteye göre, iktisam bir 
kan bırakmadı. ır eti er e yı sistem içinde ihtilal çıkarmak bir 

Netice: Versay tecrübesi bize toplanblar devam milletin hakkıdır.,, 
§unu gösterdi. Avrupada bir blok d • Bay Mahmut Esat, Lok'un fikir-
halindc gözüken reoizyoniatler ük e 1 y o r lerini ae buraya kadar uzatmak 
harekette biribirilerinden ayrılabi- mümkün olduğunu .c>yliyerek Lok 
lecek bir hciltledirler. Kadıköy SU şirketinde ile Fihte arumdaki farla anlatıiııt, 

Nitekim bugün reoiz,,oncalar aboneler çoğalıyor Niçe'ye geçerek, Niçe'nin de ihti • 
cephesi böyle bir ayrılık gÖ•ter- Dün Cümhuriyet Merkez ban • lilci olduğunu söylemif, f1111}arı ili. 
mektedir. kut binasında bulunan "Anadolu ve etmiftir: 

Sadri Ertem 

Polis haberleri : 

Heroin satmaktan 
mahkum olanlar 

Ero:O satmaktan auçlu Feyzi, 
Avram ve Ra.Jelin du?U§ma.lanna 
dün sekizinci ihtiau mahkemeül)o 
de devam edilnıiı ve karar veril· 
miştir. 

Feyzi on dört ay hapis ve alb 
bin lira para cezuma, Avram on 
dört ay h3pse ve iki yüz lira para 
cezasına, Ra§el de iblı- sene hapse 
ve ayrıca iki yüz lira para cezasına 
mahkum olmuılardır. 

Bir çarpışma 
Oscn lıtirati bindiği motosildet

le Beyazıt meydanından ~e 
iken 2035 numaralı 1oför Mu.ta • 
fanın idare ettiği otomobille çarpıt 
ml§lar, Oae.n lstirati muhtelif yer -
Jerinden yaralanmıı şoför yakalan 
mıştır. 

KAMA VE NARA - Malmıu • 
diye caddes:Ude aarhotluk netice • 
ai nara atan Şevkinin üzeri aran • 
mr§, bir 'kama bulunmuftur. 

YARALAMA- Kara oğlan ao
l<ağında kahveci Musayı, Hacı: Ah 
met adında birisi biçakla. aol kal • 
çasından yaraladığından yakalan
mıştır. 

YÜZÜK DOL.ANDIRAN - Ka 
raköyde oturan inhisar memuru 
Ahmedin iki yüzüğünü dolandı -
ran Hasan Sami adında biri yaka
lanmıştır. 

lsugece nöbet~i eczaneler 1 
Samatyada: Te.ofilos, Fenerde: 

EmiJyacli, Sehzadebaşmda: üniversi
te, Şelıremininde: NaZim, Ka.ragüm
r{ikte.: Arif, Aksarayda: Ziya Nuri, 

demiryollan,, "Haydarpaıa liman - "Niçe iş, faaliyet istiyor. Bu -
ıirketi,, ve "Mersin - T anus - nun i~n en samimi halkı buluyor. 
Adana demiryollan müesseseleri Birdenbire fikirlerin tatbikatını is
aendik toplantrlarmı Y•Pmıt ve tiyor · n 

bazısımn idare heyetinde değif1k- Şopenha.vera göre, elde etmek 
lilder olmuJtur. istediğimiz her şey b~ mukave • 

"Anadolu dem.iryolları,, mn u • met eder. Sulh büyük bir piyesi
mumi toplant:ıaında idaTe heyeti içindeki tek antrakt.an ibarettir. 
raporu, kir ve zarar hesabı, müra- Insan hayatr edebi bir cidaldir. 
kip raporu okundu. Tuvip edil· Hayat, mütarekesiz bir kavgadır. 
di. idare heyetinin vazifesi bittiği Orada elde silah ölünür. 
için, yeniden ıeçildi. Ve yeni idare 
heyeti, eakiıi ,ihi Bay Ali Nizami, Şopenhavr'm fikirleri gayet a-

çtlrtır. Tarihin verimlerine göre is
Sedat, Sefa Feyzi ve Doyçe bank- tiklal hakkını dava eden milletler, 
tan doktor Fon Stava ve doktor 

ellerinde silahla varlıklarını bekli -Kurtveygeltten teşekkül etti. Müra 
kip olarak Bay Reıat Bülent geti- y.en milletlerdir.,, 
rildi. Bay Mahmut Eıat bundan son • 

HAYDARPAŞA LlMAN ra Kant'a geçerek, Kant'in ihtilali 
ŞiRKETiNDE ''kan dökücülük,, diye tarif «tiii· 

"Haydarpaıa liman §İrketi,, top. ni, ihtilali hak diye kabul etmediği 
lantnı mutat tekiilerden ıonra, ni aöylemittir. 
idare heyetleri küçük bir deği§ik • Kant'ın İf bqııxlakilerin ıuiia
lk!le neticelenmittir. Heyetten iki ti.maline matbuatın ki.fi bir ailih 
Alman aza. doktor Vragert ve Bay olduğunu ileri ıürdüğünü aöyliye
Goldenberg yerine Bay Muammer rek 93 Fran11z kanunu eauiıini 

ve Retat seçilmiılerdir. anlatmı§ ve matbuatrn kafi bir ai· 
Bay Safa Feyzi, Ali Nizami ve li.h olmadığını itaret et:ni§tir. 

Sedat da yeniden idare heyetine Bay Mahmut Eıat, handan son-
aeçilmitlerdir. ra ihtili.1 aleyhtarı Şimeller'in ibti-
MERSIN - TARSUS -ADANA lal yerine ulahat hakkındaki fi • 
DEMIRYOLLAR ŞiRKETiNDE kirlerini de anlatarak dinleyiciler-

Hali. tufiye halinde olan "Mer denı verdiği derı mewulan etrafın 
ıin - T arau• - Adana demiryol· da ıorgu'lan vana aonnalannı iı • 
lan,, senel!k toplanmaamda ise, temittir. Yüksek ticaret ve iktısat· 
iptidai meraıimdeıı sonra idare he tan Bay Ekrem Celil ihtilal ile in.
yetinin değiıtirilmesine lüzum ıö -
rülmemi!tlı-· Bu suretle Bay Sedat, 
Ali Nizami ve Safa Feyzi olduğu 
gibi hırakılmıttır. Mürakip olarak 
Bay Bülent Reşat seçilmiftir. 

"Anadolu demiryo\ları,, ve"Hay 
darpafa 'liman ıirket:uden biri 
(% 21/ 4), öteki (% 21/ 2) te
mettü vermektedir. 

"Menin-Tanus-Adana de-

............................................. 
rakabe heyeti raporları okunmut .. 
tur. Okunan raporlardan anJatıl -
dığma göre, ıirketin geçen yıl içe • 
riainde yapmıt olduğu teıkilata sar 
fettiği para mikdan on bir milyon 
tirayı bulmuttur. 

A. E. G. Elektrik teıisatı tirketin 
i!e yıllık umumi heyet toplantısı 
dün yapılmıttır. . 

CağaJoğlunda: Abid, Eminönünde: miryolları,, müeueseıi tufiye ha. 
Salih Necati, Beşiktaşta: Süleyman linde olduğu için temettü mevzuu 
Recep, UUclide: Sıtkı, Küçükpazar • bahis değildir. 
dıu Hüseyin Hüsnti, Fmdıklıda: Hi· zlNGAL Ş1RKET1NDE 

KADIKÖY SU ŞiRKETİNDE 
Kadıköy §U §İrketi senel:k top -

lantuım dün yapDUfbr. idare mec 
liai Taporu ve bilanço kabul ve tu 
dik edilmittir. Şirketin aboneai 
400 kadar artmıtbr. Kadıköy au 
1irketi 934 senesinde ki.r etmiftir. 

W ,Galatasarayda; .Ahmet Cevat, z· Çan I · k · • 
Yfiksekkaldırmıda: VinikoJKılo. Sifll· ~nıal ve ga fır eti umumı 
de: Asım Şülaü, Kasımpapda: .Mer- 1 heyet toplantaı da dün yapılnıq -
k('z, Hasköyde: Halk eczanesi. 1 tır. Toplantıda, idare heyeti ve mii 

krli.p arasındaki farkı ıomıu9, 

Bay Mahmut Eıat, fU cevabı ver· 
mittir: 

- "Artrk bugün bu mevzun hah 
solmcyacak hale gelmiştir. Ben dev 
rim kelimesini gerek inkılap ve ge 
rek ihtilal yerine kullanmayı t.er -
cih ediyorum. Revolüsyon mukabi 
li olarak ihtilali buldum. tpldlabı 
daha ziyade Transformasyon mu
kabili kullandrm.,, 

Gene yüksek Ticaret ve ziraat • 
ten Bay Nedim bir ıual sormuş, 

Bay Mahmut Esat buna da cevap 
vererek denini bit' rmİ!tİr. 

Yer arostırmaları 
Truvada mühim 
eserler meydana 

çık anlıyor 

Amerikalı prof er ör ler 
Çanakkaleye gittiler 

Dört senedir T ruvada hafriyat 
yapan Amer :kah profesör Bleygen 
ve profesör Sempl tlört gün önce 
tebrimize gelerek Ankaraya git • 
mitlerdi. 

Dun pro i'ler geri donmüf, 
aktam Çanakkaleye gitmitlerdir. 

Profeaörlerin ikiıi de, Truva ha 
rabeleri yakınında bir küçük ev 
yapmrı1ar, hatta hu kıf mevsimini 
hile .çalı§arak orada geçirmitler • 
dir. 

Kendi.ile Perapalaı otelinde gö 
rüıen bh· muharririmize, prof eaör 

Bleygen demittir ki: 
" - Haftaya yeniden hafriyata 

başlıyacağız, bundan elli altmış yıl 
kadar önce orada hafriyat yapıl -
mış ve neticede dokuz tabaka bu
hmduğunu t.esbit etmişlerdi. Şim -
di bunları ayrı ayn gözden geçi -
rerek her tabakanın ait olduğu me 
deıriyet hakkında maltımat elde et 
meğe, ayni z.amanda hangi devir -
lere ait olduğunu tesbit etmeğe ça
lışıyoruz. 

"3000 yıl önceye kadar olanlar 
anlaşıldı. Fakat hu devirler ara
sındaki münasebet tarihleri tesbit 
edilmemiştir. Bu devirler arasın -
daki münasebet tarihleri tesbit e
dilmemiştir. Bilh~ bunlara e -
hemrniyet vereceğiz. Devirlerin, 
ayn ayn b~ribirine olan münasebet 
halleıini tesbit etmeğe çalışaca -
ğız.,, 

"- Hafriyat esnasında neler 
buluyonunu:z? 
"- Geçen sene mühim mikd:ı.r

da seramik eserler, kemikten, o -
dundan ve kiremitten mühim par. 
çalar bulduk. Bunları tetkik etmek 
suretile, tarih teshitetmek yolunda 
ki gayemiz daha çabuk varacağı· 
mrzı zanndiyonmı. Tmvada, Ana
dolu medeniyetine dair çok krymet 
li eserler vardır. Bunların inceden 
inceye gözden geçirilmesi, Ana
dolu medeniyetini aydınlatacak
tır. 

"Geçen sene altıncı tabakada 
ilk defa olara~ Nekropoller (- ö
lülerin külleri konulan tipler) bul
duk. Bu itibarla bwılar pek mü-

Mahkemelerde 

Jki mahkemede birden 
mahkum oldu! 

Eroin satmakta.n birçok defalar 
mah.kUnı olan sabıkalı topal Ha • 
san, dün sekizinci ve dokuzuncu 
ihtisas mahkemelerinde sorguya 
çekilmi§, ikisinde de mahkUm ol -
muıtur. 

Sekizinci ihtisas mahkemesi Ha· 
sanın on dört ay hapsine ve b;r se
ne Adıyamana sürgününe ve ay • 
rıca da 200 lira ağır para ce:ıa11 

vermesine, dokuzuncu ihtiıa.a ta 
14 ay hapsine, bir yıl Kastamoni -
ye sürgününe ve yine 200 lira ağtr 
para cezası vermesine karar ver • 
mişlerdir. 

Korucuyu öldürmekten 
suçlu rençberin 

muhakemesi 
Çatalcada korucu Ki.mili öldür

mekten suçlu rencber Muıtafanın 
muhakemesi, İstanbul ağır ceza 
mahkemesinde dün son safhaya 
gdmi~tir. 

Müddeiumumi, Mustafanın su • 
çu sab:t olduğunu söylemi§, ceza· 
landmlmasmı iıtemiıtir. Muha • 
keme, müdafaa için kalmııtır. 

Boru çalmışlar! 
Postane civannda bir hanın kur 

~un borularını sökmekten ıuçlu Is
tepan ve Sinan Paıa medreıesi -
nin ku~un borularını sökmekten 
ıuçluMehmet, dün polisçe adliyeye 
gönderi!mitler, Sultanahmet birin 
ci sulh ceza mahkemesi, iki•:ni de 
tevkif ~tmittir. 

Romanyadan gelen Hü
seyin serbest bırakıldı 
Romanya hükUmeti, orada cina-

......~ ;,J-•LL.aı 5UÇ1LI ..A.J-~ ""' f ._ 
tanbula kaçtığı kaydile Romen ta· 
bauından Salim oğlu Hüseyin ia
minde birinin geriye gönderilme • 
s:ni iıtemİ§, Romanyadan buraya 
gelen Hüseyin, yakalamnııtı. 

Romanya hükUmeti, sonradan 
Hüıeyinin geriye gönderilmesi iı· 
teğini geri almı§, bunun üzerine, 
Hüıeyin, dün aerbest bıralalmtf • 
trr. 

Şehir meclisı 
Şehir meclisi yarın ıaat on dört. 

te niaan devresinin ilk toplantısı -
nı yapacaktır. Bu toplantıda 932 
ıenes:nin kat'i hesabatı tetkik olu· 
nacaktır. 

Türk- Fransız muhtelit 
mahkemesinde 

Türk - Fransız muhtelit ha • 
kem mahketn1i reisi Bay Aaer ni
ıan:.n yimıibeş'nden aonra tıtan -
bula geleceğini bildirmiıtir. Niıa • 
nın 29 ve 30 uncu günleri ile mayı-
11n birinci günü mahkeme muhte • 
lif celseler yapacak ve otuz .dört 
dava"ya bakacaktır. Bu mahkeme. 
de vefat eden Türk hakemi Haci 
Adil' n yerine Türk -Yunan muh
telit hakem mahkemeıi Türk ha • 
kemi Bay Mehmet Ali tayin edil·. 
miştir. 

Sergi komitesınde 
Dı~ sergi ve panayırlara iıtirak 

komitesi önümüzdeki çarıaml>a aü 
nü toplanarak, Pari. ve diier bazı 
sergi ve panayırlardan gelen da· 
vetleri gözden geçirecek ve diğn 
bazı meseleleri göriiJecektir~ 
~= ••= cmmu--·· 
himdir. Bu akşam gidiyoruz. Önü
müzdeki haftadan itibaren üç aY, 
ara venneden çalIŞMağı:z,, 

" - ADkarada De yaptmız? 
" - Müzeler umum müdürü ite 

görüttük. Ayni zamanda elçimizi 
ıörüp konutluk.,, ı 
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"Onu ben de seviyorum!,, 
Sinan, arkadqı Hüseyinden tüp 

hele1UDİfti. 
Acaba, Hüıeyinin aylardanberi 

O artık, yalnız, yaşadığı günle -
ri ye saatleri sayıyor, yalnız bunu 
biliyordu. ilerisini.. Yarını göre -
cek kabiliyette değildi. 

uyuyan kini mi uyannııftı? Zaten yarını kim biliyordu? .. 

Si~•.? içine böyle bir f~pbe 1 Sul~n ~bd~llah bile yarın ne 
düpnuftü. Yavaş yavq merdıven- olacagını bılmıyordu. 
den indi .. Bodrum katına gitti. Garnata sukut mu edecekti? 

Köıede yanan küçük tamdan - Yoksa ikin-ci bir mücah:t hare -
daki mum sönmek üzere idi. Hii- ketile kaleler yeniden müdafaa -
aeyin yatağmda yatıyordu. ya mı geçecekti? 

Bir dakika .. Bir kaç dakika bek- Sinan çok kederliydi. 
ledi.. Kendi kendine: 

Etrafı gözden geçirdi. - Bir akıntıya kapıldık, Bu a-
En büyük ıüpbeainin bota çık .. 

tıiını ıörünce ıerindi. 

- Hüteyin horul honrt uyuyor. 
Bana hayaletler ıörünmüı. 

Diye mmldanarak döndü •. Mer-
divenden yukarı çıktı. 

Ayte merak içinde bekliyordu. 

kıntı bizi nereye götürürse, oraya 
gideceğiz. 

Diyordu. 
Batını hasırın üstündeki ot yas

tığa koydu .. Yorgundu.. Uyuya .. 
caktı. 

O " ne •..• 
- Ne yaptın •ıaiıda? •• Bodrumda garip bir hırıltı var .. 

Gösterilen 
Karlyolla 

Bu Filmde Ne 
Var? .. Ne t'ok ! 

"Kariyoka,, bu hafta "Saray,, 
sinemasında gösterilen İngilizce 

sözlü filmin ismidir. Filmde bu i - ı 
simle oynanan dana, baıka birkaç 
danı sahnesi, müzik ve ıarkı var . 
dır. Var olan baıka bir taraf da, 
vücut çıplaklığı! 

Baıka bir şey? .. Hemen hemen 
yoktur. Mevzu, Brezilyalı bir ka· 
dının, nitanlıaı olan delikanlı ile 
bir orkestra tefi arasında kalıp, i
kinciye birincisinden fazla. tema -
yül duyması ve onunla .gitmesi!.. 
Bu pek basit mevzu, dallandırılıp 
budaklandırılmış, muhtelif safha-

Filmler • • 

larla alaka uyandırıcı şekle konul- "ilahi Kadın,, ın "Çalınmış aşh,, lilminaeki bi•· pozu. Bu 
muş da değildir. Bu kısa hatlı va. AlmanyaJa gösterilirken, 'Al,;.an film müneh'kit eri, oncn filmle 
kanın boıluklarını, İfte danı, mü- hep ayni pozlarla görünclüğünü ileri si.irerek, oynayısta cleğİfİ§ 
zik, tarkı ve çıplaklık dolduruyor! terme kabiliyetinclen fÜphe etmiılerJi. Greta Ga_Jl>o, "Kraliçe 

Dolores del Riyo, Ginger Ro ~ tin,, filmini çevirmekle cevap vereli! 

cerı, Cen Raymond, Pol Ruliyen, =====================================================I 
Fred Aster, filmde rol alan artist-
lerdir. Fakat, pek kolaylıkla oy .. - Arkadaıımm uyuyup uyuma d 

dılını anlamak iatedim. 
ı. 

.. . nadıkları gayet sudan rollerde! .• 
Huaeyın uykusunda konufuyor- Hele Dolores del Riyoyu eimdiye 

"Çalınmış Aşk,, JI e 
Bu Filmde Garbo ! - Niçin?.. Arkadqından ıüp

heleniyor musun? du. , kadar bu kadar sudan bir rolde 
Sinan kulak verdi. gördüğümüzü hiç hatırlamıyoruz! - Hayır amma... lnıan hali .• 

Olur ya! Belki bizi kıekanır. 
- Kııkanrr mı? 

Ve itidilen hırıltılar araıında şu 
Şehvet kırbaçlayıcı ihtiraalı fi. sözleri, kulağında yıldırım gibi u-

gürleri olan "Kariyoka,, dansı, bu 
- Öyle ya ... Böyle rece yarısı 

ıeninle haıbata kalıınnızdan bel
ki huylanmıftır. ! 

ğultular bırakmıttı: 

" - Seni ona bırakmıyacağmı .. 
Seni, onun kadar, belki ondan faz
la ben de seviyorum! .• ,, 

_ F-1.. •• DlAo Llrit>iT1wwahri sevi_,r. 
L-d 4'-~~~·DAQ;..lrnJalcl•rm,.,.;,ur,~~JYOr -lak, 'UUJI an ona ne?.. d 

Sinan bıyıklannı bükerek gül • u. 
dü: Demek ki, biraz önce kapının 

perdeıi araarnd•n gördüğü bir çift 
- Hüteyin çok kııkanç bir a- ıöz, onun gözüydü! 

damdır,Ayteeiiim ! Her hali iyi .. 
d. A ı F d-•-.ıı Hüseyin galiba tatlı bir rüya i-ır.. tı ıandır.. e ..&rdır .. Ar • 
kadqı için kendini ölüme atar. Fa- çinde boca••}ordu. 
kat, itin içine kadın ıirince, kendi itte bir mırıltı daha: 
ni kayl>eder. Demin seninle konu .. "- Biz artık ölmüt insanlarız. 
turken, kapıda rözüme iliten bir Mademki, bugün değilse, yann 
ıölıeyi ona benzetmittim. Ataiı- toprağa göçeceğiz ... Ben varken, 
ya bunun için indinı. Fakat, tüp. Ayteyi sana kaptırmak elbette bu. 
hem yerinde değilmiı. Hüıeyin u- dalalıktır. O nefis yemiti ben yi • 
yuyordu. yeceğim. Onu sana kaptırmıyaca. 

- Ondan bu kadar ıüpheleni .. 
yor ve çekiniyorıan, yarın kendi.i
ni evimden uzaklaıtırayım, olmaz 
mı? 

- Memleketimden buraya ka .. 
dar beraber ıeldilim bir arkada .. 
fa, bunca zaman aonra bu acıyı 
duyurmak iıtemem. Varsın kal .. 
ıın yanımızda. 

- Ya bir fenalığı dokunurıa? .. 
- Yarın afıını ararım. Kıs • 

kançbfı açıla vuracak kadar ba
yajdık ıa.terirıe, o vakit dediii
ni yapanz. 

- Benim ahbaplarımdan biri .. 

ğnn!,, 

($onu yarın) 

Gümrük 
komisyoncuları 
neler istiyorlar? 

Gümrük ve inhiaarlar bakanlı
ğı tarafından gümrük komisyoncu
lan hakkında yeni bir kanun liyi • 
hası hazırlandığını yazmıtbk. Ha • 
zrlanan bir liyİ~"lda nazari dikka. 
te alınmak üzere l. ~·bul gümrük 
komisyoncu1arı tarafın,, bir pro 
je yapılmıt ve bakanlığa 1:.'nde -
rilmittir. 

filmin belkemiği mahiyetindedir. 
Çıplak vücutlü - hayır, yandan 
Cazla çıplak! - kızların tayyare 

üzerinde revü vücuda getirişleri, 
kifi derecede muvaffak ve cazip 
olamamıttır. Gerçi bulut bir ye
nilikse de! 

işte bu film de böyle bir film! .. 
Bu filmde yalnız kadınların yarı 

çıplak hale gelmediklerini, yakı
şıklı bir erkek olan Cen Raymon

dun da öyle soyunduğunu bahse 
katalım. Amerikalılar, onu ıimdi
ye kadar yün faniladan gömlek 
giydirerek filmde ortaya çıkarma-

ğTğözetirlerdi. Bu filmde fanila 
gömleğini çıkarmasına yol açmıt· 

lar. Onu yakında yeni bir "Tar· 
zan,, yapmak ~steyiılerine, bu bir 
adını ıayılabilir. O tarzda film . 

ler vücuda getirilmesinde, dek o . 
run, erkeğin de kadın kadar çıp . 

lak dolatmaıına müsait oluıunun 
rol oynadığına evvelce işaret et -
miıtik! 

Çeluskin -- --. ~ ~ .. - -
Bu film, Sadece 

Bir Vesikadır! 

Almanyada Film Münekkitleri 
Tarafından Şiddetle Hırpalanmışt 

"ilahi Kadın,, bu sinema mev. 
siıJ:ıinde lstanbulda ikinci defa o
larak yeni bir filmde görülüyor. 
Burası için yeni bir filmde ... Çün
kü "Çalınmıı Aşk,, ismi altındR 
gösterilen film, Greta Garbonun 
" Kraliçe Kriıtin,, filminden evvel 
çevirdiği bir filmdir. lstanbulda 
gösterilmesi gecikmiştir! 

Bu hafta "Melek, sinemasında 
fransızca sözlüsü gösterilen bu 
film, Amerika ve Avrupada gÖs· 
terilirken "Beni nasıl istersen, öy
le .... ,, ismini taııyordu. Filme bu
rada "istediğin gibi,, yahut daha 
başka türlü olarak şiveye ve mev-

zua uygun bir isim bulunabilirdi. 
Böyle yapılacak yerde "Çalınmış 
qk,, gibi hiç uygun düşmiyen bas· 
makalıp bir ad takılmıştır. "Ölüm, 
tatil yapıyor,, filmine "Öldüren 
aşk,, adının takılııı da böyle ol -

muıtu. isimde mutlaka "aık,, bu
lunmak lazım! Burada filmlere i-

keceği zannını benimıedikle 
çin olsa gerek! 

Greta Garbonun oynadığ 
filmin mevzuu, tanınmıt ltal 
diplerinden Luici Pirandell 
bir piyesinden alınmı§hr. H 
yurdu yakılıp yıkılan bir k 
yurdundan uzak bir yerde, 
hakkim bir adamın metresi. 
sene evveli kim olduğunu 
lıyamıyor. O, "Ruhunu kayb 
bir kadın,, dır. Günün birind 

lığını yıpratan sefahat muhiti 
mütehakkim adamın pençesi 
kurtarılıyor. Artık, tanıyanı 

kocasının kolları arasmdadı 

kat, o, sahiden on sene e\'ve 
kontun karısı olan kadın mı, 
sa değil mi? Kontes Mariya 
artist Zara mı?.. Kadının k 
sinde ve etrafındakilerde t 
dütler, fÜpheler ! .. Metresi ol 

Din evi, onun İçin çok müsaittir. 
Burada ikiniz için tehlike vardır, 
derim. Onu oraya aönderirim .. Hiç 
ıüphelenmez.. Hatta. yemeğinıi de 
l:tiz veririz. Bunu nrın mutlaka 
yapmalıyım. 

Projede §Unar istenmektedir: 

sim babalığı yapanlar, ıu "aşk,, ın 
tesirinden bir türlü kurtulamıyor, 

isim uydururken bu kelime karşı 
ıında zaafa uğrayorlar ! Herhalde 
bu kelimenin ahali üzerinde çeki
ci bir tesir icra edeceği, seyircile
ri sinemaya miknatıı tesiriyle çe-ı 

"Çeluskin,, filmi, bu isimdeki ı 

ı ----------------------------

adam, bu kadının aranan 
olmadığı iddiasında!.. İım 
neden getirdiği bir kadını o 
koyan bu adam, asıl konteıi 
akıl hastası zavallı oldu .. 
israr ediyor. Gene ıüpheler, t 
dütler ! Sonunda bazı emar 
tımarhaneden getirilen ka 
Kontes olmadığı bir bakıma 
şılıyorsa da, mesele gene bü 
tün halledilmit intibaını uya 
mıyor. Bununla beraber Ko 
sevdiği onu seven kadın, asıl 
tes veya ondan başkaıı, 
"Madem ki beni istiyorsun, 
nasıl ister.sen öyle olacağım! 
yor. Birlikte kalıyorlar. Mese 
halledilişi, asıl ve nesep isp 
dan ziyade, karıılıklı sevgiye 
yanıyor! ... O veya o değil, m 
ki arada sevgi var, şuhalde .... 
sele yok! 

• • • 
Sinan bodruma inmitti. 

HUteYin yatalmda yatıyordu. 
Şamdandaki mum can çekiti • 

yordu. 

Sina.., yavatça yatağının kenarı
na uzandı. 

Garnatada yeni bqlıyan bu sev
ıl oma nereye ptürüyordu.? 

Banu ne kendi biliyordu, ne de 

1 - Gümrük komisyoncuarın. 
da aranan kanuni ehliyet ve vasıf. 
ların tüccar mü•ta:hdemleri ve tir
ket mutemetlrinde de aranması. 

2 - Yeniden komiıyonculuğa 
airecek ve kazanacak o'lanlann da 
liakal bir sene amı.4 ıahada, bir 
komisyoncunun yanında ıatj gör -
meıi. 

3 - Gümrükerde kanum ehli • 
yeti olmıyanların çabımamau ve 
bunun önüne geçmek için kom=s -
yoncular kanununa cezai hüküm .. 
lerle müe1 ~4. ~:.., konması. 

4 - Komisyoncuiar birliğinin 

buzkıran vapurla kutba yapılan 
seyahati, gidişi, orada kal1şı ve dö
nütü gösteren bir Ruı filmidir. Ot
to Şmitin reisliği altında Kutupta 
yapılan tetkik seyahatinde "Çe • 
luıkin,, buzların ııkıştırmaaile bıt. 
mıı, bir lriıi boğulmuf, diğerleri 
buzlar üstünde kamp kurmuılar 
ve tayyarelerin yardımiyle kurta
rılmışlardı. Film, bu tetkik ıeya. 
batinin nasıl yapıldığını gözönüne 
getiriyor. Bu itibarla bu mevzua 
ait bir vesikadır. 

"Türk,, sinemasında gösterilen 
bu film, türkçe olarak sözle izah-

men de izahlar yazı iledir Bir ke
re izahlar.ın sözle oluıu yoluna sa
pıldığına göre, tamamiyle bu yol· 
da yürünnıeıi daha makul olurdu! 

Her hafta sinemalarda göste
rilen dünya hadiselerine ait film
ler tarzında, yalnız muayyen bir ' 
mevzu etrafında ve daha ~un dö
nen bu filmin yanısıra, geçen haf
tanın filmi olan "Sokaklarda al . 
tın,, filminin programda alıkonul
ması, muvafıktır. Çünkü bu tarz
da seyahat filmleri, batlı başına 
program doldunnağa yetmiyor, 
bqlı bqına seyredeni tatmine ki-

Luici Pirandello, burada 
hassa "Altı ıahıı muharririni 
yor,, ve "Size öyle geliyorsa, 
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1 • Ş EH 1 ~DE • 1 
Tutuşan filmler 

Otuz kutu fdm tutuşunca 
Dün sabah Taksimde Türk ıi • 

IMDGlN' inünde bir yangm olmut • 
tur. Sine~da ıöıterilmit olan o-
ba Wtd film ehin sabah ıinema 
DPlllD& ~ırılmıt bir kamyo -
.._ Jik)etilirken filmler birdenb:re 
&tef abmtbr. Pek çabuk parlıyan 
rılmlerden çıkan alevlerin yüksel • 
meai ıinema önünde daran tabi 
otomobilleri ve yoldan geçen hal • 
kr bü)'iik bir telif& diitürmüf, halk 
Ye otomobiller kaçmıtlardır. Yan
IJD yerine itfaiye ıelmiı a • 
!evlerin ıirayet ·ne meydan veril • 
maıit, ~buk aöadürülmüttür, 
Y &DIJDln neden çıktılı henüz an -
•lamamıflır. 

Yoldan çıkan tramvaylar 
için tahkikat 

Tramvay arabaJanaın yoldan 
çıkmaıı etrafında belediyece tah • 
k"kat yapılmaktadır. Bir kaç kere 
yoldan çıkan iki araba tamir edil
mek üzere 4epoya çektiritmiıtir. 
Diler arabalar da bundan ıonra 

sefere çıkmadan daha ıık muaye • 
ne edileceklerdir. 

ledir,, isimli aalme eaerleriyl ta • ( 
lllDllUttır. Onun eserlerinde da • 
ima müphemlila karmakantıılık 
yertutar. Girift hatlann zikzajı 
içeriainde tırtıklanan mesele, ela • 
ima halledilemeden çekittirilir. Bu 
onun huauıiyetidir. Bu husuaiyet 
dütündürür, sevk duyurut. Onun 
hu huauıi,.ıi ! 

Filn M,reclen çok kifinin-wt .ç 

mnclan 'Tır tef çıkmıyor!,, aözü • 
aü itittik. Ukin hepsi de inana, 
cliifündükten sonra söylediler. Ve 
"Bir ıey çıkmıyor, ama zevk duy. 
duk !,, sözünü ilave ettiler. B-., mev 
maa ait hükümdür ve Luici Piran
dellolJQD huauaiyetini tasdik ma
hi7etindedir ! 

Şimdi bunun haric:iader kuma 
ıelelim. Senaryo ve reji itibariyle 
orta derecede bir muvaffakiyetle 
ortaya konulan Corc Fiç.moriain 
bu filmi, temıil de d~I olmak 
üzere, her noktadan aabıie eaeri
aiıı ve sahnenin tesirini harizl91. 
tirİF•· St.Jnden, nıubtelif af • 
halar ,asleri önünden ceçerken 
tİyatrocla bulunuyormut hiuiDe 
bpdıyor. Ani Kontes olduiu id· 
dia edilen akıl hastası kadmm ıi· 
Ja1a peçe ile &tülü yüzünün seyir· 
cilercle11 aaldanmaımı merak beı· 
leJici bir cihet olarak kaydettiği· 
miz 'bu fantastik eMr, filmin son 
aafhumda, Manakyaıu hatırla • 

KUHUr ı,ıerl 

Hocaların kıdem?eri ve 
makam ·ıahs· salları 

Geçep hafta toplanan muallim -
ler birliii konsresinde kıdem ve 
makam tahaiatlanmn tekrar ve • 
rilmesi, için Kültür Baıknbjına ve 
aaylavlara vaziyetin bildirilmesi • 
ne karar verilmifti • 

Birlik bütün aa7lavlara ilk ted
risat bocalanmn vaz ·yellerini göı· 
teren brot~ler ıöndennitit:r. 

MuaHimler birliii yakında tek • 
rar toplanarak yeni idare heyetini 
seçecek 't'e bu profesörlere ıelen 
cevaplar umumi olarak ~:onuıula -
caktır. 

Duyduiumuza ıöre Kültür Ba
kanlıjı bü mesele etrafında dahi • 
r ye Bakanlıiı ile konuımakta -
dır. 

Kültür müdürlüğü 
Bay Ali Haydardan ~dan lı • 

tanbul Kültür müdürlüjüne eski 
yüksek tedrisat umum müdürü 
yüksek muallim okul müdürü Bay 
Mahirin tayin edilmesi kuvvetle ü
mut editme~edir. 

Rektör değişecek mi? 
lıtanbul üniversitesi rektörü 

Bay Cemil Bilgenin Har· ciye Ba • 
kanlıiı mütavirliklerinden birine 
tayin edileceii aöylenmektedir. 

tacak kadar melodram cynanı • 
tına ıürüklenmiıtir. 

Greta Garbo, daha ziyade bq
tan ortaya doiru artiıttir. Orta • 
dan sonra, artist olarak rolünü 
kavrayıtı azalıyor. Gerginliiin 
SevteJİti ıibi bir deiitit ! "flihl 
Kadın,, ide cazibesi.... O •yrı ba
hia I 

. DitM~-rLila .foa Ş... -
bayın, Melvin Dualu, Oven Mur 
v.ı., ikinci saftaki rollerdt'dir. Bu 
rollerin onlara verilitinde isabet· 
sizlik ıösterilmit dejildir. Hepai 
rollerine uysun aeçilmittir. iki tür· 
lü aöyleJitle de ayni teY ! 

V aktile notetmİftik. Sıraıı ıel· 
mitken tekrarlıyalım. Bu film ve 
bu filmde "llihi Kadm,, film Af. 
manyada ıöıterilirken baylı hır· 
palanmıfb. Alman film münek· 
kitleri, filmı minaaız sayarak a. 
manıız davranıyorlar, Greta Gar· 
bonun her filminde her zamanki 
ıibi olduiunu, halbuki artistin ro
lüne ıöre deiiflne kabili7eti ıöı
termeai icap ettiiini yazarak, ona 
da bu cepheden hücum ediyorlar
dı. Greta Garbo "Kraliçe Kria· 
tin,, olarak ıörüldükten sonra, 
h•lrkmda Almanyada verilen bu 
hüküm, ıede orada çıkan yazılar· 
la bozuldu. Taarruzdan sonra ric
at, bu sahada Y&Zİyetin ifadesi 
oldu! 

KURUft'un edebi tefrlka•ı: 13 

~==========t!>ürhan Cahid =::::::!J 

Diye timdiki ıırnqık ıazeteci 
.uketleri ıibi bir aorıu ile kartıma 
çhaıı beni çok ı"mrlendircli. 

Ev sahibi Maide Hanım ince bir 
..... tüzeli idi. 

Belkiı Hanım l&nfmdı. 
Benden cevap bekliyen CaYidan 

Hamm da koyu kumraldı. 
Şimdi ben naad cevap verebilir

..... z-. kafamda kadın renp .,klanda Wrletm' bir teY yoktu 
1 Kadım renıi ile benim ... ek 

,,,, .. n . .. ~-. bclar seri olmah. Eldmm 

mi, iabrpin mi boyun bağı mı? 
V niyetimin sarpa sardığını an

lıyan ev sahibi ubdqım F azil 
·ti litifeye boldu: 
-"Canım Feridun bir kere ev • 

lenmefe karar venin üst tarafı ko
lay. Öyfe delil mi?. Şimdi ne ya· 
pacağız, poker mi, briç mi? 

Oh •• Kurtulm'lflum. 
Cavidan H&llllll yerinden fırla • 

dı: 

- Ben poker oynarım. Heyecan 
us OJllDCian hotf•pmam. 

Baq Şuşingin beyanatı ............................... ~ .... 
"Bugünkü Avusturya, Avrupanın 
yaşaması için tabii bir ihtiyaçbr,, 
"Avusturyayı sulh içinde bıraktıkları takdirde biz 

kimseye düşman olmıyacağız. Bilhassa Almanyaya 
karşı hiçbir düşmanlığımız yoktur,, 

Uluslar .Kurumunda Tuna 
paktı ve bilhassa bunda Avustur • 
yanın yeri en mühim meseleyi teş
kil ediyor· Avusturya, Başbakanı 
Doktor Kurt Von Şuşnigin dikka-
te değer sözleri şudur: 

•• - Avuıturyaaın varlıiı leh 
ve aleyhine çarpıtmalar yalnız 
burün deiil, ıenelerdenberi de • 
vam edip gelmektedir. Lakin bil -
bana Avusturya - Macariıtan 

imparatorluju parçalandıktan 

sonra Avusturya meselesi hid bir 
devreye airdi. Avuıturyanm bu · 
ıün Avrupadaki yeri ıöz önüne 
alınırsa denilebilir ki, vusturya • 
nın Avrupa ile olan alakasından 
ziyade Avr.ıpa Avuıturya ile ala
kadardır. Buıünkü Uluılar arası 
konupnalarınm özü olan ıııesele • 
ler hakikatte ulusların tabii hak • 
larını bir defa daha tasdikten i • 
barettir. 
Avuaturyanın iıtediği, Avrupa-

nın istifadesine olarak diğer ulus
lar ile Avusturya arasında iktısa
di bağlılık elde edilmeıi ve her u
luıun hakkı ıibi Avusturyanın da 
yalnız bqma Y&f&lllak hakkmm 
kabul edilmeıiclir0 itte timdiye 
kadar yapılan veyahut timdi Ü· 

zerinde konuıulan ucu Avuıtur • 
yaya dokunan muahedelerin özü 
bu bir kaç IÖ&- içi aıfbrılabi • 
nr. 

Buaünkü Avuıturya Avrupa· 
nın yqamaıı için tabii bir ihti
yaçtır. Müstakil bir Avusturya ol· 
madan Avrupada ıulh olamaz. it
te Avrupanm Avuıturya ile olan 
alikaaı bu dütünceden en açılc bir 
tekilde anlqılabilir. 
Avusturyanın ııyaaaamı yeni hü· 

kametin it 'batma ıeldiii günden 
beri ancak bir ıulb ıiyaaaaıdır. 
Biz Avusturyanm iıtikliline ırkı 
ırkı bailanıyoraak, bu diier bir • 
çok sebeplerden bafb ayni za -
manda dünya aulhüne hizmet için 
bunu yapmalı bir vazife bildiii • 
mizden ileri ıelmektedir. 

Son ye mühim meselelerde hiç· 
bir pJe benzemiyen ve iktiaaden 
zayif ye kuvveti pek az olan bu -
ıünkü küçük Avuıturya; eski bü
yük Avuaturyanm varlık ve yafa· 

ma sebep ve dütüncelerini omuz. 
lannda tatıyor. Tarihte ıarp kül· 
türü ile Avuaturyamn ayni mef • 
bumdan ibaret olduiu zamanlar 

Belkia ainirli ıiairli katlarım oy. 
nattı: 

- Poker arbk, modan ıeçmit 
bir oyun oldu. Salon oyunu iç· n 
briç daha kibar. 

Kocalarının da kanttıiı bu ol • 
dukça aürültülü münabfadan son 
ra iki partiye aynldılar. 

Cavidan yanıma sokuldu: 
- Seıiniz çıkmıyor Feridun 

bey. Siz ne oynamak iatiyoraunuz? 
- Hepsi bir, dedim. Maksat va

kit ıeçirmek dei"I mi? 
Belkia ,Ulüır..sedi: 
- s· zi kıskanıyorum adeta. o 

kadar ıininiz, aakinainiz ki! 
Ben de ,Uldüm: 
- Bir oyun belenmek için ıi -

nirlenmele ibt · yaç var mı? 
Ev sahibi masaları hazırlatmıt

b: 

o im uf tur. Büyük ve mukaddeı 
Reich devleti 1806 da parçalanıp 
A vuıturya yeniden kurulduğu za· 
man o; Reich ananesine gene fik· 
ren biııen tama.miyle sadık bir a
nahtar olduğunu iabat etmit ve 
her zaman Avrupa ile :liğer kı • 
ıımlar arasında bir köprü vazife • 
ıini ıörmüt tür· 

1918 de eski Avusturyanın kud
retini kaybetmeıiyle bu vaziyetin 
esaslı bir surette değiımiı oldu • 
ğuna füpbe yoktur. Geriye kalan 
mukaddeı tarihi hatıra ile ıene 
birçok ihtilaflar ortaamda müva -
71l"ne tqı o!mak gibi büyük ruhi 
vazifeden ibarettir. Avuaturyanın 
biç bir emperyaliıt ıaye beılemi
yen manevi ve kültürel bir kuvve
ti vardır. 

Bu kuvvet o zamanın ıöbeiin· 
den doİan medeniyet ve kültürü 
bütün dünyaya yayarak vazifesi· 
ni omuzlarına almıt olduğundan; 
onun yaıamak için yaptığı bu 
çarpıtma:lar yanlıt dütünce ve 
vözler ile ıörmek bir hata olur. 
Biz pek tabiidir ki, tek batımıza 
havada kalmak 1ıtemeyiz. Şüphe 
yoktur ki, 1919 dan beri sorulan, 
Avuıturya kendi batma yqıyabi
lir mi, ıuali bu vesile ile gene kar
ımuza çıkıyor. 

A vuıturyanm yqama .kabili • 
-y'etı-suutmı ıkmtaı "ft~ya· 
f&ID& kabiliyeti olarak iki ıuale 
ayırmak pek dolru bir hareket 
olur. Avusturyanın iktııadi yqa· 
ma kabiliyeti acaba naıddır? Bu 
ıual eler Avusturya müstakil ik
tıaadi b · r vücut olarak )'&fılabilir 
mi, teklinde aoruluna buna bayır
dan batka cevap verilemez. Li • 
kin düıünmeli ki, bütün uluslar 
biribirleriyle iktısadt baildddara 
muhtaç olmadan yqıyamazlar· 
Bunun aksini iddia etmek kadar 
tehlikeli ve manasız bir teY ola • 
maz. 

Avusturya iktııaden yqıyabi -
lir, tutakla ki, ıimdiye kadar 
tutbıiu doiru yolda - bizim ye • 
rimizde olan bir uluıun tutacaiı 
en doinı yoldur - aonuna kadar 
yürüyebilıin. 

ikinci ıual Avuaturyanın ıiya· 
ıi yqama kabiliyeti var mıdır? 
Sualidir. Diğer ulualarm burada 
intizam ve aaaJi!in tam oldujuna 
inandılclan müddetçe Avuturya -

- Artılc konutma:rı bırakalım, 
dedi. Poker iıtiyenler ortaya, briç 
oyniyacaklar kötedeki masaya. 

Fazıl kanıı ve Cavidan poker -
de ısrar etmitlerdi ... 

EY sahibesi bana: 
- Siz de ıelin de karemiz ta • 

mam olıun. ded". 
Batımı eidim: 
- Emredersiniz 
ötekiler briç masa11na ıeçtiler. 
Ben pek iyi polcer bilmem. Fa -

kat göz deymeain amma f&DllDl 
açıktır. O kadar .beceriksizliğime 
rainıen bu küçük oyqnda ~ dört 
lira kazandım. 

F azd taka etti: 
- Para parayı çeker zaten. Ki

fir hesabını öyle bil" r ki ! 
Otelci masadan Cavidan atıldı: 
- Tabii belrirlana kaUD1Dak 

ya inan sempati entereae ıöatere
cekleri it~ır. 

Mem?eketin içinde memm'
yeti ve dıtmda ona kartı inan Ye 

sevgiyi her zaman yaıatıp t.e.li. 
yecek olan yeıine teY aiikln ve 
intizam; emniyet ve -.aJit oldu • 
ğundan her zaman Ye Jıer teWlde 
olıun bunların temioine andlak 
bir ıurette çalııılacaktır. landan 
batka diyebilirim ki: Biz ancak 
kendi evimizi iıtiyoru. A..-. 
yayı ıulb içinde bıraktıkları tak -
dirde biz kimseye dGfman ~ • 
liz. Bilbaa,. Almanyaya bqı hiç 
bir düımadlıimnz yoktur. Şüphe 
yoktur ki, bizim bu memleket i
çindeki ıaymtimiz milb İntere,... 
lere muhalif "bir teY teWdd edB • 
diii müddetçe ihtilaflar ekaik ql • 
mıyacaktır· Likin bu tekilôklid
dialar bir propaganda-.l'an '-ika 
bir19y olamaz. Ç&nkii l ."l!' ulalUIJ 
serbestçe yapabileceli tieJnelnii • 
lel doıtluk muahedeleri Ye mİMk· 
ları onların tabii bir hakkı iken; 
biz aulhü temine çallf&ll IMa tNaila
n kurduiumuzdan alır milli İtti• 
hamlara ujnıyoraz. 
Yeni Avusturya aaketl diitünce
lerd~n pek uzaktır. Faka~ inklr 
edemiyiz ki, iyi ve doiru cliifün • 
celer üzerine kurulan bir ~ • 
faa kuvveti bir cleyfetin yaf88'au 
ıtYti lldnıadmt ltzımdir. "bııi"WU-.· 
vet memleketin için.tii ~ 
ve dqa kartı da her zaman !it.ya • 
tmı koruyabileceiini iabat etme
lidir. 

Yol parası toplamak i9in 
alınacak memurlar 

Yol paralannı toplamak için a
lınacak otuz bq memurluk miia • 
baka İmtihanı baaün saat OD dart. 
te yapılacaktır. imtihana ıfrmek 
için iki yüz elliden fazla m&racaat 
vardır. Bunlar arumcla Gnivenite 
mezunları da butunm•ktadır. im
tihana sirenlerin nrakı çahak tet
kik edilecek, kazananlar ni•ma 
ilk baftumclan itibuen çal.- • 
ya bqlıyacaklardır. 

1 ÇaiJrmalar 1 
c. 81 8e;ijtôf IWWW: 
Beşiktq Ralkevüae Dil, B•ellilpt, 

Tarih kola Uyelerinle mtlhlm Jila 
meseleleri konutmak bere 3 - 1 • 
san - 1935 Çarpma athdl .. t 18 
de Beflktat Halkmn .. lnahumalan. 

hakkıdır. Eilenıecekler. 
Fazıl beni müdafaa etmek itte• 

di: 
- Yok para daha ziyade ..W.. 

re llzımdır. Hem F ericlan para ile 
eilenecek hale ıelmecli ki dalaal 

ilk defa ara1anna brıtfıim, 
huylan, idetleriait mazileriai MI • 
medilim bu yeni cloatlar WUliltla 
ıeçen ilk ıece pek ukmtıb oldu. 

Saat bire doiru apartmandaia 
hep beraber çıkarken Belm lro • 
ca•ile beraber ıelecek perwembe 
aktamı kendi apartmanlarmda top. 
lanmalanm rica etti. .. 

Otekiler kabul ~. 
Ben, ıeride, ppbm, eldiTea • 

lerim elimde eY sahiplerinin elleri
ni ııkmak için ııra beldi1ordw. 
Belkia bqmı çnirip bent Warak 
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Peq~amber, Eyübü çadırının 
.önünde g_örünce •. 

Hayher gazasında Kale beyinin 
güzel kızı Safiye Hatun esir edil -
mişti. Yalın krlıç, saatlerce çarpı -
şan arap delikanlıları, miıvaff aki
yetin verdiği gururla esirlerin a -
rasında dolaşıyorlardı. Her • 
kes:n gözü Safiye Hatunda idi. 
Her Arap, hayatını istihkar ede -
rek çarpışmış, liir kaç düşman .ka • 
fası parçalamış, vücudünün muhte 
lif yerler:nden ağır denecek yara -
lar almıştı. 

Fakat en çokkim yararlık yap -
mıştı? Bc;.lli c!~ğildi. Yalnız hepsi 
ayni derece çarpışmıştı. Binaena -
leyh heps: de güzel Safiye Hatuna 
bir "hak,, iddia ederek bakıyor . 
du. 

Zaferden sonra iç karışıklığın 

en büyük felaket olduğunu birçok 
tecrübelerle anlamış olan peygam
ber, gözlerini yüzlerce araba dik • 
miş seyrediyordu. Hepsinin gözün 
de sanki bir ateş parçasının alev -
leri fışkırıyordu. içlerinden biri 
Safiye Hatuna yaklaşsa yüz el, yüz 
hançer ve yuınruk ona doğru uza -
n3.caktı.Ve sonra biraz evvel Hay
ber kalesin.e hücum edilirken akan 
kan şimdi burada akacaktı. 

Hazreti Muhammet, ağır adım
larla Safiye Hatuna doğru yaklaş
tı. Ürkek bir ceylan gibi titriyerek 
etrafa bakınan genç kızın kolun . 

Eyüpten Boğaziçine bir bakış 

dan ya·kaladı. Ve çadırına götür -
dü. 

Peygamber, sabahleyin uyandı -
ğı vakit çadırının etrafında ayni 
tempo i!e dolaşan bir ayak sesi 
duydu. Çekingen, duyulmasından 
korkan ayak sesleri. Kimdi bu küs 
tah?. B. ~Y2~mh,ı:rin çadırına 
yaklaşacak kadar cesaret gösteren 
l:;ir düşmandan başkası olamazdı. 

Hazreti Muhammet şiddetle ye
rinden fırlıyarak çadırı araladı. 

Gördüğü manzara bir an için yü -
reğini hop!attı. Bu Eba Eyyubu en 
sari ~leyhisselam idi: 

- Ya Eyüp .. Bu saatte burada 
. . ? ne ışın var ... 

Muhammet, bu sözleri ani ola
rak söylemişti. Peygamber, her ga
zada yanı başında çarpışan Eyüp
ten hiç bir husustan şüphe edemez
di. 

Eyüp: 
-Y a~uhammet, dedi sizi bek -

liyorum. 
Eyüp, Peygamber Safiye Hatu

nu aldıktan sonra arap muharip -
terinden bazılarının yumruklarını 
sıktıklarını görmüş, çadıra hücum 
etmeleri ihtimalini düşünerek sa -
baha kadar beklemiş. 

:[. I{. 1(. 

İşte hicretin 52, Miladın 675 yı-

lında Yezit bin Muaviye kurunun· 
da Bizans ile yapılan muharebeye 
iştirak eden Hazreti Eyüp .. Bu mu 
harebede hastalanarak ölmüş, ya
hut şehit edilmiş .• 

İşte bu karanlık noktaları göz 
önünde tutanlar şunları ileri sür -
mektedirler: Yalnız, semte adım 

armağan birakan Eyübün Bizans
la harbi sırasında geçen bazı va -
kaları vardır ki, bunlar bugün bile 
aydınlanmış değild:r. Eyüp hak -
kında bilinenlerin çoğu vesikala -
ra dayanmıyan rivayetler halinde 
kalmakatdır. 

Hakikaten bugün, Eyüp türbe -
si dediğimiz toprakta Eyübün ke
mikleri mi vardır? Buna inanmak 
İçin Akşemsettinin rüyasına inan
mamız lazımdır? Evet, Eyüp bura
ya gelmiş, çarpışmış, ölmüştür. Fa
kat türbesi bize daima şüphe ve -
recektir. Orayı, Eyüp için yapıl -
mış bir abide telakki edebiliriz. 

Eyübün. ölümünden sekiz yüz 
küsur yıl sonra İstnbul alındığına 
göre mezarının yeri tamamile 
uydurmadır. 

:(. :(. I{. 

Eyüp, eski kitaplarda şöyle tarif 
edilirdi: 

"Vilayeti rumda arzı mukaddes 
ve ravzai akdestir,, 

(Somı yarın) 

-Tabii s"z de. Apartır..anı bil - ı Cavidan: iğreti hareketler, ısmarlama fikir-
mezseniz hocam size anlatsın. - Ne iyi, dedi. Şiz şimdi Taksi- lerle rol yapmak pek keyifli bir 

Kocası: nıe kadar yürüyeceksiniz değil şey değil. Halbuki bu ;'i'.ece bak -
- Cabi caddesinde. m: ? tın'.ı. Herkes, hatta karı koca ara -
Diye başlamıştı Fazıl atıldı: -- Zanneder:m. sında bile tabiilikten uzak hareket 
- Biz beraber geliriz, öyle de • Bel~i bir şeyler daha söyliyecek I ler fikirler var. 

ğil mi Feridun: r. Belkis: Kendi evimde devamlı b:r aile 
- Hayhay. - Perşembe akşamını unutma- terbiyesi almadım. Liseye yatılı gi-
Ca:ldeye ç11ktığımız vakit ~erin, yın ! diyordum. Avrupadaki y"aşayışım 

temiz 'bir hava yüzümüzü okşadı. Dedi: büsbütün başka oldu. Ben kadını 
Gök, sarhoş bir kadın gözü gib: be Kücük kafile kaı-sı caddeyi ta- bu geceki gördüğüm kadınlar gibi 
nek benek yıldızlarım kırpıştırı - ı kip ed-erken ben de Harbiyeye doğ tanımıyorum. Avrupada kızlarla, 
yor. Kocasının koluna. giren Bclkis ru tramvay yoluna saptım. kadınlarla hiç çekinmeden arka -
derin bir.nefes aldı: Bu benim lstanbulda, yeni can- daş gibi konuşmağa alıştım. İtiraf 

- Ne güzel! }anan aile toplantılarına ilık giri - ederim ki, öyle pek sıkı, ağır başlı 
Bu yaz gecesi sıcak, sigara koku şim Oildu. aileler~n içine karışmadım. 

lu apartman odasından sonra so - Bekar hayatında o kadar geniş, Belçikada iken oralı bir arkada-
kak bir cen,net. serbest alışmıştım ki, böyle aileler I şım yalnız bir gece, bir yılbaşı ge-

Taıksi.me gitmek için Teşvikiye - hele yeni evliler arasında adeta cesi beni evine davet etmişti. Zen
deki dört yol ağ:ıı:ında müsaadele - sıkılıyordum. Başkasına ait kadın- gin bir aile idi. Misafirleri pek çok 
rini istedim. lara karşı samimi olmaktan uzak tu. Beni annesine, babasına, kız 
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Fransız meclisinde Frank/en Bugyonun sözleri 

120 milyona karşı 400 
milyon Var! 

"Fransa, Fransaya iman etmemekle 
bir cinayet işlemiştir. Memleketi 

kurtarmak için değişmenin vaktidir,, 
Roma Andlaşmasmın Fransız 

mebusları meclisinde müzakeresi 
sırasında Alman silahlanmasının 

A vrupada husule getirdiği vaziyet 
üzerine Fraklen Boyyon tarafın · 
dan çok d:kkate değer bir nutu1' 
söylenmiş, bu, kısa bir ajans habe 
ri olarak ta gazetelerde çıkmıştı. 

Bu nutkun ehemmiyetli olan kı 
sımlarını Fransız gazetelerinden 
alıyoruz: 

Franklen Buyyon, Fransız -
İtalyan anlaşması hoşuna gitmek -
le beraber bunu siyasal adım olma 
sı itibarile tasdik edeceğini söyle -
miş ve demiştir ki : 

- "Hareket ederek, on beş yıl • 
danberi bir anlaşma yapsaydık, 

harpte 800,000 den fazla çocuğu -

nu f ~da eden bir mil'letle dostluk 
bağlanışına girmemek miskin si
yasası olmasa idi ijler daha baflca 
türlü gidecekti. (şiddetli alkışlar),, 

Franklen Buyyon, Yugoslavya 
ya karşı gösterdiği dostluk hare -
ketlerinden dolayı Mussoliniyi me. 
tettikten sonra Almanların mua -
hedeye karşı yaptıkları hürmetsiz
likler karşısmda Fransanm vaziye 
tine geçerek "Bu fena hareketle -
rin sebebini takip edilen metotla
rda aramahdır,, demiştir. 

Hatibin fikrjnce Londrada son 
yapılan hareket te evvelkilerden 
daha kötü olmuş, böylece Fransa 
ve İngiltere arasında bir suitef eh. 
hüm husule gelmiştir. Bunun çare
si, İngiltere ile korkak hareket et • 
menıek ve sonra sulh milletlerin -
den, av arıyan milletlere karşı as. 
keri gruplar vücude getirmektir. 
Franklen Buyyon bunu izah eder. 
ken şunları söylemiştir:. 

"Bazılarının cesaretsizlik veren 
seslerini işittim. Diyorlar ki, biz 66 
milyona kar§ı ancak 40 milyonuz 
ve harap olmağa mahkUmuz. Bir • 
lik hareketle vatanın nasıl kuru1-
duğunu gören bir neslin adamların 
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Mimar Sinan ihtifali 
9 Nisanda 

ISTANBUL: HALKEVINDEN: 
(Mimar Sinan) ihtifalinin bundan 

böyle her tarafta 9 Nisanda yapıl -
ması karar altına alındığından Evi· 
mizce 31 Mart 93:> Pazar günü yapı .. 
lacak ihtifalin de bu tarihe bırakıl -
tlığı ilan olunur. 

kardeşine tanıttı. Güldük, eğlen -
dik, dansettik. Oradaki birçok ai • 
lelerle de tanıştık. Fakat bu kadar 
la kaldı. Ondan sonra bir kere ev -
lerine gidip kart bıraktım. O ka -
dar. 

Bu bir gece içinde tanı§tığım in
sanlar halis yerli ve ağır batlı in • 
sanlardı. Fakat bütün münasebe -
tim bu bir kaç saate bağlandığı i
çin bir şey anlamadım. Yalnız on -
ların şakaları, eğlenceleri, konuş
maları biz· m bekar hayatında gö -
rüp işittiklerimizden bir kaç kali -
te yukarı. 

Bunun için kendimi böyle aile 
hayatına biraz yabancı buluyorum. 
Bu yabancılık beni vahşileıtiriyor. 
Yalnız Avrupada tam her şeyi ka
pacak, öğrenecek bir çağda bulun
mam beni zannederim lstanbulda-

F ranklen Buyon 

da, bu hayret verici bir muhake • 
medir. 

66 milyon Alman var. Macarla
rı da hesaba koyalım. Hatta son 
defa bile kendini gösteren Bulga • 

ristan da var. Bunların hepsi sek
sen milyonu tutuyor. Hakikati söy 
'lemek lazımsa kendisine bir haka

ret olacaktır amma, İtalyayı da 
araya katalım; muahedeleri boz -

mak ve harbetmek için 120 milyon 
oluyor demektir. 

Pekala, bunun karşısında ıut

hü ve muahedelerin muhafazasını 

istiyen 400 milyon vardır. Bu dört 
yüz milyondan yüz em milyonu 

Rus, on bet milyonu tarkta mü • 
vazene ıikletini temin eden Türk -
lerdir. 

isterseniz Lehistam ayırınız, is
terseniz İngiltereyi bitaraf bırakı· 
nız. Yine elinizde 350 milyon bu
lacaksınız. Böyle olunca bu müda
faa siyasasının, olabilecek bir si -
yasa bulunduğunu zannetmek ce
saretinde bulununuz.,, 

Bundan sonra, "oyunda kaybet;.. 
tik,, diyenlerin sözlerini protesto 
etmiştir: 

- " Bizim mensup olduğumuz 
ve yükselen neslin gözlerine ba • 
kan nesil, şu serzinişi işidecek • 
tir: "Fransa, Fransaya iınan etme
mekle bir cinayet işlemiştir,, Mem 
leketi kurtarmak için değişmenin 
vaktidir.,, 

Bu sözler, sol taraf sıralarına 

kadar uzanıp giden yeni alkışlara 
sebep olmuştur.,, 

kinden başka bir forma soktu. 
Görüyorum ki, çalışma sistemim 

arkada§larımdan farklı. Sonra bu 
gece anladım ki, konuıma ve an -
la§ma, eğlenme tarzım da tanıdık
larımla bir kategoride değil. 

Hele bu gece tanıştığım kadın • 
lar bende çok garip tesirler bırak -
tılar. 

Taksime doğru, tenha caddede 
inerken hep bu geceyi düşünüyo • 
rum. 

Bu yeni evliler bana o h:ssi ver
diler ki, yalnız kalmamak, boş sa
atlerini bir kaç ahbabın dedi1kodu
su ile geçirmek için adeta evlerin 
den kaçıyor, yahut evlerinin ba§
başa sükUnetini davet ettikleri mi
safirlerile harekete getirmeğe can 
atıyorlar. 

(Sonu yarm) 
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görüşmeleri Moskova • 
ıyı 
• neticeler verdi 

(Baş tarafı ı. ci sayıfada) l 
l\ımat alan zevatla konutmaları, 

Sovyet ricalinin Bay Edenin açık 
sözlüğünden ve tabii tavırlarm -
dan çok memnun kaldıklarını te
bariiz ettirmektedir. Bay Edenin 
bu ziyareti bir çok çekinğenlik 
bulutlarının dağılmasına yardım 
etmittir. 

KREMLiN SARA YINDAKl 
GÖRÜŞME ÇOK SAMiMi 

OLDU 

Londra, 30 ( A.A.) - Röyter 
Ajansının Moskovadan istihbarı • 
na göre Bay Eden, Bay Stalin i
le Kremlin Sarayının sade biı· su
rette dötenmif olan bir salonunda 
görüşmüştür. 

Bu salonda Kral Markın bir 

portresi bulunuyordu. Bay Eden, 

dün ve evvelki gün Bay Litvinof 

ile yapmış olduğu görü~meleri sı -

raaiyle gözden geçirmiştir. Bu 

gör.üşme hariciye komiseriyle ya· 

pdmr olan görüşmeler gibi dos • 

tane ve amimi olmuştur. Tercü • 

manhk vazifesini Bay Litvinof 

görmüştür. 

Londra, 30 (A.A.) - Royter 

Ajansı Moskovadan öğreniyor. 

Bay Eden bütün ziyaretlerinin 

muvaffaltiyetle neticeelnmiı ol • 

duta söylenmektedir. Bu ziyaret

lerin çok müsbet neticeler ver • 
meai muhtemeldir. 

MOSKOVDA INGILIZ MARŞI 
ÇALINDI 

Moskova, 30 (A.A.) - Reu. 
ter muhabirinden: 

Dün alqam Balet tiyatrosunda 

verilen gala müsameresinde bu -

lunmak üzere salona girdiği va • 

kit Bay Eden, halk tarafından he

yecanlı ve ani bir tezahürle kar -
şılanmı§lır. 

Bütün seyirciler, dakikalarca 
Bay Edeni alkı§lamıtlar sonra 

orkestra İngiliz ulusal marşı ile ( yaptığı söylenilen teklif hakkında l 
uluslararası martını çalmıştır· mütalea yürütmeden istinkaf et -

FRANSA, SOVYET RUSYA, 
ÇEKOSLOV AKY A ARASIN

DA ANLAŞMA 

Londra, 30 (A.A.) - Times 
gazetesine çektiği bir telg?o.fta bu
gazeesine çektiği bir telgrafta bu· 
rada yapılacak ilk tekliflerden 
birinin Fransa, Sovyet Rusya ve 
Çekoslovakya araamda bir müte
kabil yardım anla!ması olacağı • 
nı söylemektedir. 

Deyli Herald diyor ki: Söylen· 
diğine göre Stalin, Uzak Şarkta 
hanım idameıi için Sovyet Rus -
ya, Japonya, Amerika ve lngilte • 
re arasında bir anl&Jına yapılması 
arzusunu izhar etmittir. 

ŞARK ve TUNA MISAKLARI 
SüRATLE YAPILMAKTADIR 

Paris, 30 (.A.) - Matbuat, 
birçok gazetelerin biran evvel 
aktini istedikleri şark antlaşma -
amın en hararetli taraftarların • 
dan sayılan Bay Titülesko ile Bay 
Laval arasındaki tam mutabakata 
iıaret ediyol"lar. 

"Pöti Pariziyen,, diyor ki: -
Küçük itilaf ile Balkan itilafı, 
Londra protokolunda derpiş edi
len koUektif emniyet sisteminin 
hararetli taraftandırlar ve bunun 
Alman manevralarının engel ol -
maama meydan verilmeden, bir 
an evvel tahakkuk etmesini dile· 
mektedirler. 

Bu iki zümreye göre, Alman • 
yanın her hangi bir şuursuz hare· 
ketine mani olmak için, en iyi ça
re ıark ve Tuna misaklarmm sür
atle aklidir. 

Stresa toplantısının arifesin -
de, Fransa ve küçük itjlaf devlet 
adam1armda böyle tam bir fikir 
uygunluğu görmek insana kuvvet 
veriyor. 

BAY HOL MOT ALEA 
YOROTMIYOR 

Vatington, 30 (A.A.) - Bay 
Hull, Bay Litvinofun Bay Edene 

miştir. 

Bu teklife göre Bay Litvinof 
Uzak Şark meseleleri ile alakadar 
bütün devletlerin, Amerika da da
hil, bir Uzak Şark misakı yapma· 
larını istemişth·. 

BAY EDEN BU AKŞAM VAR
ŞOV AYA GlDlYOR 

Londra, 30 (A.A.) - Bay E · 
den ile Sovyet Rusya idarecileri 
arasında görütmelerin mevzuu 
veya temayülleri hakkında hiç -
hir resmi malu.mat veriJmemİf ol
masına rağmen, İngiliz gazetele • 
rinin Bay Eden ile beraber giden 
muhabirleri, görüşmelerin sadece 
3 Şubat Fransız - lngiliz beya -
nntmda mevzuu bahsedilen me • 
seleler üzerine yapılmadığını fa • 
kat ayni zam~nda !ne-iliz - Sov
yet münasebetlerinin muhtelif gö
rÜ§meleri üzerinde ynprldrğı hak
l<Inda müttefiktirler. 

Gazete muhabiri, Sovyetlerin 
bu münasebetlerin inkitafı için 

bariz arzularını kaydetmekte ve 
tahakkuku bir çok senelere bağlı 
olan büyük: iç programlarla meş • 

ğul bulunan Sovyet Rusya idare • 
cilerinin sulh için büyük bir arzu 
gösterdikleri noktasında bilhassa 
ısrar etmektedir· Bunun için ise 

lngilterenin tefriki esaiıi elzem • 
dir. 

Bay Edenin Sovyet politika • 
sının muhtelif cepheleri hakkında 
sorduğu suallere, söylend(ğine gö-

re, çok açık cevap verilmiştir. Ve 
bu bakımdan Moskova ziyaretleri 
çok faydalı ve musmir olmuştur. 

Söylendiğine göre, dün öğleden 
sonra Bay Eden ile Bay Stalin a-

rasında yapılan görüşem, pek kıy· 
metli ve menfaatli olmuştur. 

Bay Eden bugün, Bay Litvinof 
ile birlikte Moskova ile civarın!' 
gazecektir. Akşam üzeri lngiltere 
sefaretinde bir akşam yemeği ve· 

rilecektir. Bay Eden yann alqam J 

Vartovaya hareket edecektir. 

ALMANYA DENiZDE, KARA -
DA, HAVADA MÜSAVAT 

1STtYOR 

Londra, 30 (A.A.) - Havas 
muhabirinden: 

Alman müddiyatına dair yarı 
resmi f ngiliz mehafilinden elde 
edilen mali'ımat, halen vaziyetin 
umumi bilançosunu yapabilecek 
derecede kafidir. 

Silahlanma alanında Alman • 
ya, İngiltere ve Fransa ile hava 
müsavatı istemekte ve bunun için 
de bu iki devletin Sovyet Rusya -
aınm hava kuvvetlerine hiç değil
se, muadil kuvvet bulundurmala • 
rını şart koymaktadır. 

Deniz kuvvetleri bakımından 

Bay Hitler, Fransa bahriyesine 
muadil bir bahriyeye malik olmak 
gayesini takip eylediğini ima et • 
miştir. 

Alman kara ordusunun asker 
mevcudu, 550.000 raddesinde teı· 
pit olunmuttur. Bay Hitler, bu 
rakamda her türlü tenzilin, diğer 
Avrupa o:dularından da ayni nis· 
bette tenzile bağlı olacağını ihsas 
etmiıtir. 

Bununla beraber, Almanyanın 
böyle bir tenzile razı olması, Av
rupa kıtasında mütehauit Sovyet 
ordusu mevcudunun Alman ordu
su mevcudunu geçmemesiyle mq
ruttur. 

Araziye gelince, Almanya, Bel· 
çika, Holanda ve Fransa ile ken· 
di aralarındaki hudutların kat'i 
mahiyetini teslim eylemekte ve 
lakin şark hudutlarının daimi iti· 
b,annı teyitten imtina etmektedir. 1 

Zannedildiğine göre, Alman
yanm Polonya koridorunun kaldı
rılmasını ve Çekoslovak hudutla
rının tashihini istiyeceğine dair O· 

lan haberler, Alman hükumeti· 
nin nihai amaçlarına tamamiyle 
terceman olmaktadır. 

B. Hitler, ayni zamanda, Lit· 
vanyanın orada birleşik bulunan 

Almanların müesses haklaı ına da· 

ha ziyade riayetkar olması fartiyle 

bu devletle bir ademi tecavüz and

laşması aktetmek niyetini izhar 

etmiıtir. Ancak diplomatik ına • 
hafil, bu tasavvurda, Almanyanın 

indelhace Litvanyada herhangi 

bir müdahalesini teshil etmek mak 

sadını ~örmektedirler. 

Avusturya meselesinde. B. Hit

ler Alman - Avusturya birleşme· 

sinin gayrikabili içtinap bir key· 

fi yet olduğunu ve çünkü A TIU1tur

yada kendi taraftarlannın kahir 

bir ekseriyet te§kil eylediklerin; 

söylemiştir. 

Mumaileyh, Avusturya işleri· 

ne İtalyanın müdahalelerinden şi

kayet etmiş ve A vusturyanın ta

mamiyetini muhafaza maksadına 

matuf her türlü andlaımada, Ber

lininki kadar Romanın da nüfuzu. 

nun tahdit edilmesi ve ileride A

vusturya ulusunun izhar edebile

ceği Almanya ile birleşmek arzu· 

)arının da hesaba katılması lazım 

geleceğini söylemiıtir. 

Diğer taraftan Almanya, gal'p· 

le bir karfılıklı müzakerat andlq· 

mast aktine hazırdır. Ancak, Sov

yetleri de ihtiva edecek bir şark 

müzaheret siıtemini hiçbir zaman 

kabul etmiyecektir. 

Alman zimamdarlan, farki Av

rupada mevcut iki taraflı uzlat· 

maların takviyesini ve hatta yeni
den böyle iki taraflı uzla~malann 
aktini tavsiye etmektedirler. Ni· 

hayet, Almanya müstemlakata 
malik olmnk hakkını da iddia et· 

mİ§lİr. Almanya, ancak bu sayı· 
lan müddeiyatın kabul ve tatmini 

şartiy)edir ki, Cenevreye avdetini 

derpi§ edebilecektir. 

Osmanlıcadan· Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu: 5 
1 - Öz Türkçe köklerden ge • 

len sözlerin kar§ısına (T. Kö.) 
beldeği (alameti) konmuştur. 
Bunların her biri hakkında sırası 
ile uzmanlarımızın (mütebasaıa) 

yazılannı gazetelere vereceğiz . ı 
2 - Yeni konan karııhklarm 

iyi ayırt edilmesi için, geregıne 
göre, franuzcaları yazılmı§. ayrıca 
örnekler de konulmuştur. 

3 - Kökü türkçe olan kelimele
rin bugünkii itlenmİ§ ve kullanı. 

la.n tekilleri almmı§br: Aslı ak 
olan hak, aslı ügüm olan hüküm, 
türkçe "çek,, kökünden gelen ,e. 
kii ı:bi .. 
· Btdeni = Bcdenıel = (Fr.) Cor· 

por'et 

Örnek: Bedeni itinalarla l•endini 
korumak. )'alnız kendi ne/sine değil, 
bütün yurda faydalı bir İ§tir = Be. 
den.sel ö::enlerla hcndini horuma/.·. 
yalnız kendi öziinc değil, biitii11 
yurda faydalı bir i~tir. 

Bed'etmek = Baflamak 
Bedi = Başlama 
Bedevi = Göçer, göçebe - (Fr.) 

Nomade 
Bedhah = Kötücül (Fr.) Mal-

veillant 

Ômck: Bedlıah olnıı insanın ahı. 
beti i)i olm{J;; -= Kötiiciil olan insa
nın sonu iyi olma;;. 
Bedhahlık = KötücüJlük = (Fr.) 

Malveillance 

Ômek: Bcdhahlık e<len, kendine 
~r = Kötücülliik cd.cn, kendine 
'!der. 

Bedhu = Huyauz, kötühuy 
Bedia - Bediz = (Fr.) Merveille 

Örrıek: 1 - Rıız derJalan ii:.erin
de tabiatın bir <;ok bedialanTUI tesa· 
diif olunur = Buz denizleri iizerinde 
türrmıin bir <;oh b<'dizlcrinc rmıgcli
nır. 

2 - Bıı çalın"n µ<m,;n. bir bedia. 
d1r = Bu çalınan par<;a bir bedizdir. ~ 

Bedr -: 1 - Bedir (T. Kö.), (2) 

2 - Dolunay = (Fr.) Plein 
lune 

Bedreka == Kılavuz = (Fr.) Guide 
Bedzcban = Kötüdil 
Begayet = Pekçok 

Ôrnclı: Dii~mrm han:wnila pekçoh 
lwrlmm <lii~en = Miiı·ac<•lıci adada v :ı; 

bcgayrt dıu;arı lıaııf oları 
Behadir = Bahadır (3) 

Behane = Bahnne (4) - (Fr.) 
Pretexte 

Behemehnl, beheerhal = Her halde 
(Fr.) En tout cas 

Beher = Herbir, her 
Behimiyet - Hayvanlık - (Fr.) 

Bestialite 

~.e.'ne - Pay, üte, 1 
Orrt<>I.-: 1 - Onım lisaniyat ilnıirı· 

drn lıiç b<•lırF?si yoh = Onurı dil bi. 
UmindPn. lıir iilc.'li Yol~. 

2 - / ·ilil.-;criniz<l~•n bi:: de belıre· 
merıd olnlmı = /yififdcrinizd<>n biz 
de pay alalım • 

(2) "Çehre,, anlamına olan "bet 
(bed)., ile ·'gibi,, anlamını da veren 
''ir, ar, er, ır, ur, ür" sonekinden ya· 
pılma bir türk kelimesidir. Bu kelime
nin aynca (Radlof. iV.) de ''bedır,. 

~ekli de vardır ki mecaz olarak "ziy- • 
net, tezyinat,. anlamına gelir. j 

(3) Kelimenin Tilrkçe eski şekli ay· • 
niyle (Bağatır) dır. 1 

(4) Kelimenin Türkçe eski şekli ay- j 
niyle (Bağana) dır. 

Beht = Şnı1kmlık = {Fr.) Etonne· ı -her = Göğüs 
ment Ümch:. cmcnbcr = Ah l{Ö~iislii 

Behtc uf ramak, mephut olmak = · her = Alan, götüren, getiren 

Şa~akalmak Ömeh: lJilber = Gönül alan, -
Beis = Zarnr (T. Kö.) Peyamher = l/abcr getiren 
Önıcl~: Bu i~i yapmanızda lıit: bir Beraber = Beraber (T. Kö.) 

zarar (beis) görmiiyorum. , Beraet = Berilik, aklık = (Fr.) Ac- , 
Bekar = Ergen = (Fr.) Cclibatairc ı quittement 
Beli = Bela (T. Kö.) Örncl:: Onun bcraetinc lJiitiin 
Belagat = Uzdillik = (Fr.) Elo- onu bilenler ~ahittir = Onun beri/i. 

quence 

Örnel.·: R11 lıatip belôğatiylc lıcpi· 
mizi teslıir etti = Bu avhar. uzdilli
ğiyfo lı<'pİmizi biiyiilcdi. '~ 

Beliğ = Uzdil = (Fr.) Eloquent 

Ôrncl~: Onun /•adar beli* ud""' 
pek az b11lu11ur = Onun !:adar u:dil 
adam pcl~ az bulunur. 

Belahat = Aptallık, alıklık - (Fr.) 
Idiotie 

Belde (Medine anlamına) = Site 
(T. Kö.) = (Fr.) Cite 

Belde (Şehir anlamına) = Şehir 
(Şar'dan) = (Fr.) Ville 

Bel'etmek = Yutmak - (Fr.) En· 
gloutir 

Bül'um - Yubk 
Benıım ::: Ünlü 

Ürncl•: Yiğit/;ğiyfo iinlii 
nlL r/c b('TIWIL 

Bend ::: Bağ -= (Fr.) Lien 
Bend (Su bendi anlamına) = Bü- • 

get = (Fr.) Barrage 
Bende = Kul, köle = (Fr.) Esclave 
Bender = İ§lek iskele = (Fr.) Ville 

rnaritimc, port de commerce 
Beni - Oğullar --: (Fr.) Fils, en

fants 

Ürncf.-: Heni İsrail 
farı 

Ber = Üzre, gibi 

İ:wail oğul. 

Bervecbi ati, bcrvechi 7.İr 
da (Bak: atiycn) 

~ 

ğinr. biitiin onu bifonlcr tanıhtır. 
Beraet -= Berilenme, Aklanma 
Berftet etmek = Berilenmek, Aldan· 

mak = ( Fr.) Etre acquittc 

Örnel~: Beract. etmesinden. çoh .~e· 
dm/im - Aldrmmasındrm <;ok scı:in
,Jim 

Berneti zimmet mazbatası (5) -
Berilik keadı, aklama keadı 

Beraet (Masumiyet anlamına) -
Anklık - (Fr.) Innocence 

Beral<is - Tersine = (Fr.) a l'en
vers, par contre 

Ü mel.-: !ıfoselcyi berakis edelim 
= Sorumu ter.o;i11e çeı·irelinı. 

Bernt = Berat (T.Kö) = Brevet 
Beray = için 

Ômch: Oraya iş içirt gitti = Om. 
) a bcırayi mmdalıat gitti. 

Bereket = Bereket (T. Kö.) 
Berf = Kar --: (Fr.) Neigc 
Bergüzar - Andaç = (Fr.) Souve· 

nir 

Örnek: Su el wı:ını::. miisaadc c· , . 
dcrsmıi:, lJt?n<le bcrgiiznrını: lmf.qn 

(5) Türkse temiz anlamına gelen 
(an) aözU Arapça (ari) nin kökü ol· 
duğu gibi Türkçe (Beri) sözü de Arap 
ça (Beraet) ten gelen (Beri) nin kar· 
şılrğr ve köküdür. Eskiden halk ara· 
smda "Aman, şu dertten beri olayım 
da ne olursa olsun,, gibi sözler yay· 

gmdı. 

= Şu el ya.::ınu, izin :rerir!m'iz. bmı· 
de andacını kalmı 

Bergüzide = Seçkin = (Fr.) Sclect 

Ömch: Asan bergü:idesiylc §Öh
ret§iar olan = Seçkin i.:crlerile ün 
alan 

Berhava etmek = Uçurmak = (Fr.)" 
Faire sauter 

Ömclc: Ufak bir dinamit koca bir 
l;afoyi uçurdu (berhat"a etti) 

Un [lt?U de dynamite suflit a /afre 
sautcr ımc grande fortercsse 

Berhava olmak = Uçmak, bota git
mek = (Fr.) Sauter 

Beri (Münezzeh anlamına) = A.rı, 

beri (T. Kö.) = (Fr.) Exempt, affran· 
chit 

Ôrnel•: Kfı/fci mcsauiden beridir 
= llcr ıiirlü f enalıhtan beridir. 

Bcriyüzzimme (Beraet kazanmıJ)° 
= Berilenmiş, ııklanmrı = (Fr.) Ac
quittc 

Berid = Ulak = (Fr.) Messager, 
Courrier 

Berin = Yüksek 
Beriye = Çöl = (Fr.) DCscrt 
Berk = Şimıek = (Fr.) Eclair 
Berk = Yaprak = (Fr.) Fcuille 
Berkarar olmak = . de durmak = 

(Fr.) Se maintenir 

Ômeh: Düşüncesinde drınıyor = 
Vihrirulc bcrharardır. 

Berna = Cenç 
Berr, Berri = Kara 
Berrak = Duru = (Fr.) LimplQe 

Ütnc!.: Berra!~ bir sema ~nd<ı 
me~çccrcdc he§tiigii.::;ar etmek = Du
rıı bir göh altında ağa~lıhlarda gc::i~ 
<lolat;mal: 

Berren :::: Karadan = (Fr,) Paı 
tcrrc 

( r ... utfen sa.yıf ayı çeviriniz) 
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• 
2 ve 20 lcomprimelilc ımbılıjlarda 

bulunur . 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan ffi markasını arayınız. 

Ankara Nafia 
Başmühendisliğinden: 

1 - Ankara - K1J1ehir yolunun Ankara tehri dahilinde isabet 
eden kumı ve bu yola iltisak eden kııımlann imar plimna gi.)re ya. 
pdmaıı ve asfalt betonu ile kaplan uıası ve bet ıene!ik mütem;u!i t:ıı • 

miratı kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konulmuttur. 

2- Bu inpabn tahmin edilen bedeli (389320) lira (88) kurut 
Ye bet senelik mütemadi tamirat itinin tahmin edilen bedeli .(23487) 
ıaradır. 

Bu ite ait prtname)er ve evrakı '-unlardır. · 
a - Eksiltme ıartnameai 
b - Mukavele projesi 
c - Nafıa itleri teraiti umumiye., 
ç - T eaviyei türabiye fOH ve ki.gir İnpata dair fenni prtname. 

e - Huıuıi f&l'lname 

f - Ket if ve aelaelei f iat cetveli 
Iıtiyenler bu farlnaıneleri ve evrakı 10 Hra 32 kuruı mukabilin· 

de Ankara Nafia batmühendiıliğinden alabilirler. 

3 - Ekıiltme 22/Niaan/935 tarihine tesadüf eden Pazartesi gü- D n. z ol I 

U - KURUN 31 MART 1935 B!!!t. 

Tc.:J Q. K iVE 

llRA.AT 
BANK_A~I 

1 lstanbul Beledlyesı ilanları 1 
nü saat on bqte Ankara vilayet binasında vilayet enciimeni tarafın • 8 1 Y 8 rl 
dan yapılacaktır. 1 Ş L E T M E S i Belediye Karaağaç müesıesele rindeki eı ya ve transit depolannın 

belediye namma it letilmesi karar latbrılmıı ve ucuz bir tarife yapıl· 
4 - Ekıiltmeye ıirebilmek için: ı\centeleri Karakôy • K6prtiDa.~ı 

1. 1 .. 0362 s· L Mlihü .J d mıttır. Bu depolara eıya koyacakların -rtları anlamak üzere ya Ga. 
a - lıtekJilerin 2490 numaralı arttırma eksiltme Ve İhal~ kanu· e .T.o: - lfıı;CCI r.arza e r-1--· ı ı r ı f 2a 7 .. n •--•I lata yolcu salonu kar•ısında müessesenin et muayene salonundaki nunun 17 inci maddesine uygun (20262) lira (32) kuruıluk muvak- ao e e 00 ~ -wv :ı-

bt teminat vermeleri. 7 rabzon yolu muvakkat merkeze, veyahut Sütlücede Karaağaç müeııeıeıi müdür· 
lüğüne mürac<'\.it eylemeler! ilin olunur. (1622) 

b - Ticaret oduma kayıtlı bulunması. VAT AN vapuru 31 Mart PA- Telefon No. 
c - Aıf-1t ıoaeJer intaatında ihtiıas sahibi olduğuna dair Anka- ZAR günü saat 20 de Rizeye 41619 Galatada muayene mahallinin 

·ra Nafia bat muN'henf diılifinden verilmit ehliyet vesikasını haiz olmala· kadar. (1581) 4.6.7. Müessesenin 

n~~ti~ı am~~~~~li~Ke~ad~k ~ mfil~~" --~------------------------
veya müeueae ile tetriki mesaiyitemin edeceğine dair noterden mu- /skenderige yolu l•tanbul Yedinci icra Memurluğundan: 
Adclak teahhütname vermeleri liz ım gelir. IZMIR vapuru 2 Nisan SALl Peyikhane Uzunşecaattin elye vm Binbirdirek mahalleıinde Pe-

5 - Teklif mektupları ihalegünü nihayet saat on dörde kadar ıünü saat 11 de lıkend~riye'ye yikhane caddesinde eski 33 Mü. 8 yeni 29, 31 numaralı hanede mu· 
Ankara viliyeti muavinlik makamında vilayet encümeni reisliğine kadar. (1618) kim iken elyevm ikametgahı meçhul olan Bay Mukbil Salibe Emni· 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların yet Sandığından 16 6 932 tarihinde teraiti muayyene dairesinde ipo-
nihayet saat on bete kadar ıelmit olması lazımdır. Postada olacak ge- SATILIK KÖŞK tekli olan Peyikhane Uzunıecaattin elyevm Binbirdirek mahalleain-
cikmeler kabul edilmez. (1411) de Peyikhane caddesinde rıki 33 Mü. 8 yeni 29, 31 numaralı bir evin 

Göztepede Y eniyolda tramvay 

Alt~cı Hukuk Hakimli~den: I rihinde botanmaya karar verilmiı 
Halide tarafından Ed?rnekapı ve olbapta aad:r olan itim mahke-

Kariyei Atik Ali Pqa Bostan ıo • d' h • t lı"k kılın me ıvan aneııne a mıt 

kafmı:la 49 numarada ve halen ika ld ... d h' •ıA d · "b 
--ıı.ı. bul .._ 1 M hm o ugun an tari ı ı an an ıtı a -

m...-..ı meç ou unan e et . . 
Al• J h" ı-~ b 1 A ı· ren on bet ıün zarfında temyızı 

ı a ey ınıe "an u s 1ye 
Altıncı Hukuk mahkemeıin _ dava edilmediği takdirde muame-
de açılan botanma davası _ lei kanuniyyenin ifa edileceği ma
nın ııyaben icra kılınan mu - lilm ol~ak üzere keyfiyet ilin olu
hakemeıi ıonunda 4/ 3/935 ta -1 nur. (6040) 

tamamı deynin müddeti muayyenesi zarfında ademi tesviyesi .haaebiy. 
v~ trene beter dakika mesafede I 

e rehnin paraya çevrilmesi yoliyle yapılan cakibatı icraiye üzerine 
elli numaralı kötk satılıktır. Etra- tarafınıza icra iflas kanununun 14 6 ncı maddeıine tevfikan berayı 
fı dıvarla muhat dört kat on üç o- tebliğ tastir kılınan ödeme emri ikametgahınızın meçhul olması ha· 
da dut kiler ve balkonları hariçte sebiyle tebliğ edilememit ve ilanen tebligat icrasına karar verilmiı ol
uıak odaıı çamatırhk mutbah ve makla tarihi ilamdan nihayet bir ay zarfında borcunuzu tamam~ 
ıaire bahçeıinde müteaddit çam • demeniz veya tarihi ilandan itibaren nihayet on gün zarf•-· 
lar meyva ağaçları kameriyeıi ku- caatla borcun tamamına veya bir kısmına veya alav• • 
yu ve terkoıu vardır. Talip olan - rası hakkında bir itirazınız varsa yazı ile v•-
lar cuma günleri gezebilirler. Pa • 934 '3528 dosya numarasiyle bildirm,...· 
zarlık için Boıtancıda Tüccar 10 _ de müddetinde borç ödenmez vey• 
kağmda Vahyi Beyin hanesine mü ğı malUın v~ 2004 numaralı icra • 

Diyarıbekir Belediye Başkanlıgv ından: _ra_ca_a_te_t_m_eı_id_ir. ____ <603_s_> ahkamına tevfikan tebliği muku 
im olmak üzere ilin olunur. (159 

Diyanbekir Belediyeıine lüzumu olan Alitı hendeıiyeden Nifo, KAYIP 

Teodolit, Pantograf, diirt adet mira, dört çelik ıerit, üç mukayyet Ad T·· k T' B • apazarı ur ıcaret an • 
barometre, Ye on Jalo 12 - Mart - 935 tarihinden itibaren yirmi kaıı lıtanbul ıubesindeki 723 nu _ 
~ sün müddetle kapalı zarf uıuliy le münakasaya konulmut olduğun- ' maro hesabımda kullandığım mü
dan taliplerin teminat akçeleriyle teklif mektuplarının 4 - Ni- hürümü kaybettim yeniı:ni alaca-

aan -938 Perıembe ıünü saat on ikiye kadar Belediye Encümenin· ğım. (6038) 

• ...... edileceli illa olunur. .(1509) Ayte 

iLAN 
Bugüne kadar bakkaliye t' 

retiyle iıtigal etmekte oldu 
Şehremininde tramvay leva 
maha:Uindeki 459 numaralı l 

mune bakkaliye dükkanını terk 
c.aret dolayuile Ahmet Efendi 



Büyük Harpte 
I<af kascephesinde 

Yarın KURUN'da 

-
Büy1 

Kafka~ 
Yaru - - 4 

Atinada idamları istenenler ~on ucu! 
-Cilt 

-· . ~-

Bir tayyareci havada 
havasızlıktan öldü 

8i 

Soldan iti6aren: Sarafia (sivil elbiaeli), kaymakam Çıgandea, Miralay Stelanakea, Yii.zlHqı Tir
pndalilidos, Yü.zbCl§ı Çıgandea" Mülazım Malagari• (yanda ayakta yumruğunu arkan .zabit iddiana-

1'\.-._.__..ni okuyan askeri müddeiumumidir.) 

Danimarkalı 1 tayyareci Con 
T ranum, çok y.ıR.seklerden para
ıütle hiç bir arızaya uğramadan i
necek derecede bu İ§de meharel ni§ 
göstermekle mqhurdur. Hatta se- yü 
ki.z bin metre yukarıdan atladığı 
ve sağlam olarak yere indiği vaki-

dir. Bu mqhur tayyareci, geçende tri 
yerden yedi bin metre yükseklikte ·de 
ölmüıtür. Onun baygınlık geçirdi
ğini larkeden pilot, tayareyi aü
ratle yere indirmi§, lakat yapılan 
muayeneden yedi bin metre yuka-

_, "k ""ld .. v •• d. . '<}) .. .. 
rıua ı en o ugu -
T · · L a - Ekstı · ayyarecını n nava ,. u 
ğıılduğu, oksijen verıc b - Mu A 

lngilıe;e Kralının oğııllarınilan biri olan Gluceater Dukası, Cenup ileni.zinile bir aeyalaate çıktı. 

manında harekete getirememesi- de 
nin bu leci neticeye sebep olduğu 
teabit eJi!miıtir. 

Balık avına pek meraklı olan bu .zat, orada yerlilerle beraber balık avına İftiralı etmİf, .zenciler gibi 
çı~ıplak aoyunup suya girmiftir. Resimde lrenarJaki dört köfe cizgiaraaında kralın oğlunu dalyan ba
ıında zencilerle birlikte balık beklerken görüyorsunuz! 

Gördüğünüz resim, onun son u
çuıa çıkarken tayareye binif ini 
gösteriyor. 

SU ~er Bank Fabrikalar.nın kumaş' rı 
yapıhrken a-utun iplikler mukavemet ö • 
~U aletlerinden ge~irilerek sa§lamlıkra ı 
res"mde gördU§UnUz gibi muayene ed.l.r 

Şık, saoıam ve üstelik ucuz 
kostüm giymek isterseniz: 

Sümer Bank 
... ~ ·ere e ve F esane 
Fabrikalarının mevsimlik son moda 

kumaşlarını tercih ediiliz 

Her tarafta -yün ve iplik 
pahalanmış, fakat 

Sümer Bank 
Fabrikaları 

Perakende fiatlerini 
ucuzlatmışlardır 

1 
Ankara - Istanbul - B un 

6 
s 
1 

ald 


