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Almanya Versay muahedesini yırttıktan sonra 
Beş büyük 
Devlet arasında 

Gittikçıe daha büyük bir açık· 
bkla aniıı.t11maktadD" Jııi, Almanya'· 
da Hitler'in it batma geçme.i, ge
nel •v-.tan aonraki uluslar arası 
reçiminin bir dönüm noktıas1 ol • 
DIUftur. Hitbr it batına geçmez. 
den önce de Avrupa muV821ene&İ, 
Almaıı . Franaız önerdetliğine 
(rekabet) dayanıyordu. Bu nok • 
tıada dün ile bugün ara.amcla bir ay
rılık olmıyabilir. Ancak bu.muva
zenede ltalya Almımya'nm tanı . 
fmda görünüyordu. 

Rusya ile Almanya araamda da 
1922 Rapallo muahedeeindenberi 
ea.mimi ve bazan bir ittifak ınmhi· 
y«.ini alacak gibi görünen yakın. 
)ık vardı. Genel tav~tan aonraki 
Almanya, Bisma.rk Almanya'aı gi. 
bi, bütün enerjiaini batı amırlan 
inerine tıoplamıt görünüyordu. 

Hitler Almanye.'aı Alman d19 
aiya..<aamı bu bin yıllık istikame • 
tinden aymruf gibi gorunuyor, 
Gerçek batı aımrlaırındaki bu Cer
ınen - Frank davasının bin yıllık 
bir tarihi vardır. Cermenler bir 
aaldrrıt yaparlar, bir kaç yüz ki -
lometre toprak alırlar. Bunu ya • 
rım yüz yıl muhafaza ederler. Son
ra Franarzlarm kartı bir aaldırıtı 
ile bu toprak Franaızlara geçer. 
Onlar da bunu bir kaç batınlık za· 
ınan muhafaza ederler ve tekrar 
Ce~er alır. 

itte bin yıldanberi, bab amır· 
Lınnda olup biten bundan ibaret
tir. 

Hitler batı ımırlarmda büyük 
enerji aarfı ile elde edilen bu ga
nimetlerden ~eçmif, gözlerini 
daha az enerji 'lllrfile daha büyük 
ra1ıimetlerin ele geçırilmeaıne mü
eaicl olan -.lıa.Iara çevinmftit'. 
Bu aalıalar da Cenup ve Doğu ta
raflarıdır. Almanya'nm çenuba 
röz dikme91 demek, Avuaturya'yı 
Alman topraldarma katarak Ad
riyatik denizine imneyi kuıması de 
lllektir. Bu, kendisini ltalya ve 
Mussolinıl ile ıau-.ı kartıya getir • 
~ ....,.~r. 

Almanya'nın Lehiatan ile an • 
~Doğuya dönmesi demekte 
Ukranya ve Baltık ülkelerim ~ 
lıırında payl&flD&yı kunıralan de
lbektir. Bu da Almanya'yı Rusya 
ile kartı iııarflJ'& getimıittir. 

Her halde bugünkü görü (man
liara), Almanya'nm Batıdaki bin 
Jrlbk dunmıu taaRye ederek, Ce
lllıp ve Doğu ile meşgul olmaya 
batJamıuııdır. itte Avrupa'da U
luslar arası geçimindeki devrimi 
Cloğuran ftZiyet te budur. Dün Al
lbanya'nm dostu olan İtalya ve 
lit.u.ya, bugün Alm;;;nya'yı karşıla
l'mda büyük biT tehlike olarak gör
lbekteclirler. Yeni Almanya geniş
lemek yolunda eski Alman,. gibi, 
Batıya doğru değil r.,nıuba doğru 
Uerilemek istiyor. 1.~:ya Almanya 
ile doğrudan do~ye. amır kom -
fQMı oımım.kla beraber, Avuatur
)'a el'kinliğini (iııtiklil) garanti 
akma aldığı için, dolayısile sınır 
k-onıtu1u demektir. ltıalya'nm ti -
bııal sınırı, Bremıer'de Avusturya 
ile olan müttıetek smır değil, Avus
lurya'nm Almanya ~le olııın aımrr
Clrr. 

ltalye.'nm Almanya ile kartı 
~ıya gelmeei, ltıalye. liyaaaam
da da önmnll deAiklik meydana 

~· 
ltalya, Frana ile araam • 

da genel sa~ sürüp 
relen anla.,.muna2Iddaın tas-
fiye ctmiftir. Şimdi de 
Fran• vaartıuile Yugoalavya ile 
~aflDllk yolunu tutınut görünü • 
J'or. Geçen hafta Belgrad'a tayin 
edilen yeni ltalye. Sefiri, ltalyan 
~yaaetinin aldığı yeni istikameti 
~rk sözlerle anlatmak lstemiftir. 
8u dunımde acıaba Yugoalavya, 
F ranarz doatlujuna •dık kalarak 
ltalya'nın uzattığı eli alıp ııkac&k 
ttıı? Yoka Lehistan'm yaptığı gi
hi, Almanya ta.rafına "mı iltihak e
decek? Bu da Yugoalavya'mn bir 

raftan ltalya, öte taraftan da 
Almanya tehlikesini ölçüp tarta • 
~ lı ııgi tarafı daha az tehlikeli 
tiireceğine bağlı bir aorumdur. 

Her halde Avrupa yeni bir kuv-

lnglllere, llal a, Fransa nazırları Pa
riste vaziJI fi özden gecırecelff er 
Bu toplantının ita/gaga yakın bir yerde yapılması ve 
içtimaa Bag Mussolini'nin de iştirak etmesi muhtemel 

Çorçil vaziyeti 1914 dekinden 
pek daha tehlikeli görüyor 

BERLIN, 20 (A.A.) - Almanya 
Harbiye bakaru V on Blomberıı, Völki
fel' Böbahter ııazeteaine yaptığı bir 
beyanatta demiştir kiı 

"- Kısa müddetli ıu.keri hizmet 
uıulüne dönüt, Almanyanm budutlan
nı müdafaa imkinlarım yalnız ordusun
da ııördüğünü iıpat eder. Tarih, iatili, 
orduıunun büabütün bqb bir mahlyet
te olduğunu ııöstemıektedir.,, 

Bay Yon Blomberıı, ilaveten, mecı • 
buri aıkerliği imtiyazat tanmuyan ve 
mealeki terakkinin ancak aec:iye ve 
kabiliyete bağlı olacağım kabul eden 
~ ................... 
Konsey derhal 
toplanacak mı? 

Fransı.z l lıliği reiı B. T. 
Rüştü Aras'a bildirilecek 

CENEVRE, 20 (A.A.) - Konse
yin derhal toplanmaya daveıt edilmesi 
ni latiyen Fransız tebliği buraya ge
lir gelmez, telgrafla reis Bay Tevfik 
Rüştü Arasa bildirilecektir. 

Bay Tevfik Rüflü Aras komey ar
kadaglarile iatiııare ve kmmeyin lçti.
maz için bir tarih teklif edecektir. Ma
lumdur ki, koıı.scy kanunusani devre
ııinde, azanın fevkalade toplantılardan' 
en az beş gün evvel haberdar edilme
sini kıararlaştirmıştı. ...................... 
nazır akideleri üzen- müe.- oldu -
ğunu oöylemittir. 

Alınan milletinin bu hizmeti, müm
taz olmakla beraber, küçük bir ekalJi.. 
yete münhasır kalmumı nakabili taham 
mül addettiğini izah eden nazır, hizmet· 
ten iatisna edilenlerin arzuları, bütün 
milletin müıterek iddiuı ıeldine inki
l&p ettiğini beyan eylemiıtir. 

Nazır, ordunun kendisine ııösteri. • 
len itimada layık olacağı ve yeni Al -
manyayı yaratan ve oıa önderlik eden 
Hitlere karıı ettiii bağlılık ,_.mine 
aadık kalacağı ümidini izhar ile ııöziinü 

(Devamı 6 mcı aahifede) 

Al-. a.kerleri bir maneııra ea~a 

~·---------------------------------------------------erlinde gece hava hücumlarına 
karşı müdafaa için tecrübeler 
BERLİN, 20 (A.A.) - Dün ak· 

şam lbaşlıyan llıava hücumlarına 
karşı müdafaa tecrübele~i. halk 
ataka ile taıkip etmiştir. Evlerin 
pencereleri sımsıkı kapatılmış, 
sdkaklardan geçen bütün vesaiti 
nakliyenin fenerleı-i perde ile ör
tülm~tü. Ba§lııca kiliselerin çan 
kulelerine çıkarılan memurlar, ev
lerin rşıklannı tarassut etmekte 
idiler. Saat 23 te, yalandan bom
baroımana başlarulmrştır. Her ta· -

raf karanlık içerisinde idi. 
BERLİN, 20 (A.A.) - Berlin

deki bütün rşııkları söndüıme tec
rubeısi, gece yansı bitmiş, ve bu 
tecrübe tamamen muvaffak olmuş 
tur • 

Berlinliler llıava bakanlığının 
talimatmı aynen tatbik etmişler
dir. Tayyarelere karşı müdafaa 
t~ilatmın havada bir mümessili 
vardı ve teşkilat mükemmel bir 
surette işlemiştir. ..... ,.,,.,, ...•.•...••..........................•...................... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Yeni Bulgar sefiri 
Bugün geliyor 
Sofya gazeteleri Türk-

Bulgar dostlu~undan 
bahsediyorlar 

SOFYA, 20 (A.A.) - BuJııar • 
janaı bilcliriyorı Bulpristanm yelli A.. 
k ra orta elçisi B. Pavlof ve bayan Pav• 
lo,; buııün saat 16 da Anı.araya hareket 
ebniılerdir. 

Elçi iıtaayoncla, kralın huausi ka • 
lem müdürÜ Bay \yvanof ile lıerici • 
ye bMum.ı Bay Batafof, hariciye umu
mi katibi Bay Kiriıto., Türkiye orta 
elsıioi Bay Ali Şevki Berker ve elçilik 
memurlan, bütün elçiler heyeti, bari • 
ciye bakanhir yüksek memurları, uya
... ekonomi, kültür ve matbuat alemi
ne mensup mümtaz .-hoiyetler ve bir 
çok dostları tarafından tqyi edilmif • 
tir. 

Yan remıi gırıete diyor ki 
Yan remıi Novidny ııazet.,.;, Bay 

(Dev":mı 6 ıncı sahifede) 

vetler muvazenesine doğru gicli • 
yor. Bir taraftan Franaa, ltalye., 
Rusya ve bunlara bağlı devletle!'. 
Öte taraftan Ahnanyv., Lehi&tan ve 
bunlara bağlı devletler. Bu muva
zenede lngiltere de tarihi rolünil 
oynamıya ~la.dı: Kuvvetler mu
vazenesinin tam olnıaaıria itina et
mek. Kah bir, 'kah diğer tarafla 
beraber imit gibi görünerek bir tJL· 
rafm ağırlığı kahir ve kendi em • 
niyet ve menraati noktasından teh 
likeli olma.drkça biç bir tarafa ilti
hak etıniyerek iki yüzlü bir •iyaaa 
güdmek. Ve tehlike tezdiği vakit 
te ite· karıtaraık bu gidite kendi 
maıktadına uygun bir çı~rr ver • 
mek. 

A. Şükrü ESMER 

Gemi)'İ almaia gelen Yunanlı kaptan 11• taylalar 

Venizelosun oğlunun ge
a lmı ya geldiler • • • 

mısını 

Gemiye kumpanyanın diğer vapurları 
gibi Yunan hükumeti haciz koydu 

Venizeloaun oğlunun Haliçte alako
mılarak ııitmeaine izin -...rilmiyen Nav
ııika i.mıiııdelıi ııaz ve mazot tilebini V u 
nan bükUmeti nanwna almak üzere dün 
tehrimize kaptan ve tayfa olarak 23 ki· 
ti gelmiıtir. Çelyo vapurunun ııetirdiği 
bu kaptan ve tayfalar ııemiyi bir iki gün 
içerisinde teslim alıp Pireye götünocek· 
tir. Kafile, kaptan Markoı Vaftiziyanos 
un reisliğincledir. Aralarında Aristidi ve 
Kamazoa isminde daha iki kaptanla üç 
çarkçı bulunuyor. 

Nıtvıika'nın ne tekilde teslim edile· 
<:<!ği henüz belli değildir. Bay Veııbe-

&o.a ve aileaine ait emlakin miiaadere
si hakkında Y urum hülıiimetinc:e veri • 
len kararın bazı formaliteleri tamam. 
!andıktan oonra tatbik edilme9' mut.. 
temel ııörülmektedir. VenizeJ.,..... oğlu 
Bay Kiryakonun daha iki vapuru var • 
dır. Bunlardan Nikita Ru- admclald 
gemi lr:aııunu aanide limanımızdan geç
miJtir. Şimdi Amerikanın Filadelfiya Ji. 
manında bulunmaktadır. Maria RulOI 
adındaki diğer vapur ise cenı.,i Ame • 
r1kanın Santoa limanmda.dır. Bunların 
Yunan hiikiımetine iade edilip edilmiye
ceği belli değildir. 

Atina ve Selinik divanı harp
leri asilerin muhakemesile 
meıgul. Midillideki hapisane
ler mevkuflara kafi gelmiyor. 

Tel. { Müdilrı 24318, Yan lıl•rl mudürüı 14311 
• ldar• •• Matbaaı 24310 

Habeş imparator.u di_qor ki: 

italyanın askeri hazır-
lıklariyle Habeşlerin 

gozo dağlanamaz 
ltalya Müstemlekeler 

çıkardığı bir 
Bakaaht_ının 

kitap 
AD1SABAB.A, 20 (A.A.) - Times 

ııazetninin hususi muhlllıirine be,_ıat· 
la bulunan Habefistan imparat.onı de • 
mittir kiı 

"- 1908 muahedeıinden tonra y..,.. 
lan b6tün lefebbiiıler 1 tal yanın muahe
de hükümlerine tam Jakaydiai yüzünden 
akim kıılımtbr.,, 

....... tor, bu oözlerd.., oonra Ha· 
betistmmı sınırları tahdit t~üsleri -
nin akim kalmaaı hakkında yapılan ten
kitlerin, ilk aebepleıin bili-~inclen 
ileri ...,ıdiiııi oöykmiş, ltalya müstem
lekeler bekanlıir tarafından çdamlan 
kitabın, ltalyanm topraklarını ffabetia
tan lıellllıma ııenişletmek İçin kullan • 
drğı vaulleri ııösterdiğini aöyliyerelı de. 
mittir kiı i 

"- Bu kitapta, 1 tal yanın azami me
talibatmı sösterir bir harita vardır. Bu 
haritada Ualual açıkça Habeşistana bı
nıkılmlfbr. itin haılanıııcmcla Habefis· 
tan, l talyanm i&tedilderini, bir impara
torluk heyetinin mesufiyetlerini i .... t et• m• prtlle tabnİn edeceğini bildirmif • 
tir. 

ltalyanm aoa askeri bazırlıklan ile 
Habeşistanın sözü. dailımınıyacakbr. Ne 
hudut vilayetlerinde, ne de Habeşista -
mn öteki mıntakalarmda aefed>erlik bat 
t.nıı değildir, 29-1 ve 2-2 delrl mahut 
biıd>aeler, fralyanm askeri hazırlıklerı • 
- bir Teaileden batka bir şey değildir. 

/talyanın kuvvetleri 
MA5SOUA, 20 (A.A.) - ltalya • 

Habq imparatora 
dan ııelen Kaliforniya ııesniai baa.,a .,., 
sd olmut ve hava kuvvetlerine _, 
efradı karaya çıkarmqtır. Efrat, lınif 
bir halk kiitlesi tarahndan allatlu-la lıaı 
ıılanmııbr, 

Terko• mu haklı, Halk mı? 

MiLLiYET: Bu sorgusu ile şehir 
halkının dllek beraberllğlne 

tercüman oluyor 
Bugtin de Profesör Bay Mekki Hikmet'in 

fikirlerini neıredlyoraz 

&ıra Urind reisi Bay Meki Hilrmet 
' 

Sultan Hamid zamanında J'llpd-
llllf bir mulııavelenin halka verdi
ği baklan bile tanmuyarak öteıi-

ne geçip abonelerinden vakı"tsb 
fazla au bedeli tahsil eden Telime 
idaresinin bu hareketi hakkmda 
reyine müracaat ettiğimiz yükaek 
tktıaat ve Ticaret Mektebi hukuk 
profesörü Bay Mekki Hikmetin a. 
pğıdalııl auallerilı:ıize verdiji ee • 
-pları nqrediyoruzı 

Ne sorduk 1 
1- Terkos Şirketi kuralurJ:en 

yani 1889 tarihinde yapılıp bıı §i"" 
ketin Istanbul belediyesine intikal 
üzerine aynen onun üzerine geg • 
miş olan "abonelerle idare arasın
daki mukavele,,nin 4 üncil ımul· 
desinde: 

(Şayet urfohman BU ııbaoe ıe • 
nedinde muayyen miktarı yevmlaf 

I 
bilhesap, bir seneye isabet eden 
mecmu miktarı tecavüz ederse 
beher metre mikabı fazlasının 

(Devamı 6 mcı ııahifede) 

TAN .............. ._.,. .... 
Milliyet bu 
ismi alıyor 

T A N 
TEKNiK BAKIMINDAN ı 

Yeni bir makinede, 
bir ba•kı ile, Mükemmel 

YAZI BAKIMINDAN ı 

DOORU HABER, 
GÜZEL YAZI, 
CANLI RESiM! 

Ve bilhassa OZO SÖZÜNE UY
GUN, tam bir fikir, inkıl§b, halk ve 

havadis guetesl olmağa çalı§acalctır 

T A N Y enl bir rnalJnede temiz bir baskc, renkli 
tablolaT ııe memleketin en değerli gı> 

zetecilerinden il• ya:ıcJanndan HÇİlmİf bir kadro ile 
oe lıalkın bütün dileklerine tercüman olarak çı,,_ktır. 
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TA RlHI TEFRiKA : 71 HARİCİ HABERLER 
/ngilterenin hava prof[ramı 

• 
lngilizlerin hava kuvveti 

Her hakkı mahludur. Ycızaıı: Son Yemen valUi Mahmut NEDiM Almanyadan aşağı mı? Trablustan getirilecek asker 
Sultan Hamidi devirecekti Çorçil, vaziyetin 1914 dekinden daha fena oldu. İtalyan maslahatgüzarı hadiseyi p: 

____ .- ~ - _ ğunu, İngilterenin tay yarecil:ğin inki:şafı üze· J d 
Eğer Recep Pş. harbıye nazırlığında uzun mud· rine tehlikeli bir vaz' yette olduğunu söyliyar testo etti, zarar arın Ö enmesİnİ İst 

det kalsaydı Trablusu kaybetmez miydik? ı.dNDRA, 20 (A.A.) - Bay Çor- 1 Almanyanm hava kuvetleri ROMA, 20 (A.A.) - Habeşistan ile ltalyan somalisi hudua 
tipdattan bahsediyorduk. O idare- rim bana kalbinizi dostça, kardeş- çil, Avam kamara.aınd:-ki ~yan.~ında LONDRA, 20 (A.A.) - Avam ka.· Agable yakimnde yeni bir hadise olmuştur. Süalılr birkaç grub 1 
nin bozukluğundan fikayet ed:. çe açınız, dedi. hava ~~ogramı!'"! ~lte;nın m:~da • mara.amda hükfunet namına söz söyli· ııe Korogoi karakolları arasından yüz kadlar deve m\p götümıüşl• 

d • 1 ·· d" ' S ·ı· · faaaı ıçın gayrıkafi oldugunu soyle • yen hava müsteşarı Bay Sa .. on, ez · Bir ltalyan seyyar müfrezesi mes'ulleri takib etmis,se de bunlar H~ 
yor ~· gtn~ fU vapU: arı gor U~ oııra 1 a~e ettı. . .. dikten sonra deıniıtir ki: cümle demi§tir ki: 
de sınırlendım. Vakıa onların hır - Ben bır kumandan, bır mu- Çok va him hir tehlike devresine - Son aldığımız haberlere göro, tan kontrolunda bulunan araziyi geı;tiklerinden yeni hadiselere ı 
günahları yok. Böyle metruk, kim- tir sıfatile değil , fakat bir vatan- girdik. Bir harb manzarasiyle karşı . Almanyaya h.ıfif bir tefevvukumuz o- olmamak için dumıaya mecbur kalmışhr. Adisababadaki ltalyan ı 
sesiz, bakımsız bir memleket bu- dat biT dost gibi konuşuyorum si- laşm_ı, degılız . . Fa~at 19.<:8 de b.iten lacağı kanaatindeyim. Bununla bera- lahatgüzarr hadiseyi şiddetle protesto için talimat almış ve sebebiy 
!unca elbette saldırırlar. Kabahati zinle. Bir mutasarrıf olmasa-uz da ~bin tdtrarı unkanma çok .. b~nzıyen her, si>yk dikb rim, faraziyelere istıi- rilen zararın tazminini istemek hakkının muhafaza olunduğunu ~ 
k d. d 1 Eh .. 1 b"" I k -~~~.ı,,.. hır şeyle karşılaştık. Bunun onune ge- nad e tmektedir. Vaziyet, bizi endi ~c· miştir. 

eu ımı.z e arama ıyxz. . &O!, e oy e onu,.........~m. .. . çileceğini ümit ediyorum. Fakat va - ye düşürmek için birçok sehehler ar-
bakalım Şevket B. ne vakit yu - Ben de paşanın bu sozlennden ziyet 19ı4 dekinden daha çok fena. zetmekle beraber hava kuvvetlerimi- Berfin ve Moskova zigaretl~r 
zumiızü güldürecek, ne zaman bu çok mütehassis ola.raık, ayni sami- dır. Ve kontrol edilmemesi imkanı da z.İn yeniden arttırılınas1 için bir lüzum 'it' 

memıeketi hürriyet ve saadete miyetle, hatta paşaya karşı e;Jkİ· vardır. Ta?"yareci~iğin_ inkişafı üzeri · olmadığı karu.atindeyiz. Herhalde bir LONDRA, 20 ( A.A.) - Sir John Si.mon, Avam kamarasınd 
ka vuşturabileceksiniz.. Daha ne denberi beslediğim muhabbet ve ne en tehlık"."e _hır ~!let ~lduk. kaç haftaya kadar bizzat Almanların edilen bir suale cevaben, Be,..'ın ve Moskoııa ziyaretlerinin alel • 

k k d beki"·-'"''-' · t h.. · · "l .. l . Bay Çorçıl aozlerını dunyanın en hava kuvvetleri hakkında verecekleri 
va le . a ar ı,.~mız, ye· urmetın tesırı ~ goz enm y~~ büyük tayyare kuvvetlerine müsavi hir ra kamlan göreceğiz . Sir Saymenin tetkik ve keşif ziyareti olduğunu söylemiştir. 
mez mı ertık? raık cevap vermıştını. Hunun uzerı- tayya•e kuvveti istiyerek bitirmiştir. Berlin seyahatinden sonra hu hususta Çanakkale ZQ .ferz•nz"n yzldo .. nU .. 

Şevket bey, beni ilk defa göroi.ı- ne Recep paşaya bir hayli Tra- A . ti daha iyi malfunat sahibi olacağımızı J 1 

gu ıç._ın _paı;anın teminatına ~ağ- blustaki Jon Türklerden bahsettik- LOND~,rr;r(:.':.ı'Y~ Bay Duff da iimid ediyonız. Ve nihayet, Alman ÇANAKKALE, 20 ( A.A.) _ 19 Mart Çanakkale boğaz de 
ht yatlı ha.rekret etmek luzu- t lar, görünüşe bakılırsa, bütün vaziye-- .., 

men 1 h~ d __ ,_ en soCenra; . de b' k koer, keııtteki maiditene, de irat etti- ti bizimle gÖI"Üşmek istemektedirler. ferinin 20 inci yıldönümü Çanakkale halkı taralınılan Haı.weııi sal 
mumı ıase e"""'; - beli gaırbide ırço ği hır nutukta ezcümle demiştir ki: Tayyareler için mükafat da kutlandı. Cihan harbinde boğazın zorlanmasrndaki sebeplerle 

- lıışaUah düzelir (>atam, el- Jön Tür'K var, bı:mlaırı:n hali bura- Avrupa vaziyeti 1914 denberi her LONDRA, 20 (A.A.) . - Bay Sa.ı· harbinin sa/halan ve kazandan zaferin amilleri hakkında çok ca 
beue aıizelir, deyince, pafll; dakilere kryas edilemiyecek dere- ııamankindeo daı!ıa tehlikelidir. Bunun son, Avam kamarasına hava bütçesi- surette ve krokiler üzerinde verilen izahat derin heyecanlarla din 

- Yoksa sen de mi ümidini kea cede fena. Ben birçOk ı;ebeplerle la beraber nevmid olmak için h iç bir ni ver:rken hava. bakanlığının muay- ••••••••••••••••ıı••••••••••---
tin, söy.e, sen de mi benıim gibi ih- onları doğrudan doğruya himaye ":beh ro~tur. ~on hadiseler hiç bir §e yen bir devre içinde herhangi bir ın- • Fr"' s z Ba"'vekilinin bir nutku 
tıyarladın çöktün, koca Jön Türk ediyor görünmemek için müdaha- Y! defriıtırmemış ve fakat ~a?ece v~ • giliz firması tarafından bakanlık ilıti-

? zıyetı aydınlatmıştır. Sulh ıstiyen dort yaçhrn' • ..,. acak 
svyıe ?akaymı • le etmeği doğru bulamıyor ve ede.- büyük memleket lngiltere, Fransa, 1- tayyare için 25 bin sterling mükafat 
Veyınce, p~ın bu kıa.dar açı· miyorum. Siı:m gelişinizi bu &e- talya, Sovyetler birliğinin sulh i~in vermek tasavvurunda o.uuğunu ve ke-

lışuıa c.ayanaınamış, alelacele gü- beple birkat daha sevinçle karşı· sağlar.:ı bir blok teşki ı ederek, banşın za yükseklerde ve uzun mesafe üze-
nün işlerinden bahsederek çekil- lauırn. 3u ço;:U]<ları mün:lkün ol- muhafuzasııu arzu ve ııa.lep ettiklerini rinde tecrübeler yapmak suretile tay· 

· · ve ~u bozacak herkesin ka~ılarında yareler yaptıracagı' nı bildirmi•tir. Bu 
mışti. duğu kadar himaye et... v- • • • 

. , ıt'"' ' ... en son- Recep pa~a bı.rden k~ndilerini bulacağını .açrk bir surette tecrübeler iyi neticele.- verdiği takdir-
-...1 g ~.. ·- -.,. -"" ....... "'""-"dJu .. .... .... ... .!' .... .... ..en, dunyaya anlatmalan lazımdır . Barışın de muvafık görülecek bir devre zar-

bır haylı ;;>ev<ket bey den bahset- brre dilime gelen f U sazü, söyleyi- temin edildiğini ancak 0 zaman ümid fında dünya yükseklik ve mesafe re-
mış ve bütün ümidini Jön Tiir'kle- verdim: edebiliriz. korlan tesis edilecektir. 
re bağladığını, onlar it a.bşına geç - Muvafık bulursa.ruz onları 
mediği için memleketin kurtulması hatta kaçırıron paşam 1 
İmkanı oımaııığı açıkça söylemişti. Hiç unutmam, bu sözüm üzeri
Reııep pa~a bu kanaatinin sevkile- ne Recep paşa ayağa kalkarak al
dir ki Trablusgarpta Jon Tütldere 11Fmdan öpmüş ve bir müddet u
bir baba gibi muamele ediyor, on- zun uzw~ yüzüme ba:ktıktaın son
ların muvaffak olabilmeleri için ra; 
elınden ge leni yapıyordu. Hatta - Seni Allah mı gönderdi Mah-
bir aralık, Şevket beyin gayret ve mut Nedim bey, demişti. 
i lıtımamla İstanbula karşı, padişa- Reoep paşanın büyük bir mu
hı da devirip kanunu esasiyi ilan habbet ve hürmetle ellerini öpe-
e k cm Traolusgarpta bir k o m rek aynldrnı. 

plo da hazırlanmıştı: Traıblusgarp- Cebeli garbiye gider gi1ımez, be
t- • .,.c: •• , .. c." u.ntıır.le::.ek aS'ker, men ertesi günü hapiıııha.nede ka
ter his edilecekmiş gibi lstanbula tille;· ve caniler arasına atılmış 
getirilecek, fakat lstanbulda ter- menfileri ı:iyarere gittim. Orada 
his edilecek yerde Abdülhamide me~hur Acem izzet, Nahifi, mabe
h ücum edilerek hükümet ele geçi
rilecek böylece Jon Türkler, yani yin yaverlerinden ailahşur miralay 

t ahrı beyin oğlu Veli, doktor Al
lttıhat ve T eı'akki İ~ başına geçi- ber, malıye nazn-ı esbakı Nafiz 

rilecekti. paşanın torunu Ali beylerle kırk 
~urada. uzun uzadıya ıza.hı mev- kadar muhtelif yafta ve meslek

zuwnuz haricinde olan sebelılerle teki bu zavallıları pe'k perişan ve 
bu hareket muvaffak olamadı ve muztarip bir halde buldum. 
Recen paşa herhalde bundan çok 
mütees&ir oldu. Ancak neden son- Ali Haydar bey ismindeki tah
ra hürriyet ilan olwıup ta, meşru- rirat müdürü 'bu gençlere yapma
tiyet devrinin ilk harbiye nazm o- dığını bırakmıyormuş; 
larak lstanbula geldiği zaman, e- - Günah değil mi bunlara, ni
minim ki Reoep paşa yapaoağı if- hayet bunlar da iman! diyecıek ol
lerin baı;uıa T rablusga:rp müdıafa- dum. 
asını koyacaktı. Ve gene eminim - insan ama, dedi, halifemiz 
ki eğer Recep paşa uzunca bir •· efendımıze, velinimetlerine isyan 
man - ömrü vefa edipte - har- etmeğe cüret etmiı; nankör, kafir 
biye nezaretinde kıalabilseydi, insanlar, bunları asmak, parça par
Harbiumumiye kadar Trablusgaır- ça doğramak farzdır, demez mi? 

bi kaybetmezdik. Bu basit, fakat kalbi ve vicdanı 
Recep paşa ile ondan sonra, kör adamı ikna için bir kenara 

Trablusga.rbda daha birçok görüş- çektim: 

tük Esasen Reoep paşa daha T ra.- - Ben lstanbuldan geliyorum, 
blusgarba ilk ayak ba5dığmı gün- dedim, iş senin bildiğin gibi değil. 
den itibaren bana :kartı büyük bir zasına müatahaık bulsaydı, kiın-
hüanülrabul ve iltifat göstermitti. de" korkacaktı, asar keserdi. Bila-
0 gün ben vapurdan çıkar çtkmaz kis bunlar bize emanettir, zinhar 
TrablU& ı:neı<kez kumandanı Be- kıllarına halel gelmesin, diye emir 
cfuhani Bahri beyle 1karı;ı1aştnrt- var. Sen nıe yapıyorsun, biz onla.-
tını. Bahl'i. bey, Recep pa:şanm nn ölmesine değil, faıkaıt ıslaıhıhal 
(Bac) karakolunda ibanıa munta· etınlerine memururz. Bu da ancak 
zır olduğunu söyleyince, doğruca onlara iyi bakmakla olur. 
oraya g>tmiş ve Recep P~ ile bu- unlara ne kadar iyi balrersak, 
lu~uştum. O mman T rablusgarp- onlar da o kadar utanır, mahcup 
t:a vali, mabeyin baı; ikatibi Tahsin olur.Lar. liöylece de velinimetleri
paı;anın bacanağı ııa.:rıklı Haı;im ne sadaıkatleri, merbutiyetleri ar. 
beydi. (1) Meğer ben ls~uldan tar, tarzında bir hayli söyledim. 
ayrı:lmken, zat.en Recep pa.ıJa ile a.- Ve yavat yavat bu menfilerden 
rası pek iyi olan Şeyh Zafer efen- bir çoğunu Tununa kaçırmağa da 
di hakkımda bir hayli Y3211111t• pa.- muvaffak oldwn. 
ta da zaten beni tanırken, ~h Za-
ferin mektubu üzerine büsbütün Bunları yazmaktan maksadım 

lsurının zararı biitçenin unrısıdır 
--------------------------------------------------------A tin a ve Selanik divanı 
harpleri faaliyette 

Midillideki hapisaneler mevkufları almıya kafi 
gelmiyor,Atinada her türlü toplanta menedildi 

ATINA, 20 (Milliyet) - Atjna. fev. 1 drahmiden f..,,Jaru.. 
kala.de divanı harbi dün de asilerin mu- ı Marttan beri bütün cibayetlerini 
haJı:emesile uğra.ımışbr. Bir çok ııahlt • keomİ§ bulunan mal sandıklannın açığı 
!er dinlcrumı ve bunlar arasmda ı:mni- yine 500 milyon drahmiden fazladır. 
yeti umumiye ve hususiye memtırların- Bütün bunlara ulusal ekonominin 
dan Zezat ile Katrabaaas cumhuriyeti gördüğü ziyanlan ilave etmek lazım ge-
koruma derneklerinin i .. yandaki aiakaları liyor: Bütün Yunanistanda her türlü mü 
ve geçen Noelden beri uyanı hazırla • badele, iş, tkaret ve turizm hareketleri 
makta bulunduğu hakkındaki mühim durmuştur. 
şahadetle.-de bulunmuılardır. Dn'hill !ıaıbin cereyan ettiği msnta• 

isyanı takdis eden MetropolUI. kada mahsul harap olmuştur. Makcı-don-
ATINA, 20 (Milliyet) - isyan ha- yada bir ~ i<y;rutma i~şaatı, ~!!ar 

reketini takdiı ettiğ< iddia edilen Pir • ve Stnmıa ıızermde bır çok kopriiler 
gos Metropolidiııin dün Atina Sen Si:n- maJıvedilmi§tir. Acaba bütün bunlar kaç 
yodunda muhakemesi mukarrerdi. Fakat milyondur? Belki de Yunaniıtanm ya-
hazı aza noksan bulunduğundan muha· n bütçesi kadar ziyan var: 5 yahut 7 
keme ha§ka bir güne talik edilmiştir. milyar. 

Venizelosım &öyledikleri 
ATINA, 20 (Milliyet) - Venizelos 

ile kansı ve isyanın ele ba§rlenndan ı 18 
zaımt Napoliye çıktıktan sonra ltalyan 
gazetelerine şimdiye kadar söyledikleri
ni tekrardan başka bir §Cy yapmamıı • 
tardır. Yani başına geçtikleri isyan ha
reketini ıhaklı göstermeğe uğraşmışlar • 
dır. 

Selônik divımı harbinde 
SELANIK, ı9 (Milliyet) - Serez -

den bura divam harbinde muh-.lkemeleri 
icra edilmek iizere iki miralay, iki kay
makam ve muıhtelif rütbede yirmi kadar 
zabite ait ittihamnameler divan lrarb 
müddei umumiliğine gönıleri!miıtir. Ya• 
kında bunların muhakemeleri yapılacak-
br, 

Dramada isyana iltihak eden altıncı 
fırka kumandanlığı yll!V4't'i F~delot ya· 
kalımmıştır. 

Toplantılar memnu 
ATlNA, 20 (Milliyet) - Atina mu· 

hafızlığı tarafın.dan açık ve kapalı yer• 
lerde her türlü toplantılar teknır mene
dilnriştir. Tiyatro, 5inema gi.hi eğlence 
mahalleri bu memnuiyetten hariç tutul· 
muştu.-. 

Midillideki mevkuflar 
ATINA, 20 (Milliyet) - Midilli va

lisi adada isyana iıtirak ettikleri. için 
tevkif edilenlerin emvalinin haciz edil· 
meıri için dahiliye bakanlığından izin is
temi~tir. Aynca ada hapishanelerini mev 
kuflann muhafazasına kafi gelmediğini 
bunların nud-.fuz yerlere naklini İsteınit 
tir. 

insan ziyanı, kan :riyanı, manevi tah
rip ve bugünkü yaralann vücude getir· 
diği iktidarsızlığın verdiği azim tehlike 
ise bunlardan hariçtir. 

,Bütün bunlan kim ödeyecek? Biz, 
devlet nü? Bütün Elenler mi? ,Bir çete 
mi? Ven.izelistler mi? Antivenizelistl.,.. 
mi? Meşnı hükümet taraft1ırlan yoksa 
asiler mi? Namuslu vırtandaşlar yoksa 
hainler mi? Vicdanlılar yoksa akılıı:zılar 
mı? 

Kongo'da 
Bir tayyare kazasında 

ölen Fransız valisi 
PAıRIS, 20 (A..A.) - Çad cölü mm

takasında bir teftiş seyahati yapmal<ta 
iken, Belçikanın Kongo müstemlekesi 
dahilinde bir tayyare kazasına ku~ban 
titmiş olan orta Afrika Franaız rnüs • 
temlekeleri valisi Bay Emil Rönar, ı934 
şubatına kadar Paris valiliğinde bulun
muş ve sabık polis müdiirü' Kİyap ile 
birlikt.. olarak istifa etmişti. 

Zengin bir Amerikalı olan karıst ile 
beş yoldaşı da Bay Rönar ile beraber ay 
ni kazada telef olmuşlardır. 

Bir kaç sene evvel, Bay Rönann oğ
·lu da yıine böyle hir tayare kazasına kur 
ban gitmİfti. 

Tayyare neden düşmüş? 
hüsnü nazarı arılmıf. tudur: Merhum Mütir Recep pa.-

Recep na.J<A beni ıaıraıbasma biıır tanın bile uzun süren bir tecrübe- isyanın blançosu 
...-.- d Sul H · h"'-" Atinada çrkan Katimerini gazetesi, _,, __ r_._ bı"rl"'~- ..... ..., Millet bah- en sonra tan amıt U!Aum&o 

LEOPOLDVIL, 20 (A..A.) - Vali 
Rönann bindiği tayyarenin bir kasırga
dan dolayı yere düştüğü anlaşılmakta• 
dır. Tayyarede mürettebattan başka üç 
zabit vardı. 

<rıır~ C\t< ı:K..,, o- Yunaniatanda on gün &üren Venizeliat 
çesine götürmüş orada birçok yer- tinden ta o zaman ümidi kesmiş isyanının memlekete verdiği ziyanlan 
lile~le tanıştınnıttı. Bira2 sonra olmasıdır. Bu muhterem kuman.- şöyle hulasa ediyor: 
Vali Haı;im bey de geldi. Hllfİm dan biT hayli uğraşıp ça:baladrk- Vilayet mal sandrklarmcla ve banka-
beyi de, ben adlive mahakim riya- tan sonra nihayet bütün gayretle- larında bulunan 300 milyona yakm drah 

' L- "d "· · ani nıi bu harekete aarfolunmuıtur. 
ıetinde bulunduğum zaman kendisi rinin 110fll gı ecegını amı~ ve Bu son günler M;inde 375 milyona 
adliye müıte,arı iken tanırdım. ümidini Sultan Hamitli devirip ye- yakın drahmi askeri ihtiyaçlar için har 

Recep paşa o ak'r'm terefime- rine geçe<:ek Jon Türklerde topla- canmıştır. 

Amerikada 
Zencilerle polisler arasında 

kanlı bir mücadele ziyafet verdi (2) mtftı. Harh levazımı ve eslahadaki haur 
Fakat asıl Trabluatıan. yeni me- (Eitmedi) bir milyardan fazla drahmi tahmin o • NEVYORK, 20 (A.A.) - Yüzlerce 

Ce lunmaktadır. polia, diin ve bu sabah Harlem' de bin 
muriyet mahallim beligarbi mu- Donanmanın hasarı, 100 mü, 500 mü, kadar zenci ile mücadele etmittir. Ne • 
tasa.rrıflığmıa gideceğim geoe u- (l) BiHihare Maarif Nazın olan Ha- ıooo nn, ne kadar milyon olduğu malUın ticede bir kiti ölniiiı, bir çok lôşıi yara-
zun uzadıya ııörü~ffük. O ak- tim paşa. değ;Jdir; Fakat çok büyük olduğu mu- lamnqbr. 

(2) Bunu da bilhassa yeni gideceğ im akk k · • b' be aa.m ~rya:verı" Şevket heyı" gönder- h " tır. Bu dö"'üşme bir zencımn ' ır yu 
1 - ~ Cebeli garbide Müşir Recep paşanın a- 1 "kh ld d k k • af -'- d öl' d"" ··1 ·· ld • 
mı., bıuo ba- -'-rtl.,....,,liın, size SÖ"· il ff k 1 . stı a e yap aca ıuı erı mıuır • tacir tarmın an uru muş o uguna 

-.- r- 010 -y- 1 damı. dostu sıfat e muva a 0 marn ı,. !arla hususi servetlerin göl'düğü huar- dair or~a;·a çıkaıa eaa••ız bir haber üze-
~~...l!U'Jıs'.!!!!Si:CI.!"!ll~VUar!L.~M~·~z~d~e!;_!n~·~ca!,..,:e~d~e-!;:_J_i"~~a:ı.eıt~• -~ı~nı!..!!h~iss~ed~i~y~ar~d~wn~.~~~~-L.lar-.iıo.in..ııı~·ilfıl:eıı...ı.ıızm~· ıaı._Sillll_m'ilıcı:ın__l__m· ,.._~ı.;...__:;,relı:d.~tİr. 

M. Flandin ayan mecl 
sinde sert sözler söyle 
"Fransa yalnız olarak kendisini 

dafaa edecek kadar kuvvetlidir 
PAR! S, 20 ( A.A.) - 'Fransız baı • 

bal<aıu Bay Flandin ayan meclisinde as• 
keri meseleler hakkındaki müzakereler 
esnasında irat ettiği bir nutuk ta demit • 
tir ki: 

Hükumet, Fransa askeri hizmet müd 
delini kati surette uzatıyor denmesini 
hiç bit" zaman arzu ebnediği içindir ki, 
15 mart tarihli beyannamesile, ı928 ıe-
nesinin bir senelik hazmet kanunu çer • 
çevesi içinde ve kanunun ı935 ila ı940 
seneleri arasrndaki M miktarlı sınıflar i
çin nazan dikkate aldığı esaslar dahi • 
linde muvakkat bir zaman için asli hiz • 
met müddetini uzatmıştır. Ve hu beyan
name ancak son hadiseler üzerine ehem 
rniyet kesbeylemiştir. 

F~ansa, yalnız olarak ve lüzumu tak
dirinde müttefiklerile birlikte, kendisi
ni müdafaa edecek kadar kuvvetlidir. 
Fakat Avrupada ıbir çok zayıf uluslar 
vardır lci, eğer biz hak politikasını kuv
vet politikası ile değiştirir isek, bunla
rın me'V'Cudiyetleri teıhlikeye dü§eı-. Bu
nun iQin meselenin Cenevrede uluslar a
rası mn'hkemesinde fasledilmesi lazım 
gelmektedir. 

Biz, bir .senelik hizmet kanunu çer
çevesinde kalkmakla F nınsanm gayre· 
tini karşılıklı emniyet garantileri kaydi 
ihbirazisile bir sitahsızl8Jmlaya doğru 
eevk niyetinde olduğunu gösterdik. 

Alman ordusuna gelince, bu 36 fır
kalık 12 kolordu 15 mart beyanname • 
sinden evvelce de mevcuttu. Demek o
luyor ki bütün bir siyasanın neticesi Ö· 
nünde bulunuyoruz. Almanyanın !beyan· 
namesi öyle bir z:iihniyete tekabül etmek· 
tedir ki, eğer düny" tarafından kabul 
olunursa bu uluslBt" kurumu üzerine mü 
essea bulunan hanı eserinin mahvolma· 
11 demek olacaktır. 

Fransa Ahnanyanın tezioi kabul e • 
demez. Alman ulusunun, arzu etmediği 
dört buçuk senelik harpten sonra eilah· 
farını bıraktığı doğru değildir. Harbin 
mesuliyetleri hakkında dünya çoktan -
b::ıri kararını vermiştir. 

Bu karan ben müruru zamana uğ • 
ratmak istemem. '1llci ulus arasında hepi
mhıin ar:ııu ettiğ<imiz itimadlı it birliğini 
bu mesulyetİerin unutulması temin ede
mez. 

Diğer taraftan silahsızlanma !haklan• 
da taahhütlerimizi yapmadığımızı söy • 
!emek doğru değildiT. 

Asker miktarım yüzde elli nishetin
de azaltılması, üç senelik ıhizmet miid • 
delinin bir seneye indirilmesi unutulu • 
yor mu? Demz kuvvetlerinin tonilato 
miktarını ~8 binuen 550 bine indiTdik. 
Hava kuvvetlerinde de ayni derecede 
tahditler yaptık. Mütarekeden beri si • 
Jalısızlanma arzusu ile me§hu bulunu • 
yonız. 

Eğer daha fazla ailahsııılanmadık ise 
bu sırf Renin o bir tarafında yapılmak
ta olan silahlanma dolayıırile olmu' • 
tur. 

Versay muahedesinin en esaslı şart
larından vazge<;itlerimizin uzun hikaye• 
sini acaba ayrıca anlatmam 13.zmı gelir 
mi? 

Roma ve Londra konu§malarmdan 
sonra nihayet bir Avnıpa banşı göz Ö· 
nüne alınabilecek bir hale gelnnıti. Al
manya ise, tehdit edil~te ol~u~nu 
bildirmek için böyle bır zamanı ıntilıap 
etmiştir. Mesele Cenevrede müzakere e
dilmelidh-. Meşruiyetler çen;eveai için
de 1TV11ahedeler yapmak kabildi.-. 

Fransa harpten nefret etmektedıir. 
Fransa sulhu mu!lıafaza ôçin bü.tl!.n ~: 
birleri alacak ve etrafına aynıı ulkuy~ 
muhafaza eden devl<"lerden ku"."etlı 
ir blok toplamaktan feragat ebm.ye • 

1 cektir. Bütün Fransrzlar mukad 
tan ft§la ile birletmelidirler. 

Bay Flandin bundan sonra 
leyhtan ve müstemleke aleyht 

' gandalarla mücadele edeceğini 
mit ve bütün Fransızların mut 
rette i ttiha:dım ve if birliği yap 
istemiştir. 

Hükiimete itimad 
PARIS, 20 (A.A.) - Ay 

si, ulusal emniyeti muhafaza 
rııı aiyanet siyasasına devam 
üzere hükUınete 2ı reye kartı 
le itimad beyan eylemiştir. 

Federal bir A 
imparatorlu 

Suriye milliyetperv 
arasında bir cereya 

lbnissuutl 
CIDDE, 20 (A.A.) - Su 

liyetperverleri, federal bir 
ratorluğu teıııia ederek, hunun 
ela kral lbniuuudu geçıirmeyi 
bahsetmektedir le.-. 

Arap milliyetperverleri hey 
ralıhıuıası, hali hazırda Avrupa 
cut gerginliğin, böyle bir ta 
mevkii fiile koymak içıiıı müıai 
sat teşkil etmekte olduğunu 
mittir. 

Belçika kabi 
Para me&elesi yüzü 

istifa etmedi 
BRUKSEL, 20 (A.A.) -

janaı bildiryor: iyi maliımat 

hafile göre, T.lıeun:ia kabine& 
fasına para meaeleai aebeh o 
Yeni kabinenin de bir ulusal 
hiyetinde olup olmıyacağı he 
lenemez. Bununla beraber § 

halde hatırlatılmak gerektir 
V anderveld daha dün be 
sosyalistlerin altın frankın mu 
sma ta.raftar oldukla.nnı söyl 

BRUKSEL, 20 (A.A.) -
parlamento aza ı, fırkalarını 
mi meclisini h Umetin ia ifa 
şısmdaki hattı har ketini toa 
vet etmitlerdir 
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l>udak ve vazifeleri .. 
Leb demeden leblebiyi anlamak 

ıtrtık çok ıqağı bir intikal ~bıık
lıığu sayılıyor. Şimdi leb demeden 
rtohut tarla11ı anlaşılmak en ROT• 

l1tal bir intikal randımanı oldu. 
Bilmem anlatabiliyor muyum?. 
Sözlerime dudak bükenler bulun
cluğunu tıpkı karp.mda imipiniz 
ribi biliyorum. Rahmıttli Ahmed 
Rasım ( Lebirenginine ... ) ıarkısını 
Yaratırken, leb demeden leblebi 
flnlQfdacağını aklına getirıeydi, 
bu mu.siki hareketinden yanılt no
hut kokusu çıkar cliye bu fQrkı
t/an vazgeçerdi. 

Ger;ende hatırıma geleli ele adam 
cıkdlı içerledim. Bize o kadar iyi 
okuttııklarını aandığım liziyoloci
de dudakların vazifelerini söyle • 
'11emİflerdi. Ben bunu neden, a • 
llla neden sonra anladım... Hele 
tiz de düşünün bakalım bulabilir 
rrrisiniz? •• 

Marul Fran11z; muharrirlerin • 
ılen Clement Vautel'i tanımnız. 
r anıyanlar tanımıyanlara öğret • 
tin ... Bu adam çok nükteli yazıla· 
Tile me,hımlur. Geçende bir yazı
IUıı okudum. Onun ifadesine gö
re Parüı en ~k aleni öpüşme gö
rülen ıehir imif ... Gerçek öyledir. 
924 de Olimpiyat vesilesile ora· 
Yer gittiğimiz z;aman ben ele dahil 
olduğum halde bütün gençler, bul
vann köıesinde güpe gürwlilz biri· 1 
birini ağz;ınıi'an öpen çiltlere afal 
afal bakardık. Bu hayret bir miiıcl· 
iet devam etti, sonra alıştık. in • 
•an neye alıpnaz; ki •• 

Parisin bu öpücük bolluğu o ka 
dar almlf yüriimiif ki; nihayet polis 
lqı.çeler ve meydanlardaki memurla 
ra 30 saniyeden fazla süren ÖpÜf· 
rııelerin failleri lıakkuıda :zabıt tıı· 
talmasını emretmİf... Demek ki; 
Öpüıenler ve polisler ellerinde kro 
rıometre ile bekliyecekler, tıpkı bir 
100 metre kofllm ölçer gibi. 29 scı
rıiye 4.S oldu mu hemen aynla -
cakltU ve arkalarındaki polise ba
kıp gülecekler ••• OndCll} so11ra bir 
daha öpüıecelJer ... Gene 29 sani· 
Ye 4-5 müddetle ... Ve böylece öpii· 
eük değil, uz;un öpüımeler yaaak 
edllmif oluyor. Fransız; muharriri 
ele bununla alay etmektedir. 
Doğnmmu söylemek lazımge -

&rse dudaklarunız;ın bu nazik İfİ 
ttraıında en masumu bu Fransız;· 
1'mn ytuak ettikleri öpücüktür ... 
Bana sor.alar dlflllda belki bize 
batar gibi görünen bu öpücükler • 
ılen ziyade kar, if, menfaat beki:. 
yerek el ve etek öpmeyi • tamamen 
Yaaak edemeyiz; - fakat hiç değilse 
Fransızlarınki gibi müddetini kı -
ıaltırdım. Bu nıretle ducAıklar ve 
eller ete/Ja eskimekten kurtulur
du. 

••• 
Hiç münaaebeti yok ama fU be

Yit çok hofll"I" ,;den 
Çekme dlimen naz edip üftadeler

ıl en kıl haz;e r 
Göklere Qçılmasın eller ki diima -

nındaclır,, 
B.FELEK 

1-lilaliahmerin yardımları 
Hilllialıll*'in Bıuıau adası kolu ta· 

>afmdan Burgaz adaaı ilk mektep 1ale
lıeıerinden 14 fakir çocuğa her giin öğ
le nkitleri sıcak yemek verilmekte
dir, 

Bu bayram da çocuklara dhUe ve a
Y>lkk.bı verilmiı tir. Kolun nahiye bat· 
lraru Bayan Nedime Medeni ile ocak 
lıatkanı Bay Hilminin ve diğer yiiluek 
'tilelerin büyük yardnnlan ııörülmekte
dir. 

1 BOK!'A 1 
Ot Bankaaından alınan cetveldir) 

20 MART 935 
AKŞAM FiYATLAR/ 

IST •.RAZLAR 1 TAHViLAT 
lıtilcra:u c\ahi:'i 96,50 
1933 Ersani 99 Rıbtun 10.75 
lc::\lpon•uz 29,65 An. mümessil 53,05 

,. 11 28,10 An. talı•İli 11 i1 47,85 
.. 111 28..65 An. tab•ili 111 50,50 

ESHAM 
it Bankaaı Nama 10 f Reji lc:uponau:ı 
"' .. Hamilin• 10,115 J T•lafon 

2,2.5 

" ., Müeıaia 991 T erkoa 
rııı:ıve ı.umbu~ Çimento 

~İJıpt Banka•• 64.5(; ittihat dey. 
1 ram.,..y 29))0 Şark de7. 
4n.dolu lıi••• 25,80 Ralra 
~ ı1a:rr•J• 16 Şark m . ecza 

14 
17.-
13,20 
9,90 
0.95 
l,H 
4.65 

ÇEK FiYATLARI 
tranıı& F. 12.06 Prai 
l.andra 602,25 Belırat 
L'hluo 9,57,80 Moakova 
~1ı11orlı 79,51 lZ Berlin. 

nre 2.,45.ZS Madnt 
.\tina 83y62. Budapeıt• 
ll .. G.kael 3 42.410 V arto•a 
.\aaaıe-rdam 1,17 64 Bukreı 
&otya 74 Viyan 

N U K U T (Satıı) 

Kuruı 

F Fran•ı• 1• zn 1. ı •• ;çr• 
l Dow 1211 l Peseta 
1 k.u .. ç.ı. 1111 1. Mar" 
ı ı. • 23.&0 1 Zloti 
ı ıt~rhn 596 20 LOJ' 

lto Lırat 213 20 Dinar 
lto L .... a 23 1 Çerno'l'İç 

F. Balcilr.a 11 ~ Alha 
llıo Drahou 24 Mecıcliy• 

l FJo,..w aa Ba.nlı.aoı 

18,99 
34.94 

10,83,25 
1,98,30 
5.82.34 
.C,49,75 
4.19,93 

78112.34 
4,22,60 

KaPUt 

811 
ıa 
43 
22 
17 
lil 

933 
41 

2W 1 
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EKONOMl 

Tütün 
Ekimine hazırlık 

MAHKEMELERDE 

Mas!aktaki 
Otomobil kazası 

-·-
İleride sıkıntıh bir vaziyete Kılişeci Ala~ddin için beş 

meydan verilmiyecek S!neye kadar ceza istendi 
ıBu yıl tütün mahıulü çak iyi para Maslak yolunda vukua gelen ve bir 

ettiği için müstahsil, önümüzdeki jandarmanın ilümü ile neticelenen oto-
menimde de bol miktarda tütün ekme- mobil kazaamm faili olmak auçile mu-
ğe hazırlanmaktadır, hakeme edilmekte olan ldİJeci Aliietti-

Ayni vaziyet, Bulgariatan, Roman- nin duru§rnaaına dün üçüncü ceza mah-
ya, Yunaniatan ve Rusyada da vardır. kemeainde de-.ı eclilmiıtir. 
Nitekim Sovyet Ruaya önümüzdeki yıl Dünkü duruımada iddia makamını 
20ı hektarlık .-azıinin daha tütün ze- İ§gal eden Bay Ekrem idcliaaıru yap -
riyalı için aynlmaaına karar venniı • m.ıı, hidite ılıaklondaki doktor raporu-
tir • nu !'Onkit elmİ§ ve Bay Aliettinin ıuç· 

Türkofu, bu yeni vaziyeti ehemmi. lu olduğunu aöyliyera 455 inci mad-
yetle tetkik etmektedir. Tütüne fazla de ile cezalandmlnıasm.ı iatemi9tir. 
rağbet göaterilmeai ve zerİyat •ahala • Bu madde bir seneden bet Hneye 
rmın aıttmlmaaı yüzünden üç seoe ön- kadar hapu cezaaını ihtiva etmektedir. 
ccki gibi sıkıntılı vaziyetlere meydan Duruıma müdafaa yapılmıuı için ha§-
verilmiyeoektir ka gÜne bu.kıhruttır. 

Uluslar arası pamuk kongresi 
Ulualıınıraaı pamuk kongreai bu yıl 

Rooıa ve Millinoda Z9 nisanda açıla • 
caktU'. Kongre bir hafta kadar sü
recektir. 

Yıllık toplanlılar 
Cenup ckmiryolu ,;rketi umumi '

yeti bugün .aat 11 de yıllık toplaırtı
sıru yapacaktır. 

T oplanbf" Nafia Bakanlığı namına 
ıark demiryollan başmüfetti§ vekili B. 
Salihatıin i,ıiftk edecektir. 

Balkın ekonomi konseyi 
ikinci Balkan ekonomi kon.aeyi bu 

ayın birinde Ankarada toplanacakbr. 
Bu husuataki bazırlıkbır üerlemiıtiT'. 
Ticaret oduı, konaey için istenen ih -
zari mıalUma.tı hazırlam.ıı ve göndonniJ· 
tir. 

Yunan tutun piyasası 
Yunan tütün piyaaalan, Almuılann 

ve Leh inhisarmm mühim miibayaala
rı nedceııinde oağlıımlqınııtır. 

Stoklann çabuk elden çıkanlacağı 
tahmin edilmektedir. 

iN HiSARLARDA 

Afyonları mızın 
Satışı için 

l 

Uzak Şarka bir mümessil 
gönderiliyor 

Afyonlanmıza yeni aaht piyasaları 
' bulmak ;p.. Uzak Şarka bir tetkik he

yeti gönderilmesi kararl11J1111ştı. U
yuşturucu madd~ler inl,it1'1'rı t'f:'aret 

1 müdiirii Bay Şefik Men, Tün. • Yug-. 
lav müıterek afyon buroau namına ou 
gÜn Uzak Şarka hareket edecektir. 
Afyonlarmıızı Uzak şarkta daha iyi 

1 tanıtmıık, yeni piyaaalar bulmak ve a
centeler teaia etmek gayewile yapılan 
bu seyahatten çok iyi neticeler alına
cağı umuluyor. Bay Şefik Men, Ode
aa yolile Moakovaya gidecek, orada da 
baııı temaslarda bulunacaktır. Sovyet 
Ruayanm da Türk - Yugoslav müşte
rek afyon bürosuna ginneıi meaeleai 
ile ali.kadar olan bu ııörü§IDelere de 
büyiik bir ehemmiyet verilmektedir. 
B.;y Şefik Men, Moakovadıuı Uzak 
Şarka geçerek, Japonya, Formoza, 
Fransız Hindi Çiniai, Portekizin Ma • 
kao mü.temleksi, Singapur ve hava • 
lisinde tetkikler yapacak, müstehlik 
afyon rejilerile temaslarda buluna -
cakbr. Bu seyahatin dört ay kadar 
devam etmesi muhteaneldir. Türk • Yu 
goslav müıterek büroau aon toplıuıtı
aında Uzak Şark aeyahatinde gözeti
lecek eaaslı noktaları teabit etıniı vo 
Bay Şefik Men' e bildirmiıtir. 

Sayım vergisi 
Kanunda tadili gere1'li 

kılan sebep nedir? 
Vergilerde yapılmakta olan araıtır

rnalar arasında sayiın vergiai de var
dır. 

Taôili gerekli kılan sebep ıudur: 
Sayım zamanında bir yaıını bit:inniyen 
ko, ••UI ~t: kUZUJar verariden müstesna ~ 
eli. 

Mesela cenup vilayetlerimizde ko -
yun ve keçiler ikincikanun, nihayet JU· 
batta kuzularlar. Saynn ise nisanda bat 
lar. Dnba açığı, bu yıl ikincikilnun ~ 
ya tubatta doğan hayvanın aaymn ııe
lece.k nisanda yapr!D'. 

Halbuki vergiyi vermemek için ko
yun Mipleıi, bu kuzuların bir Y&fln
dan aıaii'ı olduğunu iddia ederler. Sıvas 
ve Erzurumdan getirdiklerini söylerler; 
çünkü oralarda döl geç olur. 

Bundan dolayı bir çok ihtiliflar çı
kar. it hakeme düıer, uzayıp gider. 
lıte &unun aabit bir tekilde halledil -
meıini temin gayesiledir ki kanunda 
deiitiklil:ler yapılacaktır. 

Bir ihtifal 
Senelerdenbeıi bir çok büyük adam

lar yetiıtinniı olan Darünafaka mües
aeaeai eski ım:ı:unlarından merhum Ah
met Rasim, Salih Zeki, lmJBİI Sala, 
Haaan F eridin batıralarmı yadetmek i· 
çin bir ihtifal hazırlamııtr • 

Değerli bir çok hatiplftin aöz aöy
Jiyeceği bu ihtifale memleketin bir çok 
miinenerleıi davet edilmiıtir. Bu ihu
fali tertip eden Darünafak.a ınüeoseıe
sinin bu kadirJİnaslığı büyük bir tak
dire layıktır. 

Çöküntü altında ka!ıp 
ölen kızlar 

Bakırköyünde bir kireç ocağında İh· 
tiyat tedbirleri almadığı için Hacer ve 
Fahriye adlı iki kızın piiküntü aitmda 
.lralarak boğulmalarma .ebep olmalctan 
suçlu Hüseyinin duru!llJlaama dün ağır 
cezada devam edilmİftir, 

Dünkü duruımada Hüseyinin avu
katı Mustafa Nail müclafaannı yapım9 
ve bu hadisede Hüseyiııö.n ıuçu olma • 
dığmı ıöytiyerek beraat btemiıtl. 

Duru§lna karar tefhimi için lıe!ka 
gÜne bırakılınııtır. 

Memurlara hakaret 
Dün irinci ceza malıkemesmde 

Bogoa, Kegork, .Kirkor adlı 3 Ermeni 
papası muhak<me edilmiıtir. ıBunlann 
ıuçlan m.aarl1 ve zabıta m<murlanna 
hakarettir. 

Bunlar, haklarında tanzim edilen 
kiirtlara nazaran, ilk mekteb yapıtma.. 
•una karar verilerek muva.klı.aten kapa
blan bir mektebin maarife devir ve tes
limi eanaamcla maarif müfetti§leri ile 
zabıta memurlarına müıkülat çııkannıı
lar, hakaret etmiılerdir • 

Papaalar kendilerine umt edilen 
bu auçu inkar etmiılerdir. Durupm 
tahit getirilmesi için bagka güne bıra
kılmııbr. 

Eroin davası 
Dün oekizinci ihtiaaa mahkemesinde 

eroin yapmak ve aatmaktan •uçlu C.... 
mal ve Niko ile auçta .W...ı olduğu 
zannedilen Seyfettinin dunı§lllalanna 
devam edilmİftir. 

Dünkü duruımacla emniyet müdü • 
riyeti kaçakçılık bürosu m<snurlarmdan 
Hakkı Şinaai ile Hamdi Jamıııil dinlen
miılerdir. 

Her iki ıahit te auçlu Cemalin ev
velce eroin kaçakçılığı yaptığını, Bakır. 
köydeki evi basddıktan aonra Bebeğe 
fa§ındığmı ve eroinlerin Ceuıal tara
fmdan imal edildiğini aöylen>İ§lerdir. 

Suçlu Cemal bunu kaeyen inkir ... 
derek Nikonun kendi evini kiraladığını 
ve eroinlerin tamamen ona ait olduğu. 
nu iddia etmiştir. 

Duruıma gelmiyen ,..ı.itlerin tekrar 
celbi için batka bir güne bırakrlmıt -
ta. 

DJlandırıcı.ık 
Galatada motör sahibi Recebe gidip 

oğlu Salibin .istediğini ıöylemek aur ... 
tile ıso liralık metal dolandumaktan 
suçlu Omer oğlu Ziya zabıta tarafın • 
dan yak.:ılarunıı, adliyeye verilmittir, 

D~poda hırsız 
Galatada Sovyetlere ait bir depo -

nun duvarını delip içeriye girerek tiıe 
çalan Bekir cürmü meşhut halinde ya
kalanmış, adliyeye venlmi§ ve tevkif 
olunmuıtur. 

Sert.is para cezasına 
mah"Om oldu 

Elmas kaçakçılığından ~uçlu Ser
kia, Onruk, wtübarekyan, Smımkeı
yan, Frenkyan, Tütünciyan. ve Avre
mm muhakemeleri dün aelrizinci ôhti • 
5a5 mahkemesinde neticelenmİf.tir. 

Bunlardan yalnız Sert.is bir aene 
hapis ve dört bin lira para cezaıum 
mahkiim olmuş diğer suçlular beraat 
etmiılerdir. 

Ge.en Fransız 
1~ayyaresi 

-o-

Bir seri ateşh topu •e beş 
mıtraıyöz..ı var 

Evvelki gün Y eıilköye geldiğini yaz-
dığonız Fransız askeri tayyareainin 
Ankaraya gitmeai muhtemeldir. Bu tay
yare Les Mureaux fabrikası mamula • 
bndandır. 2/2 milimetrelik bir •eri 
ateıli topu ve bet mitralyözü vardır. 

Top dakikada 300 mermi atmakta
dır. Bombardnnan tayyaresi olan bu 
tayyare 400 kiloluk bomba fa§ıyabile • 
cek kıtbiliyettedir. Tayyare çelikten 
yapılmıtbr• 

Bir defalık benzin mevcudile Rayon 
d'action ısoo kilometrelik mesafe al
maktadır. Sürati aaatte 500 kilometre
dir. 

Tayyarenin pilotu Desjobert, maki
nisti Blanchettir. Fransız tayyarecileri 
bu tayyareyi hükumet erkanına göster
mek için Ankarada bazı ııösteriıler 
yapmak niyetindedirler. 

ı 

MAARiFTE 

Resmi 
Mektepler gibi 

-o-

Az:ık mektepleri için 
nizamname hazırlandı 
Resmi ilk mekteplerin talimatname

si ve müfredat programı hazırlanmlJ 
olduğundan ekalliyet ve ecnebi mek -
teplerdeki talebenin de bu talimatname
ye göre yetiştirilmeai için bir nizam -
name hazırlannııftır. 

Nizamname ecnebi ve ekalliyet 
mektepleri idarelerine tebliğ edilecek -
tir. 

Hukuk talebesi bir mecmua 
çıkaracak 

Hukuk fakültesi talebe cemiyeti ay
lık bir gazete çık:aracakbr. Bu gazete
de Hukuk fakültesinin Alman ve Türk 
profeaörleri yazı yazacaktır. 

Talebeye okutturulmıyacak 
gazete:ar 

Polis haberleri ile fal itlerine fazla 
ehemmiyet veren gazetelerin talebeye 
okuhılmMDJI" maarif idaresince mek • 
teplere tamim edilmiftir. 

Fuad Kö~rülU Pariste 
iki koııfarans verecek 

Paris üniversitesinde iki konferans 
vennek üzere davet edilen üniversite 
Edebiyat fakültesi dekanı Bay Fuat 
Köprülü cuma günü Pariae gidecektir. 

Raktör rahatsız 
Univeraite rektörü Bay Cemil bir 

kaç ııündenbeıi haata olduğundan üni
versiteye gelmemektedir. 

Teftiş heyeti başkanı 
Maarif Bakanlığı teftit heyeti bat • 

kanlığma tayin eclilmiı olan Avrupa • 
dalıi talebe müfettişi Bay Oevat dün 
Berlinden latanbula gelmiıtir. Bugün 
Ankaraya gidecektir. 

Talebeye ucuz tren 
Devlet demiryollan idaresi, talebo

lerin tatilde ucuz aeyaıbat etmeleri için 
yüzde seksen tenzilitlı bir tarife hazır. 
lamaktadır. 

Nafıa Bakanı 
Derinceyi 
Gözden geçirdi 
Oradan İzmite geçerek 
hususi vagonla döndü 
Bayram münasebetilcı §ehrimize ıı:e

l~n Nafia Bakanı Bay Ali Çetinkaya, 
dün aaat ı3 te hu-
1usi bir trenle De
rinceye gitmiıtir. 

Nafıa Bakanonız 

Derincede Travera 
fabrikuına ili.ve e 
dilen yeni kıs'111la
n ve devam eden 
intaatı gözden ge
çirmiıtir. Bay Ali 
Çetinkaya, dün ak 
ıaın HaydarpafB -
dan kalkan trene 
lzmitte eklenen hu 

B. Ali Çetinkaya ,.,.; bir vagonla 
Ankaraya gitıniı -

tir. Bay Ali ÇetinkaJl'a •• e beraber hu
susi kalem müdürii Bay Nejat ve Dev
let Demiryolları l~letme müfettiıi B. 
Abdullah da Ankaraya gitmiılerdir. 

Güzel sanatlar 
Mimari şubesi 

Bu yıl mühendis mektebine 
bağlanacağı söyleniyor 

Güzel Sanatlar Akademiai mima
ri ıubesinin bu dera yılından itibaren 
Mühendia Mektebine bailanacai1 aöy 
lenmektedir. Bu münasebetle mimari 
ıubesinin programlarında ıslahat ya
pılacak ve yeniden bazı deraler ilave 
edilecektir. Dün bu husuata tahkikat 
yaptık. Reami bir maliimat gelmedi -
iini Öğrendik. ı930 yılında mütehaa
aıs bir profesör celbedilerek ıalıt.h e
dilen mimari ıubeainden kafi mik -
darda istifadeye baılanmııtır. Bilhas
ta bu ıubeclen yetiıen mimarlann e • 
serleri muhtelif serıı:ilerdo ve umumi 
müsabaklarda takdirler kazanmııtır. 
Son yapılan birkaç müsabakada ecne
bi ve Türk mühendis ve mimarlar a
raamda TÜ111< mimarlan birinciliği ka
zanmışlardır. Bu binalar arasında An
kara sergisi, Yalova oteli, Gümrük ve 
lnhisarlar vekaleti bina.sı ile Sümer 
Bank binaları vardır. Mektebten ıim
diye kadar 942 mimar mezun olmuı
tur. Mekteb bu aeno de ı4 mezun 
verecektir. Bunun ikiai kadındır. 

Beynelmilel Kadınlar Bir
liği konıresi pulları 

Nisanda Y ddızda toplanacak olan 
beynelmilel Kadınlar Birliği kongresi 
için yaptınlacalı hatıra pulları mevcut 
pullann üzerine muhtelif kıymetleri 
gösteren sürıarjlar yapılmak ıuretile 
çıkarılacaktır. Damga matbaaamda ye
ni pul bastırılacağı haberleri doğru 
değildi~ 

BE.Lli.DI YEDE 

Şoförler bir 
Çeşit giyinecek 
Belediye taksi şoförleri 
için bir örnek hazırladı 

lstanbul belediyesi ıoförlerin yek. 
nesak kaaket ve gömlek giymeaine ka
rar verm.İ§tir. 

Hazırlanmış olan nümuneye ııöre, 
bütün taksi ıoförleıi ay baımdan itiha. 
ren bu yeni kasket ve gömleği giye -
ceklerdir. 

Tercümanların imtihan neticeleri 
tasnif edildi 

Seyyah tercümanlarının imtihanla • 
n lıitmif, gerek tahriri, gerek tifahi im
tihan neticeleri de tatni.f edilmiıtıir. 

Ay sonunda imtihanda muvaffak °" 
lan tercümanlara ehliyetname verile -
cektir. 

Otomatik kapılı tramvaylar 
işlerr.ege başlıyor 

Jstanbul tramvay tirketi otomatik 
kapı ve merdivenli vagonJ..r getirtmiı 
bunlann da teerübesini yapmıfb. 

Vagonlar cumartesi gününden iti -
haren lstanbul ile Beyoğlu arasında İ§
lemeğe ba§lıyacaktır. 

Siııemelar fazla müfteri 
doldur mıyacak 

Sinema sahiplerinin cuma giinleri 
belediye nizamnamerine riayet etme • 
dikleri ve bu aebepten ainema salonla • 
r.nda müthlı kalahahk olduğu belediye
ce haber ahnmıtbr• 

Belediye, bütün ainemalann cuma 
günü kontrol edilmesini ve haddi uti
abiden fazla müıteıiye bilet aattınJn.. 
maamm ı...,;nini kaymakamlddara emir 
etmiıtir. 

ViLAYETTE 

Elli iki ev 
Bulgar gidecek --

Bir Türk ve Bulgar köyü 
arasında yakında müba

dele yapılıyor 
Silivrinin Kurfallı köyündeki Bul -

garlarla, Bulgariatanda Kediören köyün 
deki Türklerin mübadelelerine ait bü -
tün hazırlıklar bitmiştir. Mübadele bu
giinlerde baflıyaca.ktır. 

Kurfalb köyünde 52 ev Bulgar var
d.r. Kediörenden g.lerek Türklerin de 
sayuı aıağı yukarı bu kadardır. 

Bu mübadele, iki köy halkının istek
leri ile Y"Pıhnaktadır. Gerek Türk, ge
rek Bulgar köylüleri taıınalıilecek mal
larını İ•terlerse satacaklar, isterlerse i"~ 
tiireccklerdir • 

Yalnız gayri menkul.olan ev ve tar
laları.....ı ıatanuyac:eklardır. Bunı.. kar
tılıklı olarak Kecliören ve Kurfallı köy
lülerine verilecektir. 

Kurfallı köyündeki Bulgarlara ait 
ıöyle bir ~ vardır. Balkan sava· 
tından ıoııra Trakyaclaki Bulgarlar, 
·Bulıı:ariatanda hududa yakın köylerdeki 
Türklerle mübadele edilirken, Kurfallı 
köylüleri mübadeleden dı§an tutulmak 
için kendilerinin Rum olduklarını, ÇÜn· 
ku Rumca konuıtuklanru söylemişler ve 
bu iddia üzerine kalmıılardır. 

Son Türk. Rwn mübadeleainde iıe 
Bulgar olduklarını aöylemişlerdlr. Doğ
ru;u da bıı<lur. 

Mübadele kara yolile ve trenle ya
pılacakbr. 

Yeni goçmen er içiıı hazırlık 
Balkanlardan her gün münferit o

larak ııöçmen ııelınektedir. Bir aya ka
dar da toplu halde göçmen gelmeğe baı 
lıyacaktır • 

Göçmenlerin, çabuk yerleıtinne mm 
takalarına gönderilınesi için hazırlıklar 
yapıhnaktadır. 

ŞiRKETLERDE 

Yolcu, navlun 
Bazı hatlarda ücretlerin 
arttırılması tek:if ediliyor 

Yolcu ve navlun ücretlerini karar
latbracak komisyon dün aaat 14 de 
Deniz Ticaret Müdürlüğünde toplan.. 
mıştır. Toplantıya Deniz Müst~an B. 
Sadullah Güney reislik etmit. Vapur
culuk Şirketi ve Denizyollan idareai 
mümessilleri de iıtirak etmiılerdir. 
Ticaret Odası nam.ına da murahhaa 
olarak Bay Suad Karaosman ve Bay 
Ziya hazır bulunmuılardır. Vapurcu
luk Şirketi huauai vaziyetlerin gözö • 
nünde tutulmasını iatemis, bazı hatlar 
da yolcu ve navlun ücretlerinin arttı
rılması teklifinde bulunmuştur. Bu is
tek koıniayonca tetkik edilmeğo baf
lanmııtır. Toplantılar bir hafta kadar 
sürecektir. 

Harpte madalya alan 
şehrimizdeki AlmaDlar 

Alman konsoloahanea ,.,hrimizde 
bulunmakta olen Almanlar araamda u
mumi harpte Alınan harp madalyası 
almıı olan kimseleri da.et etmekte -
dir. 

Dün alqam Teatoniada 19ı7 barlııö
ne ait bir film gösterilmiıtir. 

Aşkta irtica 
Yirminci asırda, herşey gibi afk 

ta makineye intibak dti, yani sür
atlendi .. 

Bugünkü adamın i~i aceledir. 
beklemeğe vakti yoktur. Her iş, 
derhal çabucak olup bitivermeli -
clir. Saatte üçyü.z kilometre sür'at
le uçan yüz katlı binalara bir da
kika içinde tırmanan, Okyanuı • 
ları, kıt'aları avucunun içine alan 
yirminci aaır adamında Leyla il ! 
Mecnun devrinin tlfkım aramak 
abes olur. 

'Bu z;amanda ( ısen Mıaıra ben •e
nin ardın sıra) diyip, gece günılüz 
ah ve enin edecek ve mütemadi • 
yen sevgililerinin arkasından gi • 
dip günlerce bekliyecek iİflkları 
gönnek kabil değildir. 

Bir göz; aşnalığı, ulak bir gülü,, 
bir el 11ıkı,mtı erkekle kadının ta • 
nıprnın, ahbablık etmesi, ve i.fi 
tlerhal evleruneğe veyahud • vazi
yet müaaitl değilse - beraber )'afa
mağa sürüklemeğe klili gel~yor ... 

Brına i.krseniz medeni Qfk ta 
diyebilirsiniz;. Çünkü saatte yüz 
yirmi kilometre giden ekspresle ay 
ni sür'attedir. Ve o cl'a makineden, 
ve makinenin çabukluğundan il • 
ham al.maktadır. 

(Çok naz iifık usarwlınr) aöz;ü 
Jiiphe yok ki dünden z;iyade bugün 
için söylenmi,ıir. Fakat bugünkü 
O,.kların usanmayı bekliyecek ka
dar bile vakti kıttır, sayılıdır. 

Amma ıliyecelainiz; ki bu O,.k -
lar acaba hayatta bu kadar meı -
gııl miidiir:ıe, ki mütemcu{tiyen bir 
sevgilinin arkasından kofQ171ıyor • 
lar?. 

Hayır. 
Bir a,kta muvaffak olamayın • 

ca &a,ka bir •ev§İ'iyi çabuk bu -
lurlar ve onun için .... 

Erkek noktai naz.arından bakı -
lırsa kadırwla bugünkü güzellik 
mefhumu, ôJeta Stantlarcliz;e ol -
muıtıır. Ulak telek farklarla her 
kadın cqağı yuhan bir tek bi~e, 
bir tek güzelliğe doğru yol almı,. 
tır. Sanpn katlın, esmer kadın ve
ya kumral kadın tliye bir tefrik ya 
pdamadığı bir zamamı'la na.nl olur 
da güzel.lik için bir mehek bulabi
liriz;? Nihayet hepsi ayni motlanın 
kalıbı altırwla bir bi~im olmuyor 
mu? Onun için erkekler ulak te • 
lek farklara bakmadan kolayca 
sevgilerini ba,ka bir rüz;gara kap
tırabiliyor/ar ... 

Kaclın noktai na:zannJan bakı • 
lırm; erkekler de biraz; daha tene~ 
vü vardır. Şekilce, fikrce de • 
iifik erkeklere daha r;ok tesadül 
ediliyor. Onun İfİn belki katlın ar
kının tlaha ıuuhk okluğunu iddia 
etmek kabildir. • 

Umumiyetle dünyanın hiui ve 
kalbi vaz;iyeti hiiliiaa edilebilirse, 
a,kın yirminci asırda hayalden ha 
kikate doğru çok yol aldığı, ve bu-
nun için hattı münhanilerclen ayn· 
lıp hattı müstakim istikametinJe 
üerliyerk riir'atlendiği iöylenebi -
lir. 

Fakat clün bir ecnebi gazetesin
de okuduğum bir lıaııaclia bana bü
tün bu tliipincel.erin kısmen yanlıf 
olıhığıınu göstenli. Ve cqkta b ;, ir-
tica başladığını isbat etti: 

Bu asırda seaten de lip.k olanlar 
varm•1··· 

Evet, eakiden sevgilinin bir sö-
zü üzerine diipip bayılan veyahucl 
günlerce uykusu kaçan a,ıklara te 
aadül ecliliyormu,. Fakat bugün 
ele gene birçok kimseler sesle iİflk 
olabiliyorlarm1f ... 

Bunu yaz;an muharrir, radyo 
spikerlerinin hergün yüz;lerce ka • 
dından aldıkları mektupları misal 
getiriyor ... BunltU ,arkı söyleseler 
gene neyse .... Belki hazindir, ya • 
kıcıtlır, tatAclır, ve iihenkJ'ardır de 
nilebüir. Fakat konllJtııklan alela
de dildir. Ve bıııftr ek.eriya kilo • 
metrelerce uzakta söylerler ... 

Buna ne buyurmalı? .. 
Demek Qfkta bir irtica baflaclı. 

Ve kalb duyguları, esiri harekete 
getiren clvlgalann sırtına binerek 
gene semavatıı kadar yükseldi... 

Bu sevginin pi.ddetine mi, yoksa 
havail:ğine mi delildir? Bunu tak
dir etmeği sizlere bırakıyonan. 

Mümtaz FAiK 

Gümrükler ve inhisarlar 
Bakanı gitti 

Bayramı geçiıımek isin latanbula 
gelmiı olan gümrükler ve İnhiarlar be 
kanı Bay Rana Tarhan dün akJa!l>ki 
trenle Ankaraya ııitmittir. 

Galatadaki yeni 
yolcu salonu 

Galatadaki yolcu aalonu- eı.ıe
yeni loınnlar cumartesi gÜnünden iti
baren açılacaktır. 

Alakadarlar, Galata nhtunı üzerin
de ikinci bir yolcu aalonu açdmaaı iç:U 
tetkikat yapmaktadırlar. 
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Oylar ve kişiler 

insanlık ilerliyor 
Geçen yüzyıl insanlarmm övü

nerek iman ettikleri terakki filai
ni bugünküler müııaka.p.ya bile 
değmez bir çocukluk sayıyorlar. O 
kadar ki terakkiye inamnağı, aal
yasıru tutamamak, en iptidai teY
leri anlıyamamak gibi bir salak
lık diye lmrfdayanları bile bulunu
yor; tarudddarondan biri: "Ne 
yalan ıöyliyeyim tera.l.kiye inanan 
bir kimse ile oturup komıtamam,, 
derdi. Ümid ederim ki bu 
yazı ç.usı gözüne ilişmez; çünkü 
ben, kendimce, o fikri müdafaa 
edeceğim. 

T eraldciye inanmamak, ona i
naıımağı gülünç bnhoak nereden 
reliyor? .. Sa.nıııtkirlar ekseriya 
~uk müteeuir olan, bunun için 
de bir ha.luızlıık ıkartramda ona 
niabet aıksi hak.aızlığa .aplanan 
insanlardır. Herhangi bir aanat
kira kilın çekilmez bir mevsim 
olduğunu söyleyin; hemen ai7.e 
baharın ve yazın kötülüklerindea 
bahsetmez, o günlerde ya.pmanm 
her aklı bafmda ~ için bir a
zap olduğunu söylemezse gerçek
ten bir eanıııtkir olduğunda fÜp
he edebi!irsiniz. Bunun gibi Orta -
Çağ'ın bir cihalet ve 1:a.a$şup dev
ri oldu~ iddia.sıw da sadece o 
rünleııin filosoflarınlill, büyük ve 
tüzel mi.ınari eserlerini saymakla 
çürüt.meğe lııaUı:maz; Orta. - Çağ' -
dan aonra insanlığm ~ bir gu
rur ve ka.balı!k devrine girdiğini, 
inhitata, çürümeğe ba.tb.dığmı 
söyler. Haksız bir iddiaya gene 
haksız bir iddia ite cevap verir. 
Söz söylemesini, zihne itleyive
ren tetbihler, istiareler yaratma
sını biliyorsa kartısındakini av
lar ve, daha fenası ,kendi belaga
tine iceodi de kapılu. Artık haki
kati k~fettiğini &anD' ve bir müd
det etr...fındakilere o cazip, fakat 
bir taraflı filmrleri aşılar. 

On dokuzuncu yüzyıl sonunda 
tera.ld<i fikri de pek ayağa düt
müttü. Büyük Fransız romancısı 
Gustave FLubert Madame Bova
ry'sinde M. Homais adlı eczacıyı 
yaratmakla bütiin ileri fikirlere 
tiddetli bir yumruk atınıf oldu. 
Gerçi ahmak M. Homais'nin kar
tısmda gene onun kadar ııhmak 
'bbe Bcurnilien de eski dü,ünce
yi gülünç ediyordu ama doğruıu 
Flaubert o tipi, öteki 
gibi canlandıramamıfb, Kooa ec
zacının yanında papaı pek silik 
kalır. adeta makul sözler söyler. 
Böylece terakıki dü~ığını Flau
bert değil, onun M. Hoınaia'sine 
örnek olan yarı olwmllf, ağızdan 
topladıkları fikirleri renlaiz bir i
fade ile tekrarlıyan cılız kafalı 
insanlar doğurdu. Bütün on se.:ci
zinci yüzyıl fikir adamları namına 
o gibilerden dava açılsa yeridir. 

Bence terakkiyi inkıir
0 

etmek fi
losofça değil, sanatkarca bir ruh 
haletidir. Yoksa bugünün in.sanını, 
bundan evvelkıi çağlarmkile bir 
tutmak elbette ha.luızlıktrr; çünkü 
bugünün insanı onların bildiğin
den b&fka onlardan sonra dütü
nülenleri de biliyor. Yirminci yüz
yılın çocukları için geçmİf insan
lardan farksızdır dem.,,J,. geçmit 
insanların hiçbir teY yapmadıkla
rını, bize hiçbir hakikat bırakma
dıklarını ileri sürmek değil midir? 
Terakkiyi inkar etmek, insan oğ
lunun büyüklüğünü biluıemektir. 
Dünün bıraktığı bütün eserler or-

Milli tefrika: 134 

Ballcan harbindenberi bu iki 
kelimeyi ürpererek duyabiliyor ve 
içinde bir acı duyarak mini.landı· 
rıyordu. 

Bulgarya elleri kol!.arı bağlı Ru
meli beylerini Kavalanm Ka:raor
manmda baltalarla parçalayanla
rı yetiftiren meınleketıti. 

Bulgarya Edime muhasarasın
da eıir olanları Saray içinde aç 
bırakıp ağaç kabuklarmı kemirtıe 
kemirte kakırdatanlarm memle -
ketiydi. 

Maamafih a:z sonra bu korku
sunun manasız olduğunu zannetti, 
Zira karakola benzer bir binada 
taka kaptanı, !ivri sakallı bir si
vil memurun odasına girip on da
lcikıa durmuş ve gülerek dıtarı çı
kınca: 

- Haydi çocuklar; sıeı<bestsiniz ! 
- demitti -

Ve fena hakle bozulan kamçılı 

ır 

1 Öz 
\I 

dilimizle _J 
Kısa sözler 

- Göz gönneue, gönül katla
nır, derlerdi. Şimdi i.e, gönneyen 
göz, ve gönnediğine katlanacak 
gönül kalmadı. 

- Gerçeklqmif maaalları, ma
sal olan gerçeklerden daha çok 
sevmeliyiz/ ' 

- Geç ol•un da güç olmasın ... 
Cümhuriyet, bu kanığunızı (kana
at) dU değiftirdi. Hep güç iflere 
girdik ve hepsini erken lxqardık. 

- Geleceğe dalarak geçmişi u
nutmak kötüdür. Fakat, geçmife 
dalarak geleceği hiçe .aymak da
ha kötüdür. 

- insanlar öldükten sonra, ye
niden doğacaltlar mı? Bunu bile
meyiz. Fakat, biz, bir (ulıu) un ö- · 
lüp yeniden dirildiğini görenler
deniz. 

- Kendine inan ki lxqkalan 
da sana inanıınlar. 

- Kötüyü yıkmak, iyiyi koru -
maktan güçtür. 

- Çahsı çatlam11 bir yapının 
içinde barınmadanaa, açıkta yat
mak yeğdir. 

- Çağını ya,amış ağaçlar her 
vakit kendiliklerinden devrilmez -
ler. Onlara acımadan baltayı vur
malı! 

- Yarına bugünden sıvanan
lar, dünü aramazlar. 

Salahaddin GONGlR 

TEPE BAŞI 
ŞEHiR 

Tiyatrosunda 
~ece saat 20 de 
MUFETTIŞ 
5 perde komedi 
Yazan N. Gogol 
27 mart çarıam-

badan itibaren 
Unutulan Adam 
Yalnız bir hafta 

1607 
• * • 

Fransız Tiyatro!lunda 
Gece saat 20 de 
UÇ SAAT 

3 perde 
Yazan : Ekrem Retit. Besteli. 

yen: Cemal.Reşit. 
1784 

lstanbul ikinci icra Memurluğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilme&.Jne karar 

verilen ıağıhr ineklerin 23-3-935 gün -
lemecinde lstinye çarşmnda ikinci art
brma suretile saat 12 de satTlacağından 
almak iıteklilerinin mahallinde hazır bu 
lunacak memuruna müracaatları ilin o.. 
lunur. Satıı bedeli peşin ve della.Jiye 
resmi alıcıya aittir. (9546) 

tada olmasaydı, biz her teYi yeni 
battan kurmağa mecbur olaydtk 
elbette ki yirminci yüzyılda doğan
ların ilk İnsandan i!eri olduğunu 
söyliyenıedik. Bugünün çocuğu 
yaradıh~ı itibarile dünkünden üs
tündür demiyorum; bu, ancak in
aanı güldüren bir iddia olur. Bu
günün şairi bir Eshilevs'ten üstün
dür de demiyonım. Ancak fU var: 
bugünün insanı, isterse, Eshilevs'i 
de, ondan sonra gelmit olanları 
da okuyor. Daha çok feyler bili
yor, öğreniyor. 

Bu sadece bir kemiyet ifi mi? 
Hiç te değil; çünkü keyfiyeti vü
cude getiren de böyle uzun bir tec
rübe ve hazrrlrk çağı geçirmektir. 
Bugünün insanı dünkünden ileri
dir; çünkü ondan "asil,,dir; yarın
kilerin bizden asil olacağı gibi. 

Nurullah ATAÇ 

Müellifi: Nazmi Şdha~ 
adamın kızarıp moraran bunnına 
yan gözle bakaraılı:, kemerlerini sı
karak sallana sallana merdivenleri 
inmiflerdi. 

- Sdooovoool Veçeernaya 
poosta! 

- Rabotniçeeeski vestnik ! 
- Veçeernaya! 
Müvezziler bağntarak kofUfU

yorlardı. Sokaktan geçenlerin hep
sinde birer iıkitcr gazete vardı. 
karakoldan uzaklafınca;' 

- Efendi ... - dedi - bizim 
dümen bir haftadan evvel tamir 
edilmez. Acele i'in varsa trene 
bin git .... 

- Ecnebi menılekette bulundu
ğumuzu unutuyorsun galiba ... Pa
saportu nasıl çıkartırrz;? Nüfusum 
yok ... 

- Orası kolay ... Nihayet iki li
ranın ~ma patlar .. ha .. A:r. kal
em unıutacaldım sen bana üç lira 

Bugünkü program 
1 S TAN BUL: 
17,30: fnks)ftp dersleri Onj•eraiteden nakil:. 

C.H.F, ıenel 7az1anı Recep Peker. 18,30:. 
Jimnastik .. Ba7an Azi..de. 19,30: Muhtelif or
keatra ve aes musik.iai parçalaru pli..k. 19.lOı 
Haberler. 19,40: Gavin kardeıler • mandolinat 
refakatile. 20: Sailık ve ao7aal yardım bakan•. 
lriı namına konferana. (Profeaör doktor Jb .. 
san Hilmi) - Çocuklarda .-ıda hıfzıssıhhası. 
20,30: Shüdyo aiıan orkeatrası. 21: Goncaıül
yan (tenor) pi7ano ile. 21,20: Son haberler. 
21,30: Radyo orkestrası. 22: Bayan B. Rasim 
radyo caz ve tanıo orkestra••· 

175 Kbz. M O S K O VA, 1724 m. 
17,30: Sözler, 18,30: Kızılorduya sözlü •• 

musikili yayım. 19,30: Kollmzlara muaiki 
ıözlü )'a7ım. 22: Almanca 7ayım. 23,05: Fran
sızca 7a7ım. 24,05: lıpanyolca ya71m. 

832 Khz. M O S K O V A. (St.alin) 361 m. 
18: Karıtık 7a71m. 22,45: Danı. 
823 Khz. B U K R E Ş, 364 m. 
13 • 15 Gündüz plik 7ayımı. 18: Diniki or· 

lc:estraır. 19: Haberler. 19,15: Orkestranın 
sürümü. 20: Konferans. 20,20: Pli.le. 20,45: 
Konferans. 21: Bachın 250 inci doium yılı 
münasebetiyle eserlerinden konser. 23,15 Ha· 
herler. 23,40: Mircea lokantasından konser 
nakli. 

Kbs, L E 1 P Z IG. 382 m. 
18.ZO: Konser, 18,50: Söıder. 19,30: Uluıa1 ko
ro musikisi.. 20: Bacbın eserlerinden karıtık 
konser. 23: Son du)'llDllar, 

686 Khz. B E L G R A D. 437 m. 
18: Populer ıarkılar. 19,25: Sözler, 19,30: 

Plilc:. 19,45: Rekli.mla.r. 19$5: Sözler. 20,lSt 
Du)'"umlar. 20,30: Uluaal yayım. 21: Keman 
konseri, (Haehdel Paıanini). 21,30: Koro ve 
orkestra (Dvora.k) konaeri. 

545 K~z. B U D A P E Ş T E. 550 m. 
20,35: Macar ıar1nlan. 21,40: Tiyatro. 22,40: 

Haberler. 23: Yaylı sazlar konseri. 24,10: Caz 
orkestraıı. 

904 Kbz. H A M B U R G. 332 m. 
19,45: Bor•a ••liman du7umlan. 20: "Von 

Eise befreit .. .,, adlı musikili ilkbahar skeçi 
21: Aktam duyumları 21,10: Eğlenuli mu· 
siki, 22: Bando mızıka. 23: Haberler. 23,25: 
Mu.ikili pro•ram arası. 24: F ... Nol ıakaofon· 
alto. 24,30: Chopin konseri. 1: Gece mu•ikisi. 

1031 Khz K 0 N 1 G S B E R G, 291 m. 
21: Ulusal yayım. (Berli'nden naklen eğlen• 

celi musik.J 22: E•ki Prusya musi1c:iıi. 23: Son 
du7umlar, 23,10: Sözler. 23.30: Konferans. 
(Portekis) 23,45: Dan• muıiklsi. 

950 Khz. B R S L A U, 316 m. 
20: Eski iyi za.ı:nanlara ait dan• musikisi. 

21: Ulu~al yayım. 22,15ı Ne•york radyo ekspe· 
diyosyonu. 23,10: Ulusal yayim. 23130: Duyum• 
lar. 23,50: Dana. 

574 Khz. STUTTGART (Müblacke•) 523 m. 
19,30: Pli.k. 19,4S: Köpekleri naııl yıka· 

malı,.-. 20: Yeni ve eski 4arkıar. 20,301: "Daı 
Laıer von BunzelYit.z" adlı skeç. 21: Musiki 
ıeçidi. 22: "Kommoblder Senz 1, adlı musikili. 
aran •man. 23: Duyumlar. 23,10: Berlin'den 
nak.i1. 2J,30: Duyumlar Ye spor 24: Vaıins· 
tondan naklen haftalık duyumlar. 24,10: Oanı 
1 ı Alman eırrlerinden konser, 

v~rı nki program 
1 S TAN BU Lı 
12,,30: Pli..k netriyatı. 18: Otel Tokatliyandan 

nakil • Çay saati • Telsiz caz. 19,20: Çocuk 
aaati, hik&yeler • Mesut Cemil. 19,50: Haber· 
ler. 20: Keman solo · Nejat piyano refakatile 
20,30: Havayan kitar, Siret ve arkada.ti•"• 
21: Bayan R.ita Mahmut (tan) piyano ile. 
21,20: Son. haberler. 21,30: Radyo orkeıtra••· 
22: Radyo caz ve tanl"o orkestraları. 

Bedava tiyatro 
Cumhuriyet Gençler mahfilinden: 
Mahfilimiz tarafından her on bet 

günde bir verilmesi söz birligi edilen 
bedava halk temsillerinin y dinciıi 

22 - 3 • 935 cuma günü Beyoglunda 
C. H. F. Beyoğlu kaza merkezi bina-
11ndaki Beyoğlu Halkevi müsamere ıa
lonunda verilecektir. 

Temsile aaat tam 15,30 da baıla
nrr. Salon 14,30 da açılır. Ve dolunca 
kapılar kapanır. Çocuk alınmaz. 

ZA YI - lstanbul Kaml>iyo müdür
lüğünden aldığTm 8252 numaralı döviz 
veıikaoını zayi ett' ğimden hükmü olma· 
dığı i!an olunur .. Beyoğlu Elektrik fir
lcetincle Erip 

Asrın umdesi "M 1 L L 1 Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLER! : 

3 ayh(ı 
6 .. 

12 

Tü~kiye için 
L. K. 
4-
7 50 

14-

H .ır i.: için 
L. K. 
8-

14 -
28-

Gelen evrak seri verilmez.- Müddeti 
e•ç•n nüshalar 10 kuruıtur.- Gazete Ye 
matbaa7a ait itler için müdirİ7ete mü· 
ıacaat edilir. Gazete.mi~ ilinların mes'u· 
liyetini kabul etmez. 

vereceksin. 
-Neye? 

- Sivri sakailıya verdim. 
- Para verdin ha? 
- Ne ettin ya.. Parawn 

en çok geçtiği yer Bulgaryadır. Pa
ran oldu mu korkma! 

Nazmi derhal kaptana üç li~ 
yı toka etti; 

- Pasaport iti için ben bir dü-
füneyim sana söylerim.. - dedi -

- Biz gemideyiz .. 
- Güle güle .. 

Kahveler tıklım trklım dolu idi. 
Fakat o kadar ııessizdiler ki ... 

Herıkeı batını gazetesine eğmif
ti. H.:.ni kıyamet kopsa hiçbiri 
gözünü okuduğu sütundan ayıra
cağa benzemiyordu. Birinden bi
rinde bir bot yer bulmağa çalıta
rak önlerinden geçti. Nihayet so
kağın biraz darlaftığı bir yerde, 
siyah robunun üstüne beyaz dan
telalı prostela takmıt güzel bir 
Bulgar kızı ile gözgöze geldi: 

- Pajalsta ... 
ince bir beli, dolgun kalçaları 

ve çok tatlı bi rengi vardı. O an
da ökseye kıçından yaplflJ11' bir 
kut gibi bir hasır iskemleye otur
muf buldu kendini .. 

-Çay? 
-Çay ... 

'UJ HiKAYE rL!B'-~~:~~ı!:ı-:lm!n~'! !pi;:n~~:::·~~=tisti 
dansör ve hatta fabrikatör olmu, olan 

Mcktuptakihabcr GEORGES CARPENTİER 
Bay Mansur ağır tavırlı, halim se

lim, mahallenin dillere de&tan model 
kocalarmdandı. Her akpm daireden 
çıkınca doğru evine gider, karıcığına 
kavJıurdu. 

.Kazara iti uzayıp ta gecikse, so-
kakta batını önüne eğerek yürüyor, 
sağdan soldan şayet apaş kaldmm 
kızlarının söz atmalarına, göz kırpma .. 
)arına maruz kalırsa, bir lahavle çe • 
kerek yürürdü. 

Kansı Bayan ikbal genç, güzel, 
aarışın bir kadındı. Cwna günleri ha
va guzel olursa, §Öyle hava almak için 
biraz gezmeğe çıkarlar, aktam onu e
ve bırak.r ve haftada bir defa dostla
r .ıe buluıup tavla oynamak için kahve
ye giderdi. 

Fakat her yiğitin ııönlünde bir ars· 
lan yatar. Bay Mansur da bahar geldi 
mi, gençleıir ve karnını bir iki ay kal
mak üzere Bursadaki akrabalarının ya
nına gönderirdi. 

V a'pur rıhtımdan ayrılıp karm Bur
sa yolunu tutunca, Bay Mansur birden 
değişir, kalıbından çı:kardı. Onu gö
reruer bildikleri Bay Manıurla timdi 
yam baılanndan geçen çapkın gözlü, 
dik yürüyüılü adam arasındaki larka 
hayret ederlerdi. 

Bay Manıu.r o gün daireye gelince, 
müdürün huzuruna çıkıp senelik izini .. 
ni isterdi. Dairede her memura, .iıler 
aksamamak ıartile senenin her zama -
n.nda muayyen aylık izini vennek adet
ti. 

Şayet müdür izin vennek hu&u • 
ıunoa biraz tereddU.1 eder ve 1Mınu ge
riye bırakmak. isterse, Bay Manıur bir 
ço" ıeyler icat edel'di. Kah hiç bir ıey· 
Öeo haberi olmıyan karııııu doğurtur, 
kah ağır hasta eder, killi akrabalann -
dan bırini öldürür, hülisa herkesin bil
diği ve yaptığı gibi zemin ve zamana 
muvafık bır yalan düzer, senelik me
zuniyetini karmnm htanbulda olma -
dığı zamana tesadüf ettirirdi. 

lzıni koparınca, bu ayı on bir aya 
bedtl tutacak tarzda zevkli ve eğlen • 
ceu geçirmek yollarını düıünürdü. 
Zevk.i ve eğlenceli deyince bittabi ak
la ılk evvel kadın gelir. Şöyle çapkın, 
hovarda meırep, körpe bir teY··· liöy
leıini bulmakta da müşkülat çekmez
di. Çünkü o kadarını da ince eleyip, 
ıık dokumazdı. Şöyle arzusuna ğöre 
bir mahalle kızı buldu mu, ona emni
yet telkin eder, alır, evine götürür, 
b•r ayıık iz>n günlerini toptan pazarlı!< 
ederek, km evdeki baı sedire getirir, 
oturt..rc.u. l\lıahaıleli bu kızı Bay Man.
ıurla beraber görseler, ya. heınıiresl, 
ya akrabasından biri sanırlard:. 

Ay bitince kadını savar ve kendi 
akl.nca dunyanın en büyük 2.'eVk ve ta
dını ç.kardığıoa hülunederdi. 

Senelerden bir sene Mahmure odm
da b.r kızı bulmuıtu. Tam iıtediği gibi 
ufak tefek, fıkır hk.T, civa gibi bir ıey

Cli. Fakat sırası gelince, ôyıe maswni
yet rolıeri oynardı ki, zaten onun bu 
hali de Maruıurun daha hoıuna gitmit
ti. Çünkıi mahallede icabında bu kadı
nın süt kuzusuna dönmesi 18.znndı. 

Bir hafta, bir yere çıkmamacasına 
evde oturdular. Mansur kendini dün • 
yanın en bahtiyar erkeği addediyordu. 
lki.nci hafta sokağa çıktılar Sinemaya, 
hatta bara gittiler. Uçüncü hafta Man
sur kendi. hususi itlerini görmek için 
yalnız çıktı. 

Felaket te itte o zaman vuku bul
du. 

Bir akşam erken eve dönen Man .. 
sur, mu ak kapısından girerken yaban .. 
cı bir erkekle karştlaıtt. Güçlü kuYVet-
1' uıduğundan hemen herifin yakasına 
yapııtı. Sürüldüyerek Mahmurenin hu
zuruna çokardı. Hiddetten kıpkırmızı 
kesilmiıti. Bağırarak: 

- Söyle bakalım bu adaın kim? 
dedi. 

Mahmure üzerine alınmadı. Bu a
damı hiç tannnıyomıuı g.ibi bir tavır 
takındı. Hatta biraz da kızarak: 

- Belki refikanız hanımı aramağa 
gelmiıtlr, diye hücuma da geçti. 

Bay Mansur, iıin iç yüzünü anla .. 
mağı düıünüyordu. Birden aklına en i
&abe:li bir tedbir gelmiş gibi gülümııe
di, odadaki dolabı açb. içinden bir 

Bir müvezzi geldi. Ardarda bir
çok gazete saydı. Nazmi bu ada
mın koltuğunu titiren gazeteler
den birini almağa mecbur oldu. 
Kahvedeki herkesin nasıl bir kun
durası bir pantalonu varsa öyle bir 
tabiiliıkle bir de gazetesi vardı. 

Bulgar !kızı türkçe lkonufuyor-
du. Ona bir lira uzatb: 

- Bunu bozar mısınız? 
-Şimdi ... 
- Gazetenin parasıw da tutu-

nuz. 
-Olur. 

Şangırrr! 
Şungun-r! 
Bir ~. !kahveyi sokaktan ayıran 

camekanın bir camını kırıp duvar· 
da asılı büyük bir aynaya çıarpmq
tı. Bunu bir ikinci camı ve bir ikin
ci aynayı kıran daha büyük bir tat 
kovaladı. Ve o anda ortalık allak 
bullak oldu. 

Herkes yerinden kalkmıt soka
ğa fırlamak istemitti. Nazmi soka
ğa bakınca lııartiki kahveden İs· 
ikemlesini kapan müfterinin bulun
duğu kahveye doğru koftuğunu 
gördü. Ve onlar bu taraftakiler SO· 

kıağa çıkmadan içeriye dalıverdi· 
ler. 

- T aık tok .. pat pat ! 
- Çatapat .. patapal ! 

nin hayatı ve aık maceralarım taavir eden ve büyük 
LETTE HARCHAL ile beraber temsil ettiği 

yıldız AR· 

TOBOGAN 
mühim ve alikabahf filminin ilk iraeıi münasebetile 

BÜYÜK GALA. i!Aveten FOX JURNAL -, Dü:ı akşam SUMER sinemasında 
iki defa gösterilen 

MOSKOVA GECELERi 
fi'.ml pek parlak muyaffakiyet kazandı Oınıyanlar: ANNABELLA

HARRY BAUR - PIERRE RICHARD WILLM ve ROD SANDOR 
orkestrası 

. . 
BUYUK 

fay3'are Piyangosu 
18 inci Tertibin 6 ıncı Çekiıi 

11 Nisan 1935 de dir. 

Hüyü~ i~ramiye: 200, 000 Lira~n 
Ayrıca 25.000, 20.000, 15.000, 10,000, 

5,000 liralık ikl'ami yeler ve 50.000 liralık 
mükAfat var-dır. 

YENi NESRIYAT 

Bu da bir hikayedir 
Yllfa!' Nabinin son eseri olan Bu da 

bir hı.ki.yedir kitap halinde inti§8r et
miıtir. 

Kadın ruhunu tahlilde büyük bir 
muvaffakıyet gôsteren genç edibin bu 
eseri bir büyük ve yedi küçük hiki.ye
den mürekkeptir. Tavsiye ederiz. 

Hafta 
Bu kıymetli haftalık mecmuanın 

dün çıkan nüshasında tanınmı§ :İmza .. 
ların yazdan vardır. 

Peyami Safarun (En doğru ölçü), 
Ağaoğlu Ahmedin (Palavra ve haki-
kat) yazılan bilhn•.a okunmaya değer 
Okuyucularnnıza tavsiye ederiz. 

SATILIK HANE 

Beyoğlu'nun merkezinde ki.in ve 
her katta suy11, elektriği, havagazı ve 
banyoyu havi 10 odalık havadar ve 
güzel taraçalı bir ev satılıktır. Fran
&ızca lstanbul Gazetesine müracaat. 

2134 

fotograf makinesi çıkararak, herifin 
resmini aJdı, aonra da kendisini sah .. 
verdi. 

iki üç gün geçince, karısına ıiddet
li ve ithamlli bir mektup yazdı. Vesika 
makamında. da adamın resmini mektuba 
koydu. Kansından gelen cevap itiraf -
!arla, kendisinden af talep eden acıklı 
cümlelerle doluydu. Mansur mektubu 
guru..!a Mahmureye gösterdi: 

- Bak, dedi, ben Öyle kolay ko
lay aldatılır erkek değilim. Ayaklanma 
kapanıp ta bana çocuk ıı.ibi yalvaraca
ğını evvelden nasıl tahmin ettim. Ben 
enayi değilim. Oku, oku, bak, nasıl 
yalvarıyor? 

Mahmure mektubu okurken birden 
bire sarardı. Elleri titredi ve asabiyet
le kağıdı parçaladı. Sonra birdenbire 
hıkrrarak ağlamağa ba§ladı: 

- Alçak. utanmaz dedi, ben ona 
gösteririm. Demek ki bana bu kadınla 
ihanet ediyormuş ha .•. Tevekkeli mut
fağın kapmnı elile koymut gibi bul
du. 

SEM 

Oz Türkçe iJe 
Bilmecemiz 

Osmanlıca karıılıklannı yazdığnn~ 
kelimelerin öz türkçe karıtlıklanru yaP" 
rak teklimizin bot hanelerine yerleıtirİ· 
niz ve kesip "Milliyet Bilmece memur
luğuna,, göndreiniz. Bilmecemizi doğrll 
halledenler arasında kura çekiyor ve ka
zananlara hediyeler veriyoruz: 

Müddet: Bugün akfB"Ul kadardır: 

Yeni bilmecemiz 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 1011 

1 1 1 1 1 1 : il • 
1 1 •ı 1 • ı•ı 1 ıııı 

1 1 1 1 '•I 1 1 1 -
•I 1 1 1 1 •ı 1 1 -•• : , .. , •i 1 ,. 

1 1 ., 
1 1 .. , 1 

1 1 1 ı•. 1 •• 1 1 

1 
2 
s 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

., 1 1 1 ı• • ı f•ı -• 1 1 IB ı• 181 1 
• ,., 

1 1 1 1 1 ••• 1 
1 11111!1 l••ı 1 

SOLDAN SAGA 

1 - Mübarek olsun 9, 
2 - Valide 3,Nota 2, 

1 ~ 

3 - Talihli 5, Hayme S, 
4 - Akur, hath faııl, tel, boyunda 

çıkan bir illet 2, Rol yapan 5, Eıer 2, 
6 - Çift değil 3, Bir denizimiz 3, fllv 

ta 2, 
7 - Boynun arkıuı 4, Yama 2, Mı · 

sırda bir nehir 3, 
8 - Tevem, ayni batından 4, 
9 - Bir adet 3, Yama 2, 

10 - Erkek 2. Gömlek 6, 
11 - Köpek 2, Büyük anne 4, 

YUKARDAN AŞAGI 

1 - Halk 4, Çabuk 3, 
2 - Haysiyet 4, Geniılik 2, Büyülı 3, 
3 - Lezzet 3, Noksan S, 
4 - Cemi edatı 3, Mahıul 4, 
S - Su yolu 4, Ayı yavrusu 2, 
6 - Nobl 2, Seyyah S, 
7 - Gato S, 
8 - Erkek 2, Milliyetin yeni adı 3, 
9 - Bir meyva 3, istifham 2, istif • 

ham 2, 
10 Hafi 5, 
11 - Kumaı 3, Senem 4, 

- Şırak furnık ! ikiter ikişer kelepçe VUl"dulat· 
111keınle iskemleye, yumruk yum- Tabii bu kalabalığa Britanya d~· 

ruğa bir !kavga, bir harp batla- leti bile kelepçe yetittiremezdi• 
mlflı. ikide bir bir; Bağlanamayanlar kollarını ha\'1-" 

- Şangurrr! Şunguurr! ya kaldmnağa mecbur edildild• 
ltidiliyor, ya bir aviz~, ya bir ay• On dakika sonra Burgaz aokaklıv 

na, yahut ta camekii..nın bir parçası rmı dolduran halkın arasmdşJI 
kavga edenlerin üstüne düşüveri- dipçildene dipçildene geçirild> 
yordu. Bir taraftan da tatlar atılı- bu kafile kıtlaya benzer bir ~ 
yardu. sokuluyordu. 

Güzel kız paranın üstünü verme- Orada f&pkaları dörder yıldtı• 
ğe geldiği için iki kıahve halkı bi- lı dört palabıyıklı ve beli pa~!! 
ribirine kapıtınca Nazminin yanın- dam getirilenleri birer birer tetlP"' 
da kısılıp icalıvermi"1i. Bu gürültü ettiler. Takada bağırıp çağıran '' 
patırdı aTaamda berifin biri de ona dam da bunlann arasında idi. Nil' 
saldırıvermez mi? miyi görünce; 

Nazmi derhal kızın önüne geçti _ Matallah ! _ diye bağırdı ; 
ve ~skemleyi kapar kapmaz herifin d k b .ı. rtınak · iJI 

1 b • ·dd l lnd• di eme u kavgayı kı,....ı ıçd 
kafasına Öy e ır fi et e ır gelmiştin.. Ama ben demittinı 1 

ki serseri soluksuz yere yuvıı.rlandı. Çık dı· 
Bunu bir ikinci yuvarlanış takip 0 sivri sakallı anlamaınıftı. 
etti ve bu giditle güz~! Bulgar kızı tarı ! rd 
uğuruna bzim mal daha Kimbilir Seçilenleri bir kovuta doldu il' 
ne haltlar karıştırıverecekti ki, bir lar. Öbürleri için ikişer tokat ~ 
den bir kaçıfma oldu. bir tiddetli kırbaç kafi bir c~ 

Bir iki el silii.h patladı. addedildi. 
Sağa aola dipçik savuran silahlı- 0,1 zaman Nazmi ne olduğunu şııl• 

lar palalarının tersini önüne gele· yabildi. Meğer oturduğu kahve,d: 
nin kafa11ma, sırtına, omuzuna İn· komünistler, kartıki kahvede 1

• 

diren ünifonnalı birtakım adamlar çiftçiler toplanırlarmıf. Ko~ 
kahveye dalıverdiler. nistlerden biri m.imayİt yapar ııılı• 

Bağrıtmalar oldu. Sert birtakım elindeki çiftçi gazetesini yırtsıı11 
emirler verildi. Sonl'a silii.hlılar kavga bundan çıkmıf. 
kahve içinde kimi yakaladılarsa 1 (Bitmedi) 



tuttgart Radyosu 
Orta dalga Alman radyo İırüu
~annın en iyi dinlenenlerintlen 
'il'( 523 metre dalga uzunluğunda 
~ifan StuUgarttır. Ayni zaman. 
iq Mühlacker (Mühliiker) adını 
~Yan bu posta Stuttgart fehrin
erı 40 kilometre uzakta bıJunıan 
lfqhlacker kaırabaırında inşa edil
'ttİftir. 
Diğer istasyonlann henüz pek 

°4lyıl kudretlerle çalıfbk/.an uı· 
lııınlarda bu Alman poırtaırının 
:ilı.vınıları Avrupanın en uzak yer
.ff'inden duyulacak bir kudrette 
ııli. 

1 
Stuttgart radyosu ilk yayımını 

925 yılında bir otel odasında ku
~an ufacık bir gönderici postasi
' Yapmtflır. ilk yayımlara halk 
1'ıralından gösterilen merak ve alô. 
~an cesaret alınarak felıir civa
~ııda daha büyücek bir posta ku-
l'rllmuştur. Bina eski bir kışladır. 
t:'akat Stuttgart radyosunu dalıo: 
~klardan dir.lemek istiyen bü
>iik İstek üzerine kuvvetli bir is
lcıayon irısaırına karar verildi. Bu
llıın üzeri~ tam 10 yıl önce Stutt
tart civarındaki Degroch banliyö
Iİrıde daha uzaklardan dinlenebi
lecek kudrette bir İstaıryon yapıl
ll;ıçtı. Bunun inşası abonelrin art
ll;a ına ve günden güne radyo 
""·<lğazalarında• faaliyet gösteril
'>ıesine sebep oldu. Radyo şirketi
~İrı varidatı da bu nisbette arttı
tınd an neşriyat zenginleşiyor ve 
bıı havalideki Württemberg ile Ba
ılen şehirlerinde de radyo abone
leri çoğalıyordu. Stuttgart yayı . .-.IJ 
l'ının zenginliği bütün Alman din
leyicilerinin gözüönünde idi. Bun
dan dolayı 1930 senesinde Würt
lem.berg ile Baden şeh :rleri ara • 
lında kalan ve Stuttgarttan 40 ki
lometre mesafede bulunan Mühla
tkcr de 50 kilovatlık kuvvetli 
~sta ilk yayımlarına başladı. Bu 
lltqsyonun stüdyoları Stüttgart 
fehrinde ve radyo şirketinin bu-
1tınduğu husuıi bina dahilindedir 
it" itibarla Mi.ih 1acker radyosun
ılQn konusu/unca Stuttgart şehriı 
''" yapıl~n yayım hatıra gelme!.. 

... 

Stuttga,.t ,.adyOBUnun yeni anten kuleai 

tedir. Hitler iktidar mevkiine geç
tiği günden itibaren radyolara bü
yük bir ehemmiyet verilmiştir. 
Çünkü Hitlerin sesini en uzaklara 
işittiren radyo istasyonlan oldu
ğundan bu dakika radyo idaresi 
propaganda nazırı Doktor Göb
belse bırakılmıf ve ıslah edilme
sine karar verilmişti. Yeni idare 
bütün diğer Alman istasyonlarının 
kudretlerini arttırdığı gibi Stutt
gart posta5ını tla geçen sonbahar
da 100 kilovata çıkararak bugün
kü vaziyete getirdi. Stuttgart 100 
kilovatile T ürkiyenin her tarafın
dan kolayca alınabilmektedir. Zen 
gin ·- "•ramlı bu posta beş ayrı 

dilde - •·. ıı yapılır. Bunun sebebi 
ayni istasyonun kısa dalgalar Ü· 

zerinden dünyanın her tarafına 
yayımlarda bulunmasıdır. Bunun 
için Stutlgart programı her vakit 
iyi seçilir, ve dinleyicileri çoktur. 
Her akşam yayımlar gece yarısın· 
dan sonra üçe karlar sürer. On ya
~ını bitiren kuvvetli St-.ıttgart rad
··osuna ait birçok resimleri de ti er. 
ediyoruz. 

Turgut BLEDA 

MiLLiYET PERŞEMBE 21 MART l 935 

Musiki bahisleri: 
Johann Sebastian Bach 

Her zaman yukarda adı yazılı 
büyük musiki üstadının eserlerini 
radyolarda büyük bir zevkle din· 
!eriz. Bu günlerde Bach'ın eserleri 
ni bütün radyolarda daha fazla 
dinlememiz bestekarın doğumu • 
nun 250 nci yıldönümüne teıadüf 
etmesinden ötürüdür. 

Johann Sebastian Bach bir AJ. 
man artiırtinin oğludur ve 1685 se 
nesinde Eisenach tehrinde doğ • 
muttur. 65 yatında Leipzig tehrin 
de öl«ı Bach on ya.fında yetim ka. 
larak ba:basından hiçbir servet kal
madığından on beş yaşına kadar 
kendisine büyük kardeti bakmıt • 
tır. 

Vaziyet icabı bundan sonra Bach 
kendisi hayatını kazanmak mec
burirctinde kalarak Luneburg ki· 
lisesinin koro heyetine dahil ol • 
mut ve sesinin müsait olduğundan 
herkes tarafından memnunen kar
tılanmı~tır. Burada Bach org ale
tine merak göstererek kilisede kim 
ıe kalmayınca müsaade alarak org 
btında uğraşmağa başlamıttır. Bir 
sene zarfında Bach bet senede öğ 
renihniyecek kadar org çalmıttır. 

Johann Sebcutian Bach 

r 

ı 

Bach'ı itidenler kabiliyetine hay
ran olmakta idiler. Arnstadt teh • 
rinde o sene yeni yapılan kiliseye 
Bach'ı organist olarak angaje et • 
mitler ve 17 yaşındaki genç 'ef or 
ganiat ol mut tur. 

Bach, bundan sonra sanatini 
yalnız çalınakta göstermekle kal
mıyarak bestekarhkta da büyük 
varlık göstermittir. Bu sanatkar 
30 yatına girdiği vakit birçok pi
yano •e org besteleri bazırlamıt 

r 
Stuttgart radyoau müdürü Herr 

Friedrich 

ve her tarafta töhret bulmuttu. 

Bach 38 y14ına girmitti ki ha
yatının sonuna kadar kaldığı Leip 
zig deki Thomasschule musiki yük 
sek mektebine müdür tayin edil • 
mişti. 

Bach esas itibarile birçok kili
se kantatları vücude getirmekle be 
raber pek çok senfoni ve sonatlar 
da besteliyerek kilise havaları ka
dar bunlarda da muvaffakıyet göı 
termiştir. 

Bütün musiki duygusunun din
lemekle doyamadığı eserler yal • 
mz piyano ve org ile de kalmayıp 
büyük musikicinin keman ve vi • 
yolonsel eserleri de mevcuttur. Me 
sela en tanınan eserlerinden bildik 
!erimiz fUnlardır ve daima her yer 
de çalınır durur. Orkestra refaka,. 
tile sekiz piyano konsertosu, on 

Khz. L E 1 P Z l G. 382 m. 

1 HAFTALIK PROGRAM 1 • 19,20 O:peretlerden parçalar, 19,45: Aktüali· 
te - Op~ret parçalarının sürü.mü. 21,15: LJ. 
luaal yayım. 21,45: "THOMAS PAINE11 adlı 
radyo piyesi. 23: Duyumlar. 23,20: Dana mu· 
ıikiai. 24: lalando muaikai, 24,30: Dana muıi· 
kiainin sürümü. 24 wı rt pazar 

1 S TAN BUL• 
g 17,JO: lnkıli.p dersleri Univeraiteden nakil· 
1\111.op aayl&vı Yuı uf Kemal. 18,30: Jimnastik 

l de. 18,50: Aid.a operası (birinci perde) 
1111.lk. 19,40: Koro • mayiatro Goldenberı ida· 
tı&•ınde , 20: Zıraat Bakanlıiı namına konfe 
t.ın.a. 20,.30: Git ... r aolo • Şrayber. 20,50: Seı 
:• ••z musikisi. sololan (pli.k) 21,20: Son ha· 
'9t,rler. 21.30: Radyo orkealraaı. 22: Radyo 
lt.~ ve tanao orkeatraları. 

175 Khz. M O ~ K OVA, 1724, "" 
13,30: Kızılordu İçin sözlü ve muaıkili ya· Ch\· IS: lsveçç~ yayun. 18.30: Opeı·f\ parça
tı (opera azalarının Lirliıiile.) 19,30; Dana. 

~tı "•rıtık konser. 21: Senfon•K konser. 22: 
l\:ıuarca yayım . 23,05: !nıili.ıce f"yrm. 24,0St 

tnaı.ca. 

&32 Khz. M O S K (l V A .~St.,Jin) 361 m. 
~ J7; Fr.ınan: operalaıında ı parçftlftr. 19,30: 
''t .- tr.rıik konser. 2l: DaıH ınuaikiai . 

>2J Kh. V A R Ş 11 V A, 1345 m. 
l 11) . Koro kon .. eri. 1!-f.10· Çocuk programı. 
ll.SO: Sözler. 19: Konser. 19145: Gençlere 

~olir habisler. vesaire, 21: Hafif musiki. Söz-
lı. r. 23:Rekli.mlar. 23,15: Gregin eserlerinden ' 

0 n••r. 24,05: Salon muaikiıi. 
Kh•. L E 1 P Z l G 382 m. 

tl lR,45: Radyo akeçi. 20: Johann ıebaatian 
. • h'" eaerJerinden konaer. 20,301 Aktüalite. 
<o,so; Spor. 21: Dana musikisi. (kli.aik.) 

S 15 Kbz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,30: Musiki yüksek mektehinden nakil. 

~JSO: Sözler. 21: Spor yenilikleri. 21,15: Bu
~Petle konser orkeatraaı, 22,30: Duyumlar. 
~ .JO: Duyumlar. 22,50: Heinemanna caz or· 
b••traaı. 23.SO: Çinıene orkeatraaı. 1,05: 

Uyumlar. 
l(h,. P R A G. 470 m. 
18,4(): Almanca yayım. 19,SO: Almanca du· 

)umıar. 19,55: PIAk. 20,05: Salon kuarteti kon· 
~ri, - Sözler. 20,45: Brunodan yeni dana. 
~ll•ikiai. - Sözler. 21,40: Popüler orkestra 

0 naeri. 22: Sözler. 21,15: Ulusal Yunan yor· 
~&u münaaebetile konıer. 23: Duyumlar. 231 

: Plik. 23,30: Cu musikisi. 
ıı95 Ki>%. F R A N K F UR T, 25ı m. 

l 18.20: Hafif musiki. 19: Berlindan nakil, 
ı..9.35: Hikiyeler. 20,45: Söı:ler. 21105: PopÜ• 
\_r lc.onaeri. 23: Aktüalite, duyumlar. 23,.20: 
~r duyumları. 23,45: Neıeli pt'osraın •• 
"""• havaları. 1: Gec• muaikiıi. 

9So Ohz. B R E S L A U, 316 m. 
~9: Sözler. 19..30: Aktüalite. 20: Varıovadan 
... il: Alman sençlerinin halk tlU"luları. 21 ı 
b Ozarbn "Firaronun düiü.nü,, opcır•aı. 24: 

ha muaikiıi. • 
75() M 0 N 1 H. 405 m. 

ı.. 19.zo: Oda muaikiai. 19,40: 11Enteicnet,, adlı 1 
,ı:•il. 21: Duyumlar. 21,10: "Sonny Boy,, adlı 

~. 23: Duyumlar. 23,30: Cec• muaikiai. 
S74 Khz. S T U T T G A R T, 523, m. . 

t l&ı 1'alebe1 konseri. 18,30; Sözler. 19,151 ı 
a•lttnceli yayım. 20· Söı:ler. 20,45ı Spor, 21: 
_;~ııhard Ette konıerı. 21,45: ''Maiu, V auv•u., 

11 ••teli muaıkı 23 DQ'J'umlar. 23,.30: Schu
ltauı tarlnlannd;aD M . Daıııı muaildai. 1: 

muıllc.iai 

25 art pazartesi 
1 S TAN BU Lı 
lg Franırı:c.ıı. derı . 18,.lO: 1-laberle-r. 19,40: 
benarın operası • Vape-r - ( kıaaltılmıtı). 

20,30• Bayan J.le ( ıan) piyano ile. 20,.SO 
1•11 Nazlı Keman solo) piyano ile. 21,15: 
1\ baberler. • Borsalar, 21,30: Radyo orkea• 
t• 22 Radyo caı: v""' tanao ork .. traları 
I 75 Khs. M O S K O V A, 1724 m. 
7-30, Parti yayımı , 18.,30: Yeaı ıarlular. 

19,30: Makaim Gorlciden roman par~larr. 
22: Almanca yayım. 23,05: lncilizce yayım. 
24,05: Macarca yayım. 23,05: lnıilizce yayım. 

832 Kbz. M O S K O V A, (Stalin) 361 m. 
22,45: Dana muıikiai. 24: Moıkovadan nakil. 
223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
18: Çocuk programı. - Sözler, 19,10: Po· 

püler. Mandolin orkestra konatti. - Sözler. 
- Plak. 21: Eıki ıarkılar, 21,45: Duyumlar. 
22: Senfonik orkestra konseri. 23: Reklimlar 
23,15: Salon muaikiai. - Sözler. - Salon mu~ 
aikiainin sürümü. 

Kh•.J. E l P Z I G. 382 m. 
19,20: Tanınmıt 4arkılar (pli.k) 20,20: Ak

tüalite, 20,40: Konferans. 21 ı Duyumlar. 21,10: 
Skeç. 22: Anton Brüc:knerin ••erlerinden (6 
ıncı A • Dur aenfoniıi.) 23: Duyumlar. 23,20: 
Saksofon ,ti,. musikisi. 

545 l>.İ"'.- B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18: Macar kuarteti. 19,l!Sı Sözler, 19,45: Pi· 

yano konaerf. 20,20: Konferans. 20,50: Spor. 
duyumları. 21: Muaiki reportajı. 21,40: Du
yumlar. 22,05: Vacnerin "Dle Cötterdaem
merunc,, adlı operaaı. 22150: Vagner hakkında 

1 

sözler. 
Khz. P R A G. 470 m. 
17,55: Çocuk programı. 18,10: Sözler. 18,20: 

Pli.k. 18,35: Pli.k. 18,40: Viyolonsel konseri. 
19,0S: Zirai yayım. 19,15: Almanca netriyat. 
19$0: Almanca duTOml:ır, 19,SSı Pl.ik. 20..101 
Rusça derı. 20,30: Puçininin "MANON LES
CAUT tı adh opera temliai. 23: Son duyumlar, 
23,15: Pli.k, 23,30: Almanca ya71m. 

1195, Ki>%. FRANK F U RA,251 m. 
18,30: Küçük kon•er. 19,15: Sözler, 19,25: 

Haendelin eaerleri.nden konser. 19,45: Duym· 
lar, 20: Eilenceli muaiki. 21: Aktüalite. 21,15: 
Hafifi musiki, 22: Saarhrükten nakil, 23: Du
yumlar. 23,15: Duyumlar. 23,20: Sözler. 24: 
Hafif muıiki Ye dna. 1: Gece musikisi, 

950 Kbs. B R E S L A U, 316 m. 
19: Şiirler. 19,30: Aktüalite, 20: Pli.k. 20,10: 

Reportaj, 21: Günün kı•a duyumlan. 21,10: 
Danı ve b~let muailciai. 231 Du:rumlr. 23,25; 
Plik. 24: Dana ve eilenceli havalar. 

740 Kbz. M 0 N 1 H, 405 m. 
19,10: Yeni kitablar. 19,30: Pli.k. 19,50: 

Duyumlar. 20: Aktüalite. 20,15: Hlk musikisi. 
21: Duyumlar. 21,10: Dana muıikiıi. 23: Du .. 
7umlar. 23.20: Proırram araıı. 23.30: Jobann 
Sebaatian Bachın eserlerinden konıer. 24,30: 
Danı ve hfif muıiki. 

674 Khs. STUTTGART, (Mühleker) 523 m, 
18,50: Pli.le. 19: Sözler. 19,3(), Şen kli.ıil< 

parçalar. 20,15: Halk muıikiıL 21: Duyumlar. 
21,lSt Dan• ve hafif muıikl. 22: S.rbürckten 
nakil. 23: Duyumlar. 23,20: cilenceli ı•rkılar, 
Ye aolo parçalar. 1: Gece muıikiıi. (3 çe lıı:a. 
dar.) 

26 Mart salı 
1 S TAN BUL: 
17,30: lnkıli.p dersi: Univeraiteden nakil • 

Manisa aaylivı Yusuf Kemal, 18,50: Jimnaatik 
Bayan Azi.de. 18,50: Aida operası. (ikinci per· 
de) pl&k. 19,30: Haberler. 19,40: Solo - Maryo. 
20: Maliye Bakanlıiı n•mına konferana, 20,30: 
Demircaz, 21,20: Son haberler - Boraalar. 
21,30: Stüdyo orkeıtraaı, 22: Münir Nureddin 
CüraM • Radyo caz ve tanso orkestraları. 

1 75 Khz. M O S K O V A. 1724 m. 
17,30~ Parti yayımı. 18,30: Tiyatro . -

Virtüoz musiki parçaları. 19,30: Kolko:ılara 
konser. 21: Senfonik konaer. 22: Almanca ya
Jım. 23,05: Sö:der. 24,05: Felemenkçe ya71m, 

832 Kbz. M O S K O V A, (Stalin) 361 m. 
19,30: Bir konser nakli. 22: Dana muaikiai. 

24: lapanyolca yayım. 
223 Kbz. V A R Ş O V A. 1345 m. 
18,15: Kuartet konaeri. 18,35: Ksilofon kon• 

•eri. ( pli.k,) 18.SO: Sözler, 19: Şarlular. -

Söı:ler. 19,45: Pli.k. - Duyumlar. 20,35: Düo 
aakaofon konseri. 20,50: Aktüalite. 21: Piyano 
konseri. (Bach.) 21,45; Duyumlar. 21,55: Söz
ler. 22.: 0Şanaon dö Nadin,, adlı musikili piye• . 
23,30: Sözler. 23,45: Salon muai.kiai. 

Khz. L E I P Z l G. 382 m. 
18,20: Şarkılar. 18,50: Aktüalite. 19: Kon· 

ferana. 19,25: Radyo orkeıtra•ı. 20,40: Söz-
le. 21: Duyumlar. 21,15: Uluıal yayım. 22: 
Şarkılar. 23: Duyumlar., apor. 23,20: Orlleata 
konaeri. (Solist keman ittiakile. 24: Danı mu• 
ıikiai. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E. 550 m • 
18,30: Ra. ter idaresinde opera orkeıtrau. 

19,40: Fransızca dert, 20,1: Piyno birliji;-le 
ıarkılar. 20,50: Stüdyo tiyatrosu. 22.SOı Çinac• 
ne orkestrası. 22,50: Piyano konıeri. 24,20: 
Pli.k. 1,05: Duyumlar. 

Khz. P R A G, 470 m. 
18.JO: Almanca der•. 18,45: Kuartet kona•· 

ri. 19,051 Borıa. 19,15: Almanca yayım. 19,50: 
Almanca duyumlar. 19.55: Pl.ik. 20,10: Asker 
mızıkaır. 20,55: Konferan•. 21,25: Smetana• 
nın eserlerinden trjo lconaer. 22: Duyumlar. 
22,20: Jereminaı radyo orkestrası, 23,15: Pli.k. 
23,30: lnıilizce duyumlar. 

1195 Kel>% F R A N K F U R T, 251 m. 
19,30: 42 lik toplara dair söylev. 19,45: 

Duyumlar. 19,50: Radyo orkeıtra11. 20,SOı 
Sözler. 21,15: lnual yayım. 22: Mozarbn e• 
serlerinden kon&er. 23: Duyumlar. 23,20: Halk 
mu•ikiai. 24: Gece muaikiai. 2: Gec:e konıeri 

950 Khz. B R E S L AU, 316 m. 
19,15: EY muaikiai. 19,50: Sözler. 20: Rad* 

yo orkeatraaı. 20,50: Sözler. 21: Kıaa duyum
lar. 21,15: Ulusal yyım. 22: Bcb • Hendeal 
konseri. 23: Duyumlar 23125: Rdyo bahsi. 
23,'~5: Orkestra pli.klan. 

740 Ki>%. M O N 1 H, 405 m. 
18.SO: Oda koroıu konesri. 191 10: Sözler. 

19,30, Plak. 19,5: Duyumlar. 20• Ş.,.lalr 
20,40: Sö:ıı:ler. 21: Duyumlar. 21,lS: Ulusal ya• 
yım, 22: Plilc. 23: Duyumlar. 23,2: Proırm 
araaı, 24ı Gece muıiklal 

574 Kbz. STUTTGART. (Mühleker) 523 m-

191 Derı, 19,15: Sözler. 19,301 Karıtık plik· 
Jar. 20: Breılaudan: Eilence.li konıer. 2lı 
Duyumlar. 21,lS: Küçük radyo ork•alraır 
(Şarkıh.) 22, "Mektebin rüyaıı,. adlı adlı pi~ 
J'OI. 23: Aktüalite. 23,40: Flüt bir liiiy)e piya .. 
no konseri, 24: Hamburıdan aktam konıeri. 
1 • 3 Gece muıi.kiai. 

27 Mart çarşamba 
l S TAN BU Lı 
18: Fran11zca dera. 18,30: Jimnastik - Ba

yan Aı:.i.de. 18,50: Muhtelif pliklar. 19,30: Ha• 
herler. 19,40: Monoloi • Bayan Halide. 20: 
Maarif Bakanhiı namına konferans. Galata
saray lisesi muallimlerinden Nureddin. 20,30: 
Balalayka orkestrası. 21: Piyano aolo (pli..k.) 
21.20: Son haberler • Boraalat', 21,30: Bedri
ye Tüzin ve Mehmet Münir (tan), 22: Radyo 
ve caz orkestraları . 

175 Khz. M O S K OVA. 1724 m. 
17,30: Parti yayımı. 18,30: Kı.zılordu için 

sözler Ye kooaer. 19~: Kolkozlara sözler va 
musiki parçaları. 22: Çekçe yayım. 23,05: in· 
eilizce . 24.05 Almanca . 

832 Kh•. M O S K O V A, (Stalin) 361 m. 
18,30: Bir opera temsilini na.kil. 
223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
18,15: Piyano - Keman konseri. 18,50: Söz· 

ler. 19: Şarkılar 19,15: Şen akeç. 19,40: Sözler. 
19,45: Pli.k musikisi (Bizet). - Konferan•. 20, 
35: Klasik piyano konseri. 21: Flöt. 21,45: Dıı· 
yumlar. 22: Chopin konseri. 22,30: TORKÇE, 
KONFERANS, '"LEHJSTANDAKI TÜRK
LER,, profesör T, TOV ALSKJ tarafından 
(Krakovadan nakil.) 22,40: Leh ulusal ıarkı
larr. 23ı Relr.limlar. 23,15: Salon muailr.iai. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18: Pl&k. 19: ltalyanca derı. 19,30: Çingene 

orkestrası, 20,45: Sözler. 21,15: Aaker mızı
kası. 22: Sözler. 22,40ı Duyumlar, 23: Piyano 
keml!n kon•e.H..23,45: Franaız.ca aylık duyuaı.
lar, 24: Çinl'ene orkeılraaı. 

Khz. P R A G, 470 m. 
18,3: Pl.ik. - Sözler. 19,05: Amele yayımı 

19,15: Almanca duyumlar. 19,55: Plak - Söz
ler. 20,10: PlD.lıı::. 20,15: Aktüalite. 20,25: Sak~ 
ıofon solo. 20,40: Sözler. 21,05: Gala konaer. 
22: Duyumlar. 23,15: Plak. 23,30: Franaızc:a 
duyumlar, 

1195 Khz. FRANK F UR T, 251 m, 
19: Sözler, 201 Neıeli muıiki. 21: Duyumlar. 

21,15: Ulusal yayım. 21,45ı ıen Yayım. 23: 
Aktüalite, duyumlar. 23,2: Şen havalar, danı 
muaikiıl. 1: Gece muıik.Zsi 

950 Kbz. B R E S L A O, 316 m. 
20: Şen aözler ve plalı:. 20,40: Haftanın du

yumları 21: Kıaa duyumlar. 21,15: Ulusal aa· 
kerlik ya)'Imı, 21,45: Asker mızk.aaı. (Marılar.) 
23: Duyumlar. 23,25: Sözler. 23,40: Dana mı
zıkası .• 

740 Khz. M 0 N l H. 405 m. 
18,50: Konser aaati. 19,10: Sözler veaaire. 

19,SOı Duyumlar. 20: Eski ıeçit resmi martlA• 
rr. 21: Duyumlar. 21,15: Ulusal yayım. 21,45: 
Radyo orkeıtraaı. 23: Duyumlar. 23,20: Pro. 
aram arası. 24: lılanda muai.kiıi. 24: Dana mu
aikiıl. 

514 Khz. STOTTGART, (Mühleker) 523 m. 
18,30: Şarkılar. 19: Dera. 19,15: Sözler. 19, 

30ı Eilenceli muıilcl. 20,15: Arkadat saati, 
20.30: Dana muıikiıl. 2lı Duyumlar. 21,15: 
Gençler, 21,4$: Piy-.no konseri. 22: Utta von 
naumburrn adlı piyeı. 23: Duyumlar. 23,30ı 
Kaendelin Lucrezia it-anteti. 24: Danı. 1 • 3ı 
Gece muıiklai. 

28 Mart perşembe 
17,30: lnkıli.p dersi. - Uniyerıiteden nakil 

iz.mir •ay1ivı profeıör Ma_hmut E .. t Bozkurt 
18,30ı Jiı:nnaatik. 18,.50: Aida operaaı (ÜçÜn· 
cü perde) 19,30: Haberler. 19,40: Gavin kar
detler ( t•n Duetto), 20: Sailık •• aoyaal 
,.ardım bakenlıiı namına konferanı. Profeıör 
doktor Fahreddin Kerim Gökay (uyku bıf-
aıhbıııaıı) 20,30: Stüdyo aiıan orkeatrası. 
21: Bayan Refika Tek tat ( ıan) piyano ile, 
21.2(): Son haberler. borsalar. 21,30: Radyo 
orkestrası. 22: Radyo ,caz ve tanıo orkeatrala• 
n . 

175 Khz. M O S KOVA, 1724 m. 
17,30: Sözler. 18,30: Ternıil. 19,30: Köylü 

İçin ıöylev. - Köy1üye lc:onaer. 21: Offenba• 
chın "La Belle Helene,, adlr operetinin radyo 
adaptasyonu, 22: Almanca yayım. 23,05: Fran• 
aızca. 24,05: Japanyolca. 

832 Khz. M O S K O V A. (Sıalin) 361 m. 
19,30: Konıer nakli. 221 Dan• muaikiai. 
223 Kh•. V A R Ş O V A, 1345 m. 

18,15: Bachın doiumunun ZSO inci yıldönümü· 
münasebetiyle bir temail. 19: Sitar konseri. -
Sözler. - Plik. - Sözler. 20,35: Şarkılar. 
21: Hafif muıiki. 21,45: Duyumlar. 21,55: Söz· 
ler. 22: Aktam konıeri. 23,15: Salon musikisi, 
24,30: lnıilizce konferans, 

Khz. L E 1 P Z 1 G. 382 m. 
18: Piyano muıikiai. 18,30: Sö~ler. 18,SO: 

Okonomi. 19,10: Konferans. 19.,30: Halk tar· 
kıları. ve muıikiıi. 20,40: Sözler. 21: Duyum
lar. 21,10: Dana musikisi. 23: Du7umlar. 
23.20: 0 llkhahar., adlı akeç. 24: Yeni musiki 

545 Khz. B U D A P E Ş T E. 550 m. 
18,35: Kuartet konseri. 19: lnıilizce derı. 

"Karna•al düiünü., adh opera. 22,45: Duyum
lar. 23,35: Şandor Bura çinıene orke•traaı. 24, 
2: Bac:bmann kuarteti. 1,05: Son duyumlar. 

s 

Stuttgart radyosunun küçük stüdyolanndan biri 

iki sonatı, 15 envansyonu, prelü • 1 
dü, altı keman sonadile, altı vi • 
yolonsel süti ve 6 enstrümantal 
konsertosu, 16 parça muhtelif a • 
!etler için yazılmış olan sonatları 
kadar nefistir. 

Bach genç yaşta evlenmiş ol 
duğundan tamam yirmi çocuğu ol 
muttur. Oğullarının çoğu meslek 
şahibi idi. Mesela bir kısmı şair, 
eczacı, hakim, filosof, orkestra şe
fi, avukat, opera müdürü, beste • 
kardır. Oğlwıun çoğu babası gi
bi organist ve musiki tefi olmuf
lar ve asrın en kıymetli musiki ele-

Stuttgart radyosunun almanca ııe in· 
gİ!izce spikeri Herr Hein: Laubenthal 

Kbz. P R A G, 470 m. 
18,20: Şarkılar. 18,40: Ziraat. 18,50: Al-

manca yayım. 19,50: Alma.nca duyumlar. 20,10 
PIAk. 20,151 Rusça ders, 20,301 Salon kuarteti. 
20,50: Belçika ınusilr.iai. 21,05: '"Kriatof Ko
lomb., adlr radyo piyeti. 23: Duyumlar. 23,15; 
Brünodan radyo orkestrası. 

1195 Khz, F R A N F U R T, 251 m. 
20: Çocuk masalları. 21: Duyumlar. 21,15: 

Anton Brücknerin eserlerinden 4 numaralı 
Eı • dur konseri. 22,20 Neıeli konser. 23: Du· 
yumlar, 23,lS: Barlun eı erlcrinden konser. 24: 
Brealaud&n nakil. 1: Gece muıikiıi 

950 Kbz. B R E S L A U, 316 m. 
19,20: Chopinden piyano muıikiıi. 19,50: 

Yannın proıramı, 20: Stuttıartt.an nakil, 21: 
Duyumlar. 21,lOı "Dorf unterm Henn adlı 
skeç. 21,40: Yeni tiirler va balladlar, 22: Dans. 
23: Duyumlar, 23,25: Muıikıli. re'f'Ü. 24ı Mu· 
ıiki • 

740 Kbz. M 0 N I H, 405 m. 
18,50: Oda musikisi. 19,301 HKan ruhtur,, 

adlı yayım, 19,50: Duyumlar. 20: Musikili. 
ıiir ve halk tiirleri. 21: Duyumlar. 21,10: Şen 
musiki. 23: Duyumlar. 23,20: Proıraıp araıı. 
24: Yeni musiki. 

574 SUTTGART. (Mühlel<or) 523 m. 
19: Ders. 19,15: Sözler. 19,30: Plak. 20: Mu· 

sik.ili bir ae:zinti 21: Duyumlar. 21,15: 0 Atk 
va kahve,, ten yayım. 22: Pli.k. 22,45: Steno•• 
rafi. 23: Duyumlar, 23130: Gece muıikiıi. 

29 Mart Cuma 
1 S TAN BU Lı 
12,30: Pli.Le. neıriyatı. 18: Otel Tokatliyandan 

nakil, Çay saati • telıiz caz. 19,20: Çocuk ıa· 
ati - biki.yeler • Mesut Cemil, 19,50 Haberler, 
20: Kem.an aolo - Ne,at • piyano ile. 20,30: 
Havayan ki tar Siret ve arkadatları. 21: Sak
aofonı Çimbalioe, ksilofon solo (pli.k). 21,ZOı 
Son haberler. 21,30: Radyo orkeıtraaı. 22: 
Radyo caz: ve tan•o orkeıtrasr. 

175 Kly. MOSKOVA 1724 
17.30: Parti ya71mı, 18.20: Moıkova op .. 

raaından bir opera temsilini nakil. 23.05: 
ln&ilizceı Moıkova ayakkabı fabrikaları. 
24.05 Almanca, konferans. 

823 Kly. MOSKOV A (Stalin) 361 m. 
19.30ı Bir konser nakli. 221 Dan• mu•İ• 

kisi. 
223 Kly. VARŞOVA 1345 m • 
18.15: Viyolonsel kona•ri. .. Sözler • 

pli.lıı:. 20.25: Duyumlar. 20,35: Lembersden 
naklııln lır:oro konseri. Sözler, 21.15: Seofo
nilıı: konser, 23,30: Şiirler, 23,46: Sözler. 
24: Tayyare bahisleri, 24,051 Salon musiki~ 
•İ. 

Kly. LEIPZIG 382 m • 
18,20: Ev musikisi. 18,SOı Alır:tüalite. 19ı 

(Biz, amele çocukları) adlı •keç. 20,05: 
Halk tarlaları pli..kları. 20,40: Kimyasar 
doktorun yardımcısıdır (konferanı). 211 
Duyumlar. 21,15: Uluıal J'&yım. 21,55: A.lıı:.
ıam konseri. 23: Duyumlar. 23,201 Sözler. 
23,35: Fenlandiya ıarkıları. 24,15: Gece mu· 
•ikiıi. 

545 Kly. BUDAPEŞTE 550 m. 
18: Sözler, 18,30: Cinıene orkeatraıı, 

19,45: Spor duyumları, 20: Amele 7a)'lmı, 
20,30: Bertha orkestrası, 21: Küçük tiyatro 
22: Gazete duyumları. 22,40: Piyano birliii· 
le ıarkılar. 23,30: Plik, 24,15: Mantita cu 
orkeıtraaı. 1,05: Duyumlar • 

Kly. PRAG 470 m. 
16,55: Kurtet konser. 17,45: Çe.kçe derı. 

18: Koaiçeden: Radyo orkettraıı. 19,05: 
Amele yayımı. 19,15: Almanca yayım. 19,50ı 
Duyumlar. 19,55: Plak. sözler. 20,10: Pl&k. 
20,30: Radyo orkestrası. 22: Slav musikisi. 
22,35: Orkestra refakatile solo konseri. 23: 
Duyumlar. 23,15: Pli.k. 23,30: Rusça duyum
lar. 

ıt95 Kly. FRANKFURT 251 m. 
18,30: Küçük konser. 19ı Çocuk yayımı, 

aö:zler. 20: Şen havalar, 21: Duyumlar: 21,15: 
Ulusal yayım. 21,55: Bıealavcl.ııı nakil. 23: 

manian arasına girmitlerdir. 
Geçen ve bu haftaki program

larda Jean Sehastian Bach'm bir 
çok eserlerinden mürekkep konser 
!ere tesadüf edilmektedir. 

Polon yada TUrkç ı yayım 
Varşova radyosunda ötedenberi 

ulusumuzla alakadar yayımlar ya
pıldığına çok defalar tahid ol • 
duk. Geçen yaz Cemal R~id ile 
Ulvi Cemal'in eserlerinden bir kol 
ser gene V arşova radyosundan ya 
yılmıt ve Avrupanın en kuvvetli 
radyosunda Türk sanatkarlarının 
adı anılması ve eserlerinin beğeni 
!erek çalınması her Türk dinleyici. 
yi sevindirmif ve göğsünü kabart· 
mıştı. 

Bildirildiğine göre bu defa 27 
Mart 35 Çartamba aktamı Var • 
şova radyosunda Türk dilile bir 
konferans verilecekmif. Bu konfe 
rans (Polonya'daki Türkler) mev 
zuunu teşkil edecek ve 10 dakika 
kadar sürecektir. Konferans Kro
kova tehrinde profesör Kovalski , 
tarafından söylenerek Varşova rad 
yosunca da nakledilecektir. Saat 
22,30 da bu konferansı dinleyirnz 

Marek Vabar cazı Hudapeşıe 
Plakları halk arasında tanınm19 

olan (Marek Weber) caz orkestra 
sı bir müddet evvel Hollandada 
idi. Gu takım yakında Budapqte 
tehrine gelerek bir seri halinde 
radyo konserleri de verecektir. 

Aktüali.te. 23,tSı Duyumlar, 23,20: Oda mu• 
ıikiai. 23,45: Spor duyumları. 24: Gece mu .. 
aikiai. 1 t Gece konıcri 

950 Kly. BRESLAV 316 m. 
19: (KamMaden der Berıe • K.ameradea. 

der Not) adlı Skeç. 19,SO: Sözler. 20: Eski 
ıüzel valsler. 21: Duyumlar. 21,151 Uluıal 
yayım. 21,55: Orkestra L.onaeri, 23: Duyum• 
lar. 23,25: Dana. 

740 Kly. MUNıH 405 m. 
18,50: Şarkılar. 19,05: Sözler, 19,25r 

RadyoJa futbol lrainiııci. 19,45: Duyumlar. 
20: Gando mızıka. 21: Duyumlar. 21,lSı 
Ulusal yayım. 21,55: Senfonik- fantaziler. 
23: Duyumlar. 23,20: Proıram arası. 241 
dana muai.kiai. 

574 Kly. STUTTGART (Müblacker) 
523 m. 

19,30: (Gespraech im Alltar) adlı yayını. 
20: Eilenceli musiki. 21: Duyıunlar. 21,lSı 
Ulusal yayım. (Schiff in not), 21,55: Orkea 
tra konaeri, 2: Duyumlar. 23,30: Halk tarla .. 
ları. 24,45: Şiirler. 1 - 3 ı Gece muıikiai. 

30 Mart cumartesi 
1 S TAN BU Lı ~ 
17,30: Jnkılip dersi, Oniverıiteden nakil ~ 

İzmir aayli.vı Profeaör Eaat Boz.kurt. 18,301 
Jimnastik .. Bayan Azide. 18,SOı Muhtelif 
pli.klar. 19,301 Haberler. 19,40: Etref Şefik 
Spur. 20: Bayan Nimet Vahit (ıaa.) piyano 
ile 20,30: Bayan Bedriye Tüzln ( t•n) Ue
mirca:z .. 21,15: Son haberler. Bors•lar. 21,JQ: 
Stüdyo orkeıtra11. 22; Sütdyo caz ve tanco 
orkeıtralarr • 

175 Kly. MOSKOVA 1724 m. 
18,30: Popoler orkeıtra koa.ıeri (J)per& 

artistlerinin iıtirakileJ, 20,30ı Edebiyat. 2lt 
Karıtık konıer. 22: Almanca yayım. 23,0Sı 
Franıı:zc. yayım. 24,05 fryeççe. 

823 Kly. MOSKOVA (Stalio) 361 m. 
18: (La Bello Helene) adlı Offeobach 

operetinin radyo adaptasyonu. 19r3C): Senfo
nik konıer, 22: Dana rnuailıı:ial. 241 lapanyol• 
ça yayım • 

223 Kly. V ARŞOV A 1345 m. 
16,45: Popüler konıer. - Sösler. 17,.Sı 

Şarkılar. sözler. 18,10: Y9ni plaklar, 11.SOr 
Sözler. 19,45ı Plik. duyumlar. 20,ZSı Spor 
da7Umlan. 20,351 KMnan konıeri. 20,501 Ak• 
tiialita. 21: Le.mbersdea nakil Duyumlar,. 
22: Senfonik konaer. Z3ı Rakli.mlar, 23,l&r 
Sö:d_.. 23,30ı Vilmadan nakil. 24,0Sı Saloa 
muıiki•i. 

Kly. LEıPZIG 382 m. 
19: Yeni lüsat. 19,lı Konferan.a. 19,3.S&. 

Pli.k.. 20,35ı Tarih bahialwi. 21 ı Duyumlar. 
21,10: Cü,.ük radyo varyetesi. Z3ı Duyum .. 
lar. 23,20: Oıkar Jooat orkestrası, 

!AS Kly. BUDAPEŞTE 550 m. 
18,30: Cazband. 19,40: Sözler. 20,401 

Popiiler Macar havalan, 21,50: Duyumlar. 
22,10; Opera orkeıtraıı. 23,35: Trio koa"' 
aer. 24,151 Orkestra konseri. 

Kly. PRAG 470 m. 
16,55: Caz:band. 18,05: Piyano konıerL 

aözler. 18,35ı Plak. 18,401 Ziraat. 19,SOs 
Amele yayımı. 19: Almanca yayım. 19,SOı 
Duyumlar. 19,55: Plik, 20: Duyumlar. 20,10' 
Karı tık prosram. 21 ı Konferans. 21,151 
Kuartet konseri. 21,30: Operet popürilarl. 
22: Duyumlar. 23,15: Pli.Lı:. 23,30: Hafif mu• 
aikl konaeri. 

1195 FRANKFURT 251 m. 
19,50: Aaker mız.ıkaaı. 21: Duyu..mlar. 

21,15: Büyük karııık ya71m. 1: Stuttcarttall 
nakil. 

950 kly. GRESLAV 318 m. 
19: Aktüalite, sözler. 20,15: Gelecek haf• 

tanın ya7lmlarına dair i.&abat. 20,40: Hafta 
duyumllU"ı. 21,10: (Ein Valzer muıı eı aein) 
adlı musikili akeç. 23: Duyumlar. ~ı 
Danı musikisi. 



(MÜTEFERRiK HABERLER) 
SEFARETLERDE 

Estonya ile 
Benzerliklerimiz 

1 

POLiSTE 

Veznedarın 
Bir oyunu 

--
Şehrimize gelen Prag maı
lahatgüzarı iki memleket 

arasında mukayese yapıyor 

Zimmetindeki ,paraları 
mevhum hırsızlara 

yükletecek ti 
Estonya hükı'.imeti, Prag maılahat

&iizan Bay Pbilippe Kaljot'u hususi 
bir vazife ile Ankaraya göndermit ve 
Bay Kaljot Ankarada Ekonomi Bakan
hğı ile yaptığı temaslardan sonra Tür
kiye ile Estonya arasında bir takas 
mukavelesi imzal&mlfbr. 

Turkofisini ziyaret ederek ihracat 
e,yamız hakkında izahat almıştır. Dün 
Park otelde oturmakta olan Bay Kal
jot ile görüştük. Bay Kaljot bize Ea -
tonya hükfunetinin Türkiye ile eko
nomi ve Kültür münasebatı tesis ebnek 
istediğini ve bunun için kencfuinin Tür 
kiyeye göndcrıldiğini söyliyerek dedi 
ki: 

- işte bu maksatla lstanbula gelir 
gelmez hemen Ankaraya gittim ve hü
luimetle temas ederek Türlııiye ile Es
tonya arasında bir takas mukavelesi im
zalad1111. 

Ankaraya gidişimden istifade ede -
rek büyiik Altay ailesinin çocukları o
lan ·ı ü"klerin yeni inkilaplanıu tetkik 
ettim. 'fürkiye • Estonya her ne kadar 
birbırl.rınu~n çok uzak iseler de bu u
zaklık iki milletin birbirlerile iktisadi 
ve kuı,ur sa.uasrnda münasebatta bu -
lwrmaiarına mani olamaz. 

l:.stonya 1 inlciyeden yün, pamuk, 
§eker. tütün, kuru yem.iş, tuz gibi e§ya 
aı.- oı ır. ı;una mukabil Türkiyeye de 
lu:.t:.u balık, gazete kağıdı ve bazı sa
nay~ mahsuk>.tı satabiliriz. 

l:.slOnya 1 uıkiye ile yalnız .iktisadi 
deoı., k...ı .. u.: .ı. ........ aı nda da .ııkı münase
batıa bulunabilir. Çürlıü Türkiye ve 
Ls.ony-4 Ldr.Luaerı b.ı·J.)ırleYme çok ben
zer.er. Tiırkiye cumhuriyeti varlığını 
buy~k şetı Atatürke borçlu olduğu gi. 
b., 1.11.ı: ae "K&rlığımızı reisim.iz Cons
tantln Pota·e borçluyuz. ...:onstanhn 
1--o .. b 1:::.:.tonyanın ulusal bir kahramanı
dır. 

Size siyasal, ulusal ve soysal vaziye
timız ve ça.ı~aıarnnızın birbirine ben
ztrlıği haİ<İ<mda bir çok misaller ıı:ö ... 
terebıLr:ın. Türkler dillerini yabancı 
,kelimelerden kurtarmağa çalıııyorlar. 
Eıtonya da ayni gaye üzerinde çalııı -
yor. Türk ve Eslıonya kelimeleri arasın
da da benzerlik vardır. 

Dış l§•er bakanı &y Tevfik Rüttü 
Arasın adı olan Aras kelimesi öz bir 
Eıtonya kelimesidir . 

Ankarada iken Atatürkün ç:iftl.iğini 
gezunn. Uun;•aıun hiç bir yerinde bu 
kadar mükeıo:mıel ziraat müessesesi görı
medım. Atatürk bir çölü arı. zamanda 
cennet bahçesi haline getinniıtir. Bi • 
rı.im reisimiz de lalin yakınında bulu
nan eski bataklıkları kurutarak bir çift
Lk vücuda getirıniştir. 

Eıtonya da Türkiye gibi milli sana
yiini korumalı; için çalışıyor. Göriiyor
ıunuz ki memleketleriıniz hep ayni 
yollardan yürüyor. 

Dıı aıyasada da birbirimize benzi • 
yoruz. Tiiriüye Balkan itilafı ile Bal • 
kan devletlerile ekonomi ve siyasal bir 
teşriki mesai vücuda S"tirmİftİr. Es -
tonya da s..Jtık itilafı ile Baltık dev -
kt.eri arasında ayni teıa-iki mesaiyi kur
mak isliyor. 

Uç Baltık devletinin tabii zengin -
likleri birbirine benziyen tarihi an'ane
leri vardw. Bundan ha!ka Eatonya, 
·ı urkiyenin oaınimi do.tu olan Sovyetler 
le dostane müna.ebat tesiı elmit-
tir. 

B.irbiııine çok benziyen bu iki mil
let arasında kültür münasebah tesis e
dJme.,GJ-. Estonyaya dönüıte iki mem 
leket arasında seyahatler tertip edil • 
meıini teklif edeceğim ve üniversite • 
ter arasında talebe mübadelesine çalı
pağnn.,. 

M c .. r sefiri Peşteye gitti 
Macar sefiri Bay Jungerth dün An. 

karadan 1 stanbula gelnıiı ve akf&'llki 
ekspresle Budapeşteye gitıniıtir. 

400 seyyah geliyor 
Akitanya vapuru ile cuınarl'eM günü 

ıehrimize 400 lngiliz ve Alman seyyah 
ge.~cektir. Seyyahlar 3 gün htanbul
da kalacaklardır. 

Tamir edi en "Maltepe 
" işlemeğe aiındı 

Akay idaresinin büyük bir tamir 
)<.oyduğu Maltepe v"puru iki günden
beri İ!lemeğe batlamııtır. 

Gemide esaslı tadilat yapılmııı, Ar• 

ka kamaralar ortaya almmııtır. Makine 
ve kazan kısımlarında yeni baştan bü
yük tamirat yapılmııtll'. 

(Maltepe) vapuru 14 mil sürat ya
pabilecek vaziyettedir • 

Vapurun Üç gÜn evvel yapılan tec
rübelerinde ekonomi balamı Bay Ce
lil Bayar da hazır bulWlmııfl:lır. 

Y ugoala vya sefirleri 
. BELGRAT, 20 (A.A.) - Avala 

AJansından: Yugoslavyanm ecnebi 
memleketlerde ıüfera ve memurini a
rasında tebeddülat icra edileceğine da 
ir bazı ecnebi gazetelerde intiıar et
miş olan bütün haberler asılaızdır. 

Am~rikalı ga:ıeteci 
Bursa.da 

BURSA, 20 (A.A.) - Amerikalı 
gazeteci Mis Betti bugün latanbul yolu 
tle !ehrimize geidi. Bu~ada iki gün kal- ) 
dıktan sonra Izmire gidecektir. 

Taksimdeki hastanelerden birinde 
tuhaf bir hadise olmuştur. 

Hastanenin veznedarı pazartesi gü
nü sabahı hastanedeki yatak odasında 
karyolasına bağlı olarak göriihnii§tür. 
Bu rı.at altı aydanberi hastanenin vez -
nedarlığmı yapmaktadır. Fakat son 
günlerde darlıkta kaldığı ve ailevi İ§· 
lerinden sıkıntıya uğradığı için, tekrar 
yerine koymak Üzere, kasadan 68 lira 
kadar paray:İ. zllıımetine geçinnif, son
radan da parayi yerine koyamamıştır. 

Bunun üzerine düşündüğü bır çare
yi tatbik ebniştir. 

Pazartesi sabahı vezne odasına ge
len hademe Artin, veznedarı yerinde 
göremeyince, merak ederek, hastane -
deki odasına çılunıı, ve veznedarı kar
yolaya bağlı bulmuştur. 

Ne olduğunu sorunca da şöyle bir 
cevap alml§tır: 

- Buraya dört kiti geldiler, beni 
bağladdar. 

Bunun Üzerine hademe Artin ipleri 
çörı.müı, meseleyi hastanenin ba§hekim· 
liğine bildirmiıtir. 

Veznedar başhekime de ayni şey
leri söylemiştir. Vaziyetten haberdar e
dilen polis tahkikata el koymuş, az 
sonra da neticeyi almışbr. 

Meğer veznedar, paraların başkala
n L'al'a!ından çahndığma başkalarını ik
na için, böyle bir sahne tertip etmiş -
tir. N elice anla,ılmca, veznedar da bu 
oyunu kendisi -:ızırladığını ve 68 lira
nın zinunetindt .bulunduğuna itıraı. et
mi,tir. 

Poliste bu hususta ketwniyet muha
faza edilmektedir. Veznedar dün sabah 
müddeiumumwge verilmış.tir.• 1 a.:.Lı.K.Ka· 
ta devam olunuyor. 

Tramvıydan atlarken 
Beyoğlunda Yeni.tartıda Papelyan 

apart:ımaıu kapıcı11 Azizin yanında o
tnra:n Şakir, Eminönünden Bebeğe gi
den 251 numaralı tramvaydan Arna
vutköy caf/desinde atlamak ıİste,..en ye
re dütmüı, sol kolundan yaralanmıt· 
tır. 

Tutuşın baca 
Elmadağında T qvikiye palas apar

bmanınm kalorifer bacasından ate§ çık
tığı gönilmüı ve aöndiiriilmüftiir. 

Kahvıloe kumar 
Süleymaniyede Dökmecilerde Dur

sunun J.abvesinde kumar oynadıkları gö 
rü~mü~ Veli ile Hüseyin yakalanmıı
lanlır. 

Çırpan otomobil 
Şoför Arifin kullanclığı 2076 numa

nlı otomobil Ağa.caminden geçmekte 
iken madam Dizaııpere çarpııut ve k• 
dıru ba,mdan yaralamııtn:. 

Gümüş elli ve 
Yirmi beşlikler 
Cumartesidea itibaren 
basılmalarına ba§lanacak 

Gümüt bi'I' liral:ılda.rm buılma
eına dıevıam edıilmeıktedıir. Cumar
tesi gününden itibaren de gümüt 
elli ve yİ?'lDİ. bet kuruplutdııırm ba
şılmasma baflanacaktır. Cümüt 
bir limhklardan daha bir buçuk 
milyon tane basılacak, 4 milyon 
da 25 ve 50 ilııurufluk para basıla
caktır. Kalıplar hazırlanmrt, nü • 
muneler budnut ve beğenihniftir. 
Paralar güınüt liralıldarm ayni • 
dir. Yalnız bta itibarile küçüktür. 
25 ikunıtluklar fimdilııi yü:ı< para • 
h!tlar, 50 ilrun.ıtluklaır dıa tiını • 
d&i 'bet kunıflukhı.r büyüWüğün
de olacaktır. 

Kayseride grip salgını 
KAYSERi, 20 (A.A.) - Meclisi q. 

mumi bqgün veli Bay Nazmi Tokerin 
bir söylevi ile açılını' ve çalıımaaına 
b"§lamııtır. Grip aalgmmdan dolayı 
mektebler tatil edilmiıtir. 

Toprak bayramı 
Bugün Halkalı Zin.at nıcıktebinde 

köylülerin iııiralrile toprak baynmu 
kutlulanacaktır. 

·-------Harici kü&ük haberleT: 

"' Nis - Koni hatb üzerinde bir ltal
y~n lokomotifi yql üzerinde çalııan 
d,oı;t "!"eleden üçünü öldürmü§ ve bi 
nnı agır surette yaralamııtır. 

* Alp mmtakasında ve ezcümle 
Greneble'a yakın Gapuriage'da bir zel 
zele hiasedilmiıtir. Bazı duvarlar çat
lamııtır. Nüfusça zayiat yoktur. 

" Viyanada müebbet hapse maJı,. 
küm edilmiş olan sabık nazır Rinte
lenin bu cezaya tahammül kabiliyeti 
tasdik edilmiftir. Rintelen, batka bir 
hapisaneye naklolunmuştur. 

"' Şubat ayında Berlindeki müna· 
kalat ka:ıalan 1497 ye çıkmııtır. Bu 
kazalar nelİcesİnde 16 ki§O ölmüı 511 
kıi§i yaralanmııtır. ' 

-
MiLLiYET PERŞEMBE 21 MART 1935 

A manya Versay muahedesini 
yırttıktan sonra 

(Başı 1 inci sahifede) 
bitirıniıtir. 

f'ariste bir heyet toplanacak 
PARIS, 20 (A.A.) - Reuter ajan

sı muhabirinden: 
B.ı sabahki kabine içtimamda alman 

kat'i bir kıarara göre, Alınaınyanın si -
lilılanmasından doğan meselelerle meş
ıı:ul olmak üzere, Fransız, lngiliz ve 1-
talyan mümessillerinden mürekkep bir 
heyet, hafta sonunda Pariste toplana
caktır. 

Kabine, Almanyada mecburi askerlik 
hizmetinin tesisini protesto makamın
da hazrrlanan notayı tasvip etmiştir. 

Lou nota, bugün öğleden sonra Ber
linde Yon Neuratha verilecektir. 

LONDRA, 20 (A.A.) - K'1bine top 
lantm ikı saat kadar sürmüştür. Top
lantıda dış meseleleri görüşü_müştür. 
Bay t.dt:n, bu toplantıda hazır bJJun
muştur. 

Reuter ajansııun haber aldığına gö. 
re, kabinede, lngilteıe, Fransa ve ltal
ya m~es, illerinden mürekkep bir kon
sıe y in, ~ir Sunonun Berlini ziyaretjn -
don evvel l'ariste veya lt;ılyanın ş.:na
linde toplaınma31 hakkında ileri sü.r-ıHen 
f.Jı.r müz--.Jcre ediımi§'Iİr. 

Bu hususta Fransa ve ltalya bükü. 
met e.-.ne bUgÜn tebligat yap.iması bek
leniyor. 

Buy Laval Moskovaya gidecek 
P ARiS, 2(1 (A.A.) - Reuter ajan

sı muhabırinden: 
.Kab.o.ne, ~ovyet hüki'imcti tarafın -

dan uay Lavalin Moskoveya geımesi i
çin yapılan daVL1:İ. kabule karar vermiı
tir. 

Şimdilik bu ziyaret halxlunda bir 
ta.İn teshil dilmiş değildir. 

LONDRA, 2D (A.A.) - Reut•r a
jansının haber aldığına göre~ 1 nr ılte • 
re hükUmetinin tdilifi üzerine, l-'Priı -
te -:umartesi günü t-ransız, It:ıJyan ve 
lngid.z mümessilleri arasında hir kon .. 
ferans yapılmasına karar verilmiştir. 

ltalyayı Bay Suvişin tenısH edece. 
f:i zannedılmel.Ledir. 

Bay Eden cumartcl'i günü Parise gi .. 
derek lııgiıtere hükilnv.>tini te·ıısil edc
c:cktir. 

Bay Edenin cumart"Iİ akşa·m, Lon· 
draya tayyare ile döruneıi ve Ol'adan, 
Sir Slınon ile beı-ab,,r Berlinc gıtmesi 
muhtemeldir. 

Hangi maddeler mevzııııbahistir? 
i' ARiS, 20 (A.A.) - Reuter ajan

-sından: 
Fransız hükiimeti, Verııay rnuahe

des,inin Almanya tarafından ihfaJı key
fiyetiıU, hangi hukuki esaslara istina
den, uluslar kurumuna .ilıbar edeceğini 
henüz tesbit etmİf değildir. Bu husu•· 
ta Versay muahedeoinin 11, 164, ve 
213 üncü maddeleri mevzuu bahsedile
cektir. 

ikinci bir toplanh daha yapılacak 
PARIS, 20 (A.A.) - Reuter ajan

sı muhabirinden: 
Zannedildlğine göre, üç hükıirnet a

rasında iki toplantı yapılacıalcbr. Birin
cisi, cumartesi günü, evvelce haber ve· 
rildiği ıribi Pariıte, ikincw de, tahmin 
edildiğine göre, Sir Simon ile Bay E
denin Bedin, Moskova ve V arşovadan 
dönütlerinde yapılacaktır . 

3 devlet nazırları görü1ecekler 
ROMA, 20 (A.A.) - Havas muha

birinden: 
ıtaıya, F raıua ve l ngiltere harici • 

ye nazırları araımda doğnıdan doğru.. 
ya istipre tasavvurunu, müfl.erek di • 
siplinin tezahürü teJalı:lııi eden eflı:in u
muıniye, müsait surette karJılamakta -
dı:r. 

Hiikômet, büyük devletlerin sıl<ı 
bir tanda ıştiriıki meoaisi:ne, Fransa -
ltalya anlaşmasına ve mukarrerab Ital· 
ya tarafından tamamile kabul edilen 
Londra mürı.akerabnın ruhuna sadık 
kalmaktadır. 

Almanya, ınezdinde yapılacak her 
hangi müıterek tqebbü•ün icrasından 
önceki müzakerelerin, ıiiç devletin me
aul nazırları arasında cereyanı tercilı 
edilmekteclıir. 

Bu müzakerelerde Muasoliniıııiıı de 
hazır J,ulunabilmesi için, ı tal ya fİma • 
lindeki tehirlerden biriniın intihabı da 
hot görülecektir. 

ltalyanm mümkün olduğu lauhır 
tiddetli tedabir alınmasına ötedenberi 
tarıaftar bulunduğu da kaydedihnekte • 
dir. 

Diğer taraftan, lı:ııgilhn'mıin Berline 
tevdi edeceği nota, üç devlet aralllldaki 
mükaleme mevzıılarmdan hariç görüI
mekteılir. Almanyamn ı-eket tııır:zı ~ 
lamından, lngiliz notasmm yalmz in • 
ııiltere ile Almanyayı ali.b.dar eden 
bir keyfiyet olduğu, ve çünkü orada 
halledilecek aynca bir mesele, Ber-
lln seyahati meselesi mevcut bulun-
duğu söyleniyor. 

F Ttu1$1Z notası htu.ırlanıyor 
PARIS, 20 (A.A.) - Bugünkü 

mzırlar içtimaında, Fnuuanın Berılin 
elçisi tarafından Alınan hiikiimetıine ve
rilecek protesto nolıasmm metni lııarar
lıı,facaktır, 

Bu nota, Almanyamn hatb hareke
tinin V erıay muahedeaine ıtec:avürı. teı· 
kil ettİğÜıden marula, muahedelerin ta
rafeynden ya:lnırı. biri tarafından Ee.ı.i
ni meneden 3 ıubat tarıihli Fransız • 
lngiliz tekliflerine de muhalif olduğu
nu ifade edecektir. 

Kabinenin, müstakbel miizakeratta 
müttehaz tek taraflı mukarreratın naza-
n itibara almmıyacağıru beyan et-
mesi muhtemeldir. 

Bay lavalin Moskova seyahati 
Kabine, Bal Lavalın Mooıkoveya da

vet edilmif olması keyfiyetini de mü -
zakere edecektir. 

Sovye't mabafili, bu seyahatin bir 
an ev~ hatta Bay Eden orada iken bi
le vukuunu temenni ediyorlar. Maa • 
mafih, böyle lıit- seyahatin uzun uza
dıya diplomatik hazırlıklarda bulunul
masını icap ettirdiği de teolim olun • 

maktadır. 

Uluslar kurumuna havale 
PARiS, 20 (A.A.) - l<euter ajan

sı muhabirinden: 
Kabine, Almanyanın mecburi asker

lik hizmetine dair olan karanru derhal 
uluslar kurumuna havale etıneğe karar 
veınriş:tir. 

Dış iyl_eri bakam ne diyor? 
BERLıN, 20 (A.A.) - l<Oyter a

jansı b.Idiriyor: Bay Fon Nöyrat, Röy
ter ajansı muhabirİnin bir sualine ce
vap vererek demiştir ki: 

Sir John Silnoı:ı ile Bay Edenin 
Berlini ziyaretleri jyi bir hava içinde 
yapılmaktadır. Müzakeratın heyeti u
muıniyesi kolay olamaz. Fakat evvel
ce, bundan dana ko.ay değ.idi. Şimdıi 
hiç olmazsa esas daha aydınlıktır. Ve 
kelime üzerinde minakaşa edeceğimize 
reahteler üzerine istıinat edebiliru. 

Amerika müşahit vaziyetinde ka
lıyor. Bay Rıızveltin ümidi kırık 

VAŞiNGTON, 20 (A.A.) - öay 
Ruzvelt, Avrupa vaziyetine karşı mü -
ıa. ed- s'.yasetın.İ takip etmektedir. 

Za::ne,dildiğine göre, görliımüş oJ.-
duğu Bay Hulı ile tfay Norman Davis, 
Beri.ine bir protesto göndermek fikrine 
ıe.T.ayül <diyorlardı. Fakat Avrupada • 
lci mu .. temel karış klıklara girmek en
dişesini izhaı eden ba.lıııiye ve har · 
b.ye ba!.tanlannln fikri buna galebe çal
mı~t.r. 

Bay Ruzvelt, silahlan bırakma kon
feransı çerçevesıinde harekete geçmeğe 
daha ziyade taraftardır. Fakat iyi ha
ber alan malıafile göre, son hacfaeler 
Bay Ruzveltin cesaretini kınnıştır. 
Ve reisicumhur artık sıilahları bırakma 
etrafında uluslararası bir anlaşma ihti
mali mevcut olduğuna ;nanmamakta -
dır. 

Memurların teşekkiirü 
BERLIN, 20 (A.A.) - Almanya 

memurlar birliği kşl<ımı tarafından B. 
Hitlere gönderilen bir telgrafta: "O • 
lünceye kadar, şahsınıza bağlı bulunan 
Alman devlet .,,emurJarı, mecburi as • 
kertik hizmetini ihya buyurduğunuz • 
dan dolayı son derece heyecanla size 
teşekkür ebnektedirler., diyor. 

Rusyaya haber verildi 
MOSKOV A, 20 (A.A.) - lngil -

terenin Moskova sefiri, Lord Çilson, 
' hükümetinin Berlıine gönderdiği notanın 
lir kopyesini ıBay Litvinofa venni§· 
tir. 

Ruslann yazclıklan 
MOSKOV A, 20 (A.A.) - lzvesti· 

ya gazetesi (Berlinin zaferi) başlığı 
ve Viator imzası altında neıretmiı ol· 
duğu bir makalede diyor ki: 

Almanya hiikiiınetinin Fransız ve 
lngilz diplomatlarının kendiai ile mü
zakere etmek arrı.usunda bulunduk • 
lan bir meseleyi kendiliğinden hallet
mit olmasına rağmen lngilterenin Sir 
Con Saynıenin Berlini ziyareti karann 
dan varı.geçmemi§ olmaamı öğtt:ıen 
Berlin, rahatça bir nefes almııtır. 
Berlin hüloinıeti, bu oyunda büyük 
bir muvaffakıyet kazanmıştır. Alman 
matbuatı, büyük lf&rb devletlerinin ve 
her §eyden evvel ln.gilterenin Bay Hit 
Ier tarafından kendilerine takdim olu 
nan lokmayı yubnuş olduklannı bü -
tün dünyaya ııö)'liyebilir. lngiltere hü
kfuneti Almanya hüki'ımetinden Bay 
Hitlerin 3 §ubat tarihli notada mün
deriç bütün hususat hakkında müza· 
kereye amade olup olmadığını bir ker 
re daha iatimzaç etmitıir. Bu iatim • 
:zaça Bay Fon Neurath, tebessümle: 
maalmemnuniye cevabını vermi,ıir. 

Almanya tepeden tırnağa kadar 
silahlıdır. 

Her §eyden bahsedilebilr, her hu • 
aua hakkında görüşülebilr, fakat bilin 
ıneai ları.ııngelen nokta, bu kabil gö -
rüpııelerden ne gibi bir netice !f.Ika -
cağıchr. Almanya, tepeden tırnaga ka 
dar ailahlanmııtır ve iıtikbalde yapı
lacak bütün müzakerelerde bu vakı· 
aya iatinad edecektir. lngiltere hüku· 
metinin proteıtolan bütün dünyada 
merhamet uyanchracak bir intiba ha
.,ı edecektir. Hiç kimsenin Bay Hit -
)erin muvafakat edeceği emniyet slate 
minin ne tekilde olacaiından tü~ 
ai yoktur. Sir Con Saymenin bu hu • 
auıta ne cevab vereeğini keıif ve tah· 
mine uğrapnıyabm. 

lnBiJU riyaseti 
lngil:z aiyaaeti, üç veçhile irı.ah edi-

lebilir: ' • ,.,.,ıoıım 
1 - lngili:z hükıiıneti vaziyeti ten

W- için yeni bir teıebbüate bulunmak 
iatemektedir. Alman aiyasetinin vazi
yeti kemaliyle aydmlabnı! olduğu "1 
zamaı;da bu tekildeki izah gülünç o
lur. 

2 - lngiliz hiikUmeti, faıist Alman 
yanın arzulanm önlemekte ve tarihi 
fırtınanın iatikametini ıarki A 't'l'Upa
ya çevirmek onusunda bulunmakta • 
dır. 

3 - Üçüncü izah tekli ıu olabilr: 
fngiltere büklimeti, tehlike önünde 
tamamiyle pualayı ,aşıracak derecede 
zayıftır. Bundan sonra tahaddüs ede
cek vukuat, bu üç izah ıeklinden han 
gisinin doğru olduğunu göaterecektir. 

Fakat her halükarda sulh ve harb 
meselsi etrafmda cereyan ebnekte o
lan tarihi oyunda kaybedilmİ§ bulu -
nan bu ilk partinin heıabatını gör • 
mek mecburiyeti lngiltereye aid ola -
caktır.,, 

Temps ne diyor? 
PARIS, 20 (A.A.) - lngiherenin 

6erline verdiğ nota hakkında Temps 
gnzetesi diyor ki: 

lngiltere hükfunetinin uzla~ma gay• 
r~tlerinde en son derceye varmak İs• 
temesi, müdafaa edilebilir bir vazi .. 
yettir. Fakat ıurasını da kııytletmek 
lazımdır ki, Alman • 1 ngili:z görüıme
leri diplomasi tarihinde bucüne ka • 
dar görüşülmemit §artlar içinde yapı
lacktır. Çünkü müzakerler hadiseler
le daha evvel ve açıktan a\ığa ta ~ 
hakltuk ettirilmiş bir menu üzerin
de olacaktır.,, 

Tempa gazetesi, Almanyanın kütle 

T erkos mu haklı, 
1 Ha-k mı? 

(Başı 1 inci sahifede) -
bedelini tarifedeki fiat üzerinden 
derhal ooemeğe abone mecbur tu
tulacaktır) deniliyor. Bu sarahate 
nazaran terkos idaresi henüz se
nelik asgari su miktarını bitirme
miş bir aboneden senelik asgari 
miktara değil de üç aylık taksitler 
ile birlikte fazla su bedeli alabilir 
mi? 

11 - Terkos idaresinin bu mu
kavele harici olarak istediği üç ay
lık fazla su bedelini v..rmeyen bir 
abonenin suyunu kesmesi halinde 
idareye ne gibi mes'uliyetler dü -
şer? 

Ne karşılık al~ı k ? 
1 - Bu maddenin hükmüne gö

re, zaman vahidi kıyasisi bir sene
dir; üç ay değil. Eğer fazla su sar
fiyatının üç ayda ıbir hesab edile
ceğine dair mukavelenamede baş
ka bir madde, b~ka bir kayıt yok
sa T erkosun bu parayı üç ayda bir 
almaması la:zımgelir. Çünkü bu 
maddede zaman vahidi kıyasisi 
bir sene gösterilmektedir. 

2 - Bu maddeye nazaran T erko 
sun istediği fazla bedeli · ala -
ma-Oığından dolayı suyu kesmeme
si lazımgelir. 

Yarın da eski Erzurum Mebusu 
Avukat Bay Hüseyin Avninin 
müt'aleasını neşredeceğiz. 

H ıva raporu 
Sıfır hararet derecesine ve deniz se 

viyesine indirilmiı barometre bu sa
bah saat 7 c.e 765,5, saat 14 le 763,5 
hararet derecesi saat 7 de 2, saat 14 te 
6,5. en yukarı hararet 8, en aşağı ha
raret 1. Rüzgar yıldızdan esmiıtil'. En 
yukan sürati saniyede 14 metreye ç1k 
IDl§tır. 

halinde tekrar silahlanmasının uzun 
zamandanberi ve bir usul dairesinde 
hazırlanmı§ bir planın tatbikı oldu • 
ğunu ilave etmetkedir. 

Almanyada askeri hiznıetin mec 
buri ıekle konuluıunu, Franaanın iki 
senelik askeri hizıneti kabul f'dişine 
hır cevab olarak sayanlar, Fransanın 
bu tedbiri, t 930 aeneainde silahları bı 
ralana konferansına hazırhk yapan ve 
Alman mümessillerinin de hazır bulun 
duğu komisyonda mevzuu bahsettiğini 
unutmaktadırlar. 

Bay Hitler Augsburg'ta 
AUGSBURG, 20 (A.A.) - Ba';' Hit 

!er, hiç beklenilmediği halde Münih -
ten buraya gelmit ve halk tarafından 
çoşkun tezahürlerle karşılanmı~lır. 
ikinci toplanh ltalyada mı olacak? 

ROMA, 20 (A.A.) - 23 Martta 
den evvel Pariste yapılack olan top
lantı, ikinci bi.r toplantı için ibmri ma
hiyette olacaktır. Sir Con Saymenin 
avdetinden sonra yapılacak olan ikin
ci toplantının yeri henüz tesbit edil -
memiıae de Duçe'nin huzuriyle ,imal 
ltalyaaında bir yerde olma11 muhte • 
meldir. 

Fransız notası Berline 
gönderildi 

PARIS, 20 (A.A.) - Fransaıun 
Alman karan hakkında ulusla!• kunı· 
mu konseyine müracaatı muhtemel o· 
larak bu aktam telgrafla ulualar kunı 
mu genel kltiblııe bildirlecektir. 'lale 
bin uluslar kurumuna statülerinin on 
birinci maddesine istinad edeceği ve 
belki de bu talebde statülerin 16 ıncı 
maddeainin son fıkrasının da zikredi
lecefi zannolunmaktadır. 16 ıncı mad 
denin acın fıkrıuı auçlu azanın ulus • 
Iar kunımundan çıkanlmasını i.ıih • 
daf eylemktedir. 

Konseyin fevkalade içtimaı tarilıi, 
baıkan Bay Tevfik Rü,tü Araa tara • 
fından tea!ıôt olunacaktır. Mııamafib 

, bu ~ 28 martta ve yahut 1 ni
unda olacağı tahmin edilmektedir, 

Franaanm Almanya prote,to nota&ı 
Fransanm Berlin büyük elçiıi Bay 
ıFransua Ponce'ye ııönderilmiıtir. 

Notanın yann tevdi olunacağı muh 
temeldir. Bu ı-lıhür ltalyanın da ay
ni zamanda notaamı haz:ırla;yabiLne • 
si için yapdmrıtır. ltalyanın notaaının 
Franşız notaH ile ayni mealde olmaaı 
ve ayni zamanda verilmesi rı.annedil • 
mektedir. 

Yapılacak teşebbüsat hakkında bu 
cumartesi giinü Pariste yeniden top -
lanılacaktır. Sir Con Saymen ile Bay 
E.denin avdetlerinclen sonra ıimali l · 
talya ıehirlerinden birinde aynca baı· 
ka bir içtima yapılmıuı da varittir. 

Fransız notasında neler var? 
P~, 20 (A.A.) - Röyter A • 

jansı bildiriyor: Fransanın Almanyaya 
notası ancak yann sabah Berline tev
di olunacktır. Ve ancak o zaman neı· 
redilecktir. Röyter muhabirinin aldı • 
ğı haberlere göre, bu nota, Almanya
nın mecburi aakerlik hizmetini yeni
den tesis etmek hakkındaki karan ne 
ticesinde Veraay muahedesinin, Berli• 
nin müzakere esası olmak Üzere ka • 
bul ettiği 3 gubat beyannamesinin ve 
esas prensipi ulualar arası bütün taah 
hütlere sadakat olan uluılar araaı hu 
kukukunun ihlal edilmi9 olmasını pro 
testo ebnektedir. 

Notada, netice olarak Fransanm bir 
taraflı alınan herhangi bir karan ya• 
kında yapılack müzakereler esnasın• 
Sir Con Saymenin Berline hareketin • 
da nazarı dikkate ahruyacaiı bilıliril • 
mektedir. · 

Yeni Bulgar sefiri 
Bugün geliyor 

(lıa~ 1 inci sahifede) ii· 
T eodor Pavlofun Ankaraya tıııyiıııi "' .. 
nasebetile ba§makalesinde diyor ki· 

Bay Pavlof Ankaradaki bu ınesulı• 
yetli büyük mevkii ilk defa olarak iJ • 
ga) etmemektedir. O, Türlııiyede de• •. 
letiınizi altı sene tem.il eylemiştir· An 
karadaki siyasal faaliyetinin ncticele• 
ri, ikıi tarafın gayret ve hüsnü ııiyeld • 
leri ve Bay Pavlofla 0 zaman SofY• 8 

bulunan meslektaşııun ıahsi diraY•:· 
leri sayes.inde 1nüsait ve müsbel 0 

• 

muştur. 

Türk • Bulgar münasebetleri o .dd: 
rede haldki bir dostluk istikaınetı" 
inkişaf ebnİ§tir. Bu dostane ınüoıı•• '. 
bat 1929 da Türkiye bitarafl.k, ~aş . 
ma, adli sureti tesviye ve hakem p11sa 

lonm akdine hakim olmuştur. iDı"' 
Bütün bunlar, &y PavlofUJI b şu 

le şark komşumuz arasında, iki 1<0?' 
memleketin huzur içinde kü.tü...,I ,,,..!· 
ı.:;ıah ve alelumum Balkanlarda .ı.arı;1• çın bu kadar elzem olan samimi da/o 
luk eserine daha biiyük bir ınu11 " 
fakıyetle tekrar başlayacağı haf<lııP • 
da bizi temin ediyor. , 

Türkiye • Bulgar iyi komıuluk ~ 
nase'!>etleri yolunda 'hakiki hiç bir erıll e 
·-'·tu lk' 1 L'-"~'-·I . . . . tanır 1 
~'Ulft r. ı u us ınrıuır ennı ıyı 
birlbirlerine kartrbklı hürınet e~~~ 
Bütün kuvvetlerini kendi ekon,,.,,;Jı 
t.ültürel inkişafına ıhasrebneye aynİ d~ 
recede .ikisinin de ihtiyaçları vaı·dır· su 
na binaen Türk - Bulııar dostluğu of · 
konun en küçük bir bulutla dahi lıafl"'• 
maması bıhiidir. 

E? iyi d~st.lar .arasında dahi.~• 
bulabilen geçu::ı suıtefehbiimler ııriZ' 
rak lıadis olmuş ise, ikıi hükumetin oııf' 

lm • "d' •. ı'iO' sı az azım ve ıra esı geçıa ve 111 
lan şeyi değil, daiına iki uluamı def8lll' 
lı "e esaslı menfaatlerini kaydeııııeY' 
matuf olacaktır. işte, bugün yeni )3111 • 
gar mümessilinin hareketini bu t.,,,e~· 
nilerle selamlıyor ve bütün Bulgar ııııl· 
Jetinin ayni hissiyatfü tmıttasif oldu · 
ğunda şüphe etıniyoruz. 

'f. " .y. 
Bulgaristanın Ankara sefirliğine ıa· 

yin edihniı olan Bulgar dıı işler ı.ok"r 
lığı siyasal itler müdürü Bay Pa11loi 
bugün Sofyadan tehrimize gelecektir• 

Bay Pavloff eski sefir Bay J\ıl1~ 
nofftan evvel de Bulgaristaıun AııJııl 
ra ~efiri idi. 

Yeni Soyadı 
alanlar 

Yeni soyadı kanunu üzeriıı' 
isimleri &§ağıda yazılı, ölü ıBay cl<Jlı· 
tor Arı.iz oğullan Fikri, Nihat, Fuat ";' 
yadı olarak (RUTKA Y) ismini alclı . 
Ve nüfusa tescil ettirdik. 

Şişli Terakki lisesi muallimlerindeP 
•Bayan Hasene Nimet aile ismini (Jı.1• 
san) almıttır. 

Balat Molla Aşkı Demirci kuyu ·~· 
ğında mukim ebe Bayan Nuriye ve 0~ 
lu Sabahaddin (Yurdakul) ş0yadııı1 

mıştır. ıılı 

htanbul Ekim okulunda Bay Meınd 
(Okten) Bay Yaıar (Aytint) aoyadıı>' 
almı,Iardır. .,J• 

Çamlıca bulgurluda ıBay Mu•t 

(Ersöz) Bay Mehmet (Kuzu) ao1ııdl>" 
nnı alını§lar-clır. ) 

Hayriye lisesi: 439 Ahmet (Erıı;:. 
Kadıl<öy U. apartımanmda Bay A· 
dir (Atay) $0yadmı almıtlardır. . r· 

Sult'analunedde Ayasofya müzeaı tıol". 
ıısında kadın berl>eri M. Kemal (SS 
ran)ı ıoyadı olarak ııhmttır. 

SPOR 

Oyuncular çağırıhyor 
Futhol Federasyonundan: .. ,.;f 

Beynelmilel maçlara hazırlanmak u•- e 
antrenörün nezaretinde çafııinak ii•~ 
eyyeJce çağırılan oyuncuların 22..3- dı
cuma günü saat on dört buçukta JCo a• 
köy Feneı<bahçe stadında leva:zıın)ar1 1

,. 

birlikte behemehal hazır bulunnıa.1"1" 
bemmiyetle rica olunur. 

Almanyada bir gaze!e 
müdürü tevkif edild• ·~ 

·,tı 
BERUN, 20 (A.A.) - AbnaJI co · 

barat bürosunda,;: (Gazelle de ,j,illi 
logne) un müdürü Bay Şafer, b~~· 
aosyalist matbuat propagand~ d'1' 
kında yanlı§ haberler çıkardı~.,,il'. 
dolayı çar§amba günü tevkif ~lef' I•' 
tir. Bay Şafer'in mesleki gô\zeleC1 

0;r. 
teainden çıkanlması bekle.\unekl' . 
Berlinde film kongre~' . 

BERLIN, 20 (A.A.) - OniiJJJ~.,Jı 
deki ay zarfında Berlinde topl~ ir 
olıan beynebnilel film kongresil' cbi 
tirak edeceklerin mikdarı 800 e<="0;r 
ve 600 Alman tahmin edilınekl~,,.· 
Belçika, Bulgaristan, lngiltere. f ,.ııt• I 
sa, A vuaturya, Jgyeç, Isviçre, h? c,,.• 
Çekoslovakya ve Macaristan 'f';i,.Jı 
teıkila t ve ııahibleri kongreye ış 
edeceklerini bildirmi,Ierdir. ,,,,,,, 

Dr. Hafız CeJJJşl 
Dahiliye müteba11ıı1 

1 
Cumadan batka günlerde ,.. 

b 
(2,30 dan 6 ya) kadar bUJ' 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefoll 

22398, ı telefonu 2251~6of' 
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Lüleburgaz' da bir yapı 
kooperatifi kuruldu 

l' o hum istasyonu açııdıktan sonra züe 
deniien bir nevi fasulye yetiştirilecek 

LULEBURGAZ, (Milliyet) -
Coğrafi vaziyeti eJv .. ri,li ve aha.
liai çok çalışkan r: 

olan Lüleburgaz 
iünden güne can 
lıı.nmakta, bir çok 
Yeni yapılarla bü 
Yümekte ve gü 
zell~mektedir. 

Kasabanın hı.. 
tabii inkişafına 
Yep yeni ve d~. 

ha verimli bir hı · 
Vermek için yen 
aıı.ylavımız Bay 
Zühtü Akın'ın, 
l<aza kaymakamı 

::.Uylav l:Juy 
Zühtü Akın 

\le belediye reisinin önayak olma• 
lıı.rile burada bir (Yapı koopera • 
tifı, kurulmuftur. Bununla her iste. 
Yen ve bi.hassa göçmenler ayda 
belli bir taksit vermekle az zaman· 
da yeni ve iyi bir ev sahibi olabi • 
leceklerdir. 

Tohum ıslah istasyonu 

!arına batlaımt ve yeni sene büt • 
çesini hazırlamağoa koyul~Ufbır. 
Bu sene Lüleburgaz istasyonunda 
Trakya'nın nümune hastahanesi 
açılacak ve böylece memleketin de 
ğerli bir sağlık ihtiyacı yerine ge. 
tirilmit olacaktır. Vilayet meclisi· 
nin aldığı karara göre Lüleburgaz 
- Kırklareli tosesi tamir edilecek, 
Alpullu tosesile Burgaz • istasyon 
fOSeai yeniden yapılacak ve Lüle
burgazdan Hayraboluya istasyon
dan kestirme bir şose açılacaktır. 

Kültür ve nuriyat işleri 

Lüleburgazın çalıtkan ellerde 
bulunan (Y etilova spor kulübü) 
yalnız burada df';il, bütün Trakya
da varlığını duyuran kıymetli bir 
tefekküldür. Memleket gençleri -
nin bedence olduğu gibi fikir iti -
barile de yetişmesini temin için 
kulüp ayrıca bir kültür kolu ayrr • 
mıt ve çalıtmalarına başlamıştır. 

Lüleburgaz gençliğini ve halkı· 
nı çok sevindiren bir hadise de bir 
kaç aydan beri kasabada (Öz Di. 
lek) adile haftalık, küçük fakat de 
ğerli bir gazetenin çrkmağa batla
masıdır. Küçük (Öz Dilek) gerçek 
ten duyulan bir ihtiyaca karşılık 
olarak çıkını• ve Trakya matbuatı 
arasında kendisine timdiden seçme 
bir yer ayırmıştır. Bulgaristandan 
gelen değerli arkad21şlarımı:zdan 
Gültekin Arda'nın basında bulun
duğu (Öz Dilek), tem.iz ve heye -
canlı yazılarile bütün halkın can
dan sevdiği bir kültür ışığıdır. Ga
zete ile beraber Lüleburgazın ihti
yaçlarını karşılıyabilecek bir de 
matbaaya kavu,ması ayrıca bir ka
zançtır. 

Her sahada görülen bu inkişaf 
ve ilerleme hamlelerinden sonra, 
Lülcburgazdan Bay Zühtü Akının 
saylav olarak seçilmesi halkı çok 
sevindirmiştir. Zühtü Akın, halkın 
bağrışından çıkmış, halkçı ığı ve ça 
hşkanhğı ile kendisini herkese sev 
dirmi• ve memleketin kendisin • 
den pek çok •eyler beklediği temiz 
hir Rdamdır. 

Hafik nasıt Mamur ve güzel Konya 
' Bir kazadır 
D 

.. 
1 

y 

1
k

1Muntazam binaları, vo:ları, paı k_arı ile 
ag arının çogu orman ı , • • · 1 toprakları bereketlidir Konya eskı kerpıç Konyaya benzemez 

SJV AS, (Milliyet) - Hafiğin ku
ruluıu etrafında araıtırmalar yaptım. 

Hafiiiin buıün nahiyesi olan Mamo • 
ga cihetinde eakiden bir kale mev -
cutken, aonradan zamanla yıkılmıt ve 
harab olmuıtur. Buna da Huyunk di
yorlanruı. Hafiğe eskiden etrafı bir 
hisarla çevrilmiı olduiiu için (Koçhi
aar) da diyorlar. 1240 yılma kadar 
köy, nahiye iken bu tarihten sonra ka 
za haline gelmittir. ilk Hafik tepe üze 
rinde ve etrafı surlarla örtülü bir hal
de bulunuyordu. Bu kalenin bazı ci
hetlere açılır kapıları da vardı. 

Kazadan şimdiye kadar kırk bet 
kadar kaymakam gelip geçmiıtir. 

Hafik arazisi umumiyet itibarile 
düzdür. Bu düzlük içinde uzanan aa • 
ha 3445 kilometre murabbaıdrr. Ara • 
ziyi Kızılirmak, KUTU ırmağı, Göl İr'

mağJ ıular. Kızıl U"Dlak Zar anın Kö -
sedağından çıkar. Ve yaylanın bağn
ru sulayarak Bafraya uzanır. 

Kuru ırmağı, Zaranm Karacahiaa
rından çıkar, Onevit ve Bahçecik Koç 
deresi, Horhon derelerini teıkil eder. 
Göl ırmağı, Sultanpınar membaından 
au alır. Bu aulann kuvveti yazın aza
lır. Baharda çoğalır. Kazada iki tane 
de Göl vardır. 1 Lota, 2 Büyükgöl.. 
Büyük gölün etrafı sazlık iken geçen 
yıldan beri belediye tarafından bura
nın düzene konulmuına çalışılmak -
tadır. iyi bakılacak ve bu hususta faz 
la emek verilirae bu göl, komşu vıl8-
yetlerden etrafına sakinler toplayabilir. 

Hafik ve çevresini sıralayan dağ
lar ise asma, Eiiribel, Kazıkgirmez, 

Alaça:ın, Dumanlı .• ilih isimlerindeki 
dağlardır. Bu dağların ekserisi orman 
lı!.:tır ve bazdan da çıplaktır ... Bahçe
cikte maden kömürü varsa da işletil
memektedir. Kazaya beş on kilometre 
mesafede bir çok tıaf ocakları vardır. 

Ziraati 
Arazinin 574 bini kadarı ziraate ay 

rılmıştır. Bu arazi kuylUnün t: •• n..... -
d!r· Buralara arpa, buğday, haıır, ken
dir, nohut buğday ekilir. Bir dönüm 
lük yere 15 - 20 kilo buğday serpilir. 
Ziraat sapanla yapılır. Şunal kısmı 0 

kadar ziraate elveritli deiiildir, dağ
lıktır. Bir çift hayvanla giinde 45 ki
lo buğday ekilebilr. Buğday bire ye -
di, sekiz arpa sekiz, dokuz arasında 
verim verir. Ceviz, fmdık, elma. ar • 
mut, erik, gibi bir takını meyve ağaç

lan varsa da bunlar da en ziyade du· 
manlı dağlarının çevrelediği lala na
hiyeaindedir. 

Hayuanc.lık 

' 

Konyanrn umumi görünüp; 

KONYA, (Milliyet} - Konya ğiştirmittir. 
Ortaanadolu yaylasının, cenubu Vilayetin ortı. ve tark tarafları, 
gat'bi tarafının en büyük tandır. vasati yüksekliği bin metreyi bulan 
Nüfusu 47 bindir. Şar, kendi adile geni• düzlüklerden ibarettir L 'ı
sanilo genit düzlükleri garptan çe- bi Toros sırtlarına kadar uzandığı 
viren basık sırtlardan mürekkep için arızalıdır. Garp tarafı, Antal· 
dağ!ıkların eteğindedir. Konya A- ya körfez'nin şarkında."! itibaren, 
nadolu - Bağdat cadC:esinin mühim Ortaanodlu yaylasını garptan çe· 
bir durak yerinc'e , kaç yo!un virmek üzere timaligarp iftikame-
kavtağında bulunduğu için, tari- , tine kıvrılarak silik bir şekilde u- , 
hin her devrinde birçok insanı ha- zanan Toros kırtfıklıklarile çevril
rmdıran büyük ve ehemmiyetli bir rniştir. Toros kırışıklıkları peyda o-
merkez olmuttur. Konya evvelce !urken vilayetin düz bir tabla man· 

1 
zarasını gösteren kısmı takım;Je 

ev erinin çoğu kerpiçten, sazla ör-
türlü kulübelerden mürekkep düz- f!1j:ın~;~:~a~:n~~ı~a:ı~::!ı-:. 

Aydında feci bir 
kamyon kazası 

AYDIN, (Milliyet) - Aydm • 
da feci bir otomobil kazası oldu. 
Bayram yerinden çocuk tafıYan o
tomobiUerde tbför &kinin idar&
sindeki 70 numaralı lamıyoıı, El· 
fiden fazla çocuk alarak Ilıca. ba • 
şma giderken orta maba.lle cadde
sinde, alqamdan ıııamotlarm attık
lar ırala tişesi kırrldarma basarak 
tekerleklerini kestirmemek için yo 
lun scluna sapmıt ve kamyonun 
~i ağaça çarparak terzi Reşit 
oğlu 10 yaşında Cevdetle Nwi oğ
lu doku:z yaşında Alaattini kam • 
yondan iki üç metre ileriye fırla • 
tar.?1< ~bnıştır. Cevdet batından, 
Alaattın kolundan ağır surette ya
ralanınışlardır. Yaralı çocuklar 
memleket hastanesine kaldmlmıt
lar ve Cevdetin yarası sarılarak a
na•ına verikmt sade Alaattin has
tanede alrkonulmuttur. 

··s~· ·hidi~~·~i~-~~lice.si~'ii~······b~~;; 
gördüğümüz eski volkanlar vücude 
gelmiştir. Çöküp çukurlatan yerler· 
rle Pliosen devrinde su albnda kal· 
....ıttır. Sonraları tebahhur edip or· 
tadan kalkan göllerden başka bu
gün vilayet arazisinin her tarafın· 
da gördüğümüz tuz depoları VÜ· 
cude geldi. Konya düzlükleri tuz
lu topraklarla kaplıdır. Tatlı su 
bulmak için derin kuyular kazmak 
lazımdır .. Konyanm iklimi ku ku
rak ve serttir. Vilayet arazisinin 
çoğu Ortaanadolu yaylasının deni
ze su vermiyen geniş kape.lı havza
sına tesadüf eder. Koçhisar gölüne 
dökülen Yinsuyu, Beyazsu, Akgölo 
dökülen kızılcasu, Karadağdan çı· 
kan çarşamba suyu hep içeride ka
lan çaylardır. 

lktrnat Bakanlığı kazamızın her 
Yü:zdeıı bütün T rakyanın ziraat 
lll._rkezi olduğunu gözönüne ala -
t, ·, burad. • (tohum ıslah istas
ronu) açmae;.ı karar vermittir. Bu 
ısta yonun yerini belli etmek için 
\ra.lirniz Bay Faik Üstün ile Yeşil. 
köy Ziraat Enstitüsü miidürü Bay 
M ir:za birkaç gün evvel il ur aya gel 
Initler ve tohum istasyonu için ma· 
liye ile evkafa ait bulunan (Sar • 
ha.nlı) çiftliğinin alınmasını muva
f':1c bulmu,lardır. Bu çiftliğin se
kız bin rlönüm kadar tarla ve otla
iiı vardıı. Çiftlik tohum istisyonu 
Yapıldıktan sonra arazi, ziraat mü
lehassı.larının nezareti altında it
letilecek, tohum ıslahından başka 
1' rakyada en karlı ziraat şekli ve 
Çeşitleri hakkında örnekler ;vermek 
~e meşgul olacaktır. Tohum ıslah 
istasyonunun yapılmasına yakın -
da başlanacaktır. istasyon ilkönce 
lüe (Çin) fasulyesile pamuk zira-
11.lini Trakyada yaymağa çalışa -
Caktır. Bu çeşitli ziraat usulü ile 
köylüye pancardan ba~ka diğer 
karlı mllhsiilleri yetiştirmek imka
llı verilmit olacaktır. Şimdiye ka
dar yapılan denemelerle, bu mah
'•ııller:n Trakyada yetitebileceği 
;.ıııa,ılmıştır. Züe (Çin) fasulyesi 

Beşiktaş lcra dairesinden: Mahcuz 
olup paraya çewilmeai kararlaıtınlan 

iki adet tahta mna ve bir adet camlı 

moıtura ve 10 lira kıymetinde üç taraf
lı saç ve teneke ve müıtrunel galvaniz-

Bu kazada hayvancılık ileridir. 

gün binaları az, manzarası ti"tsız 
bir tehirdi. Şimdi hala devam eden 
büyük bir imar faaliyetile, Konya 
tarihi ve ökonomik ehemmiyetile 
mütenasip yeni bir tehir olarak gö
rümneye !>atlamıştır. Konyanın üç 
tarafı ıssız gen;, bozkırlar halinde •. 
dir. Yalnız garp tarafındaki sırt· 
larm arasında bulunan sulak bir 
vadi yeşillik bağ ve bahçeliktir. 
Meram adile anılan bu yer, Konya. 
nın M).'.ljyeıidir. Ortahalli ve zen
gin kimseler yaz mevsiminde Me
ramdaki villalara t~mırlar. Konya 
ana caddesinin istikametince timal
den cenuba olmak üzere uzanır, 
ve umumi tekli ile bir balığı andı
rır. lki tarafı büyük muntazam bi
nalarla süslü, temiz caddeler, park· 
!ar,_ apor meydanları, ağaçlıklar 
tarın manzaruını temelinden de- Konyanın Meram tara/lan 

takya için yeni ye bilinmeyen bir 
ll_ıahsuldür. Nebati yı - 1.arın en iyi
'•dir. Posası, azotlu ve diğer mad
~elerce bildiğimiz fasulyeden da. 

.ıı. iyidir. Bir dönüm Züe fasulye. 
'•nden dönüm baıına elli liradan 
fazla kar elde edileceği hesap e • 
dilmiştir. Almanya Türkiyeden 
•llıiihim miktarda Züe fasulyesi İs· 
1~iği için ihracatı şimdiden temin 
~ilmit bulunmaktadır. 

Nümune hastahanesi ve yollar 

le kapalı bir adet barakanın tellaJ.iye ve 
ihale pul resimleri mü,teriıine ait olmak 

üzere 30..J-935 cumartesi gÜnÜ saat 10 
dan 12 ye kadar Beyoğlu Abideyi Hür-
l'iyet caddesinde mezkU.- baraka yerinde 

satılacağmdan talip olanlann o gün n 

o saatte hazır bulunacak memunına mü 
VilavPt ,....., .. .,,i meclisi toolantı- 1 racaatları a;n olunur. 

K A Ş E 

Çünkü arazi buna çok elveritlidir. 
inek, manda fazla beslenir ve yetİ§tİ· 
rilir. lsla nahiyesinde ve yaylalann
da daha ziyade Zara ile hudud olan 
kıamlarda koyun aürüleri otlaklann -
da bannır. Ve buralarda fazla koyun 
beslenir ... Hayvan haatabklanna klll'
ıı da bir baytar sıhhat memuru var
dır. 

ZA Yl: 3 üncü kolordudan 1929 da 
iki nwnaralı askeri orta ehliyetnaınemi 
kaybettim, yenisini çıkm-tacağmıdan 
eıkiaiain hükmü yoktur. latiklil lisesi 
1929 mezunlarından M. Burhanettin. 

NEOKAl.MiN 
Grip• Nevralji • Baş ve Dit ağrıları • Artritizm • Rumatiıma 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

C Cacl Vakıf Haa fstanbıal 

fhtiyat ve Sermayesiı (1.000.000) Türk Urasıdırı. 
Nama muharrer hisse senetlerinin (% 60) ı Türkler elindedir 

t'tirklye it l!aakua tarafmdan teıkll olunmuıtur, İdare meclisi ve mildil ~ 
lı.eyetl ve memurlan kAmilen Ttirklerdea mürekke11 yegbe Türk Sigorta Şir~: 
tidlr. T rklyenln her tarafmda. (200) G geçe11 aceatalannım he-ı>•I Türktilr. Tür. 
lıJ)enla ea mühim al esıeaelerınia Yebankalannuı aigortala~1111 icra etmektedir, 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
daoıtalarııu ea İ) i ırraıl • yapar. Hasar •ukuuoda ıararluı ıilr" at .,. kolaılı.ıla ödu, 

Tel2raf ı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 1611 
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Denizcilere ve Gemicilere I. an 
Tahlisiye Umum Müdürl;!ğündenı 

Karadenizde Sinobun Boz tepe Feneri yanında bir aded 
Tifon sisteminde ıis düdüğü tesis edilmi§tİr. Bu mevkiin coğra 
fi vaziyeti: 

Arz 420 ., 021 Şimali 
Tuli 350 ., 141 Şarki Giriniçtendir. 

Düdük aisli havalarda sekiz deniz milinden işitilmek üzere 
her dakikada 3 seda verecek yani: 

Seda SükUt Seda ·SükUt Seda SükUt 
4 6 4 - 6 - 4 - 36 olacaktır. 
Tesiaatm 1 Nisan 1935 tarihinden itibaren faaliyete baş -

layacağı alikadaranm maliim u olmak üzere ilan olunur. 
(1402) 

Yüksek Mühendis Mektebi Art. 
tırma VeEksiltme Komisyonundan 

Alatm iami Muhammen Teminatı Eksiltme tarih 
Bedeli ve saati 

Optik piremetreal 31 O 23,25 29-4-935 14 
Orstart 80 6 29-4-935 14,30 
Aydmlatına kuvvetine 2850 213 29-4-935 15 
malik Stroboskop 

Mekteb laboratuvarı için yukarıda yazılı aletler açık eksilt 
meye konulmuştur. Şartname! erini görmek isteyenlerin her 
gün ve eksiltmeye girmek için de belli gün ve saatte vaktinden 
evvel teminatlarmı yatınp komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(1250) 1924 

Maltepede Piyade Atış Mektebi 
aıkeri alım ıatım komisyon un danı 

Piyade ve Atış mektebi için 750 kilo ince vakum yağı, 
2SO kilo kalın vakum yağı, 400 kilq, benzin 24-3-93S pazar 
günü pazarlıkla ve evsafına uygun ve tahlil raporuna mftste -
niden satın alınacaktır. Tahmin bedeli SOO liradır. Teminat 
miktarı 38 lira 78 kuruştur. Pazarlık 24-3-93S pazar günü sa
at 12 de Maltepe Piyade ye Atış mektebinde müteşekkil aatı
nalma komisyonunda yapılacaktır. Talipler teminatlarını la -
tanbul Levazım amirliği muha aebeciliğine yatırarak alacakla-
" makbuzla İştirak edebilirler. (1288) 1946 

Devlet De11iryollırı va Limanları ifl&tma Umum idaresi ilanları 1 
Muhammen bedeli ile mecmuu ıniktarı aşağıda yazılı muh 

telifülcina ve eb'at ampuller 28-4-1935 pazar günü saat 15 
de kapalı zarf uaulile Ankarada idare binasdlda satın alınacak 

br.Bu İşe girmek iatiyenlerin 1028.60 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin et t;iği vesikalar ve İşe girmeğe ma 
nü kanuni bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerle ayni 
gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Bu İşe ait şartnameler Ankara da Malzeme dairesinde ve Hay
darpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde parasız olarak 
tevzi edilmektedir. (1355) 

Muhtelifülcina ve eb'atta ampul Adet Muhammen bedeli 
Lira K. 

27713 13,.714 69 
2023 

Tenzilatlı gidiş-dönüş yolcu tarifesi ayni şartlarla 30 Ha -
ziran 1935 sonuna kadar uzatılmıştır. (1382) 

Nafıa Bakanlığından: 
r Enjekte edilmiş 160.000 adet normal ve 1600 adet makaa 
· kayın traverain Derinceden lımirde Alsancak iskelesine deniz 
den vapur ile nakilleri kapalı zarf uaulile eksiltmeye konul -
muştur. Sigorta ücreti dahil olmak üzere nakilleri için 32480 
lira bedel tahmin edilmiştir. Eksilt'llle 30 mart 935 tarihine 
rastlayan cumartesi günü saat IS de Ankarada Nafıa Bakan
lığı Malzeme Müdürlüğü odasında yapılacaktır.istekliler 2436 
liralık muvakkat teminatlarının mal sandığına yatırıldığına 
dair olan makbuz veya banka teminat mektubu ve Ticaret o -
dası vesikası ile birlikte teklifi erini 30 mart 93S cumartesi gü
nü saat 14 de kadar Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğü 
ne vermiş olmaları lazımdır. istekliler bu husustaki şartname
leri Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden 163 kuruş bedel ile 
almal-ilir. (1307) 2020 

- -· 
mumi NeJriyat ve Yazı işleri müdürü Etem izzet BENiCE 

Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 

·ı !FOHİL --
Dr. Ihsan Sami 

Tifo ve paratifo haatalıklanna tu· 
tulmamak için ağızdan alınan tifo hap· 
!arıdır, Hiç rahatsızlık vermez. Hdr· 
kea alabilir. Kutuıu 55 Kuruş. 

1884 

VIKING f 
markalı 

Sut Mıkinalarını 
Görmeden makina 

almayınız 

JiirK_::l/oru{JO LTD. $Tl. 
lSTANBUL, OALATA, ~l:RSEMBE fl'AZAAI 61 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanJan. 

1 - Yerli Fabrikalar ma
mulatından ve beher kilosu -
nun tahmin edilen fiatı 188 
kuruş olan IS,000 kilo pamuk 
ipliği kapalı zarfla eksiltme • 
ye konulmuştur. 

2 - ihalesi 24-3-93S pa
:l"ar günü saat IS tedir. 

3 - Muvakkat teminat 
2115 liradır. 

4- Şartnamesini 141 ku
ruşa almak ve örneği görmek 
istiyenler her gün öğleden son 
ra komisyona uğrayabilirler. 

S - Eksiltmeye girecekler 
muvakkat teminat mektup ve
ya maliyeye yatırılmış temi -
nat karşılığı alacakları mak -
buzlarla arttırma eksiltme ka
nununun 2. 3 üncü maddele
rinde yazılı vesikalarla birlik· 
te teklif mektuplarını ihale sa 
atinden en az bir saat evvel 
Ankarada M. M. Vekaleti Sa
tmalma Komisyonuna vermiş 
bulunmaları. (1185) 

1842 
••• 

1 - Yerli fabrikalar ma
mulatından ve beher metre
sinin tahmin edilen fiatı 299,5 
kuruş olan S0,000 metre boz 
kaputluk kumaş kapalı zarf -
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi 25-3-935 pa
zartea,; günü saat 15 dedir. 

3 • - Muvakkat teminatı 
8737 lira; 50 kuruştur. 

4 - Şartnamesini 7 49 ku 
ruşa almak örneğini görmek 
istiyenler her gün öğleden 
sonra komisyona uğrayabi
lirler. 

5-- Eksiltmeye girecek -
ler muvakkat banka teminat 
mektup veya maliyeye yatı -
nlmış teminat mukabili ala -
akları makbuzlarla arttırma 
eksiltme kanununun 2, 3 cü 
maddelerinde yazılı vesikalar
la birlikte teklif mektuplan -
m ihale saatinden en az bir sa
at evvel Ankarada M. M. V. 
Satınalma komisyonuna ver
miş bulunmaları. (1186) 

1867 

Taafiye halinde bulmıa.n 

latan bul liman itleri 
İnhİRın Türk Anonim Şirlcetıi 

Tasfiye heyetinden: 
Taafiye mıı--1iUnın icebatmdan 

olan ve •tafida yazılı ruznmnede mu -
bıırrer bulunan itler hakkında karar -.. 
rilmesi için hisaedarlar heyeti umumi • 
yeainin 7 nisan 935 tarihine tesadüf e
den pazar günü aaat l 4 te Sirkecide Lİ· 
man hıtnmda fevkalade olarak toplan • 
mauna ticaret kanununun ( 455) nci 
maddesi mucıDiııce ta&fiye heyetince ka
rar verilmit1ir. 

Mümeıih Pi<et ninnmemeıinin 24 
üncıü maddesi ühlaniiııe söre lialıal elli 
lıineye ..tnp olan l:ıiaaedarlann, içıima 
a takaddüm eden on ırün içinde tıufiye 
heyetine_ lüıae .enetlerini tevdi ederek 
dülıuliye varakaaı ahnalan ilin olunur. 

RUZNAME: 
l --2521 numaralı kanun mucibince 

tqkil edilmiı olan idareye inlıi1ar1 it • 
!etmek üzere kiralanan nııakineli ve ma
kineıiz deniz vasıtalermın ve clemirbq 
efyanın toptan aabtn.11 için ticaret ka
nununun 459 ncu madcleai mucibince 
taııliye heyetine aalihiyet verihnesi. 

2 - Yeni idarede çalıtmak iıtemiyeıı 
memurların istedikleri tazminat hakkın
da karar ittihazı. 

3 - Tasfiye heyetinden lıtifa eden 
Bay Fikri ve Süleymanın yerlerine bir 
tasfiye memuru intihabı. 

4 - iki tasfiye murak.,ı yerine bir 
mu,.alnp kalması hususunda karar itti
hazı. 

5 - 12 ağustos 934 tarihinden itiba
ren taofİye memurlarına ve tasfiye nnı • 

rakıplarına verilecek ücretlerin miktarı
nın takdiri. 

Taafiye Heyeti Reiıi 

Daima genç 
Daima güzel 

1 ngiliz Kanzuk eczaneıi 
müıtahzaratından 

KREM BALSAMIN 
KANZUK 

ile 

EKSIR BALSAMIN 
KANZUK 

laimli 2 tafıeaeri, bütün dünyanın 
en mükemmel güzellik müııtah
zarlarıdır. 

Ötedenberi memleketimiz ki
bar aleminin takdirine mazhar ol
mu,tur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sthrini terki
binde saklıyan en ciddi ve ta.Yanı 
itimat markadır. Genç ve ihtiyar 
bütün kadınlar için zaruri bir ih
tiyaçtır. Cildin letafet ve tarave -
tini arttırır. 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumu,aklığını temin 
eder. Yüzdeki çil ve lekeleri alır. 
Sivilceleri tamamen izale eder. 
T raftan sonra, cilde latif bir se • 
rinlik verir. 
UMUMi DEPOSU: İngiliz KAN
ZUK eczanesi. Beyoğlu Maruf 
Parfümörilerde bulunur. 2108 

1"8'iliz Kaımık ~ 
müıtahzarabndan 

Saç Eksiri 
Komojen Kanzuk 
Saçların dökülmesine ve ke
eeklenmeıine mini olur. 

Komojen saçlann kökleri -
ni kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçlann gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, la -
tif bir rayihası vardır. 

Komojen Kanzuk saç ekai
ri maruf eczanelerde ıtrıyat 
mağazalarında bulunur. 

2109 

Deniz yolları 
~ti!-ı~ ~lıep 

Tel. 42362 - Sirkeci Miihürdana.ı. 
.. --•"- T.ı. 22740.,. __ .. 

İMROZ YOLU 
K O C A E L 1 vapunı 21 

MART PERŞEMBE günl aut 
16 da Topane rıhtımından kal
kacak gidiıte Tekirdağ, Geli· 
bolu, Llpıeki, Çanakkale, im
roza, dönüıte bunlara ili veten 
Şarköye uğrayacaktır. (1394) 

2120 

Devredilecek ihtira 
beratı 

"A lef vaziyetine ııetinnek için mü • 
tevazin hareketli tap kundağı,, hakkın· 
daki ihtira :için iıtihaal edilıniı olan 
l niaan 1933 tarih ve 1614 No. lu ih· 
tira beratının ıiıhtiva ettiği hukuk bu kere 
batkaaına devir ve yahut icara verilme
li teklif edilmekte olmakla bu buıta faz. 
la rnalUrııat edinmek iıtiyen zevatın Ga 
!atada Aılan ban 5 nci kat 1-4 numa -
ralarla mürakkam idarmaneye müraca· 
at eylemeleri ilin olunur. 

Cildimizi parlatan: Hüseyin Avni yoğurdu 
Yüzümüze renk veren: Hüseyin Avni yoğurdu 
Hazmımızı kolaylaştıran: Hüıeyin Avni yoğurdu 
Tam gençlik kaynağı olan: Hüseyin Avni yoğurdu 
Sıhhat membaı ve halis olan: Hüseyin Avni yoğurdu 
Akçe Burg~.z çiftli~inin nihayetşiz ve münbit ovalarında yetişen 

halis koyunların sütünden mamul 

Hüseyin Avni Yoğurdu 
Bütün Türkiyenın rakipsiz ve en çok aranan bir yoğurdudur, 

Tenekelerin kenarındaki Hüseyin Avni markalı kırmızı 
etiketlere dikkat ediniz• 

' .. ~,~ 
;,.:, .. ~-;. ...... • .t.:.·,,,:.·•.r• ·.;·•·eo ~\\)\ !:,-.., ... ...,......,. •,,-: 
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Lütfen Dikkat! 
Bu sakallı, bir alameti farikadır. Bu resmi taşıyan teneke kuhl· 
!arda bat ve diş ağrıları, nezle ve romatizma aıuıcdarı için çok 
faydalı ve pek müsekkin olan 

A L G O P A N vardır. Her ecıaaede bulunur. 

Tekliği 7 1;2 kuruştur. 

Sümer lsank Umumi Müdürlüğünden 
Hali Tasfiyede 

UŞAK TERAKKII ZiRAAT 
Türk An o nim Şirketi hisıe senetlerinin ikinci nııııf bedelleri 15 
Mayıı 1935 tarihinden itibaren Bankamız tarafından Uıak, 
Ankara ve lıtanbul' da ödenmeğe başlanacaktır. 

Alikadarlarıo mezkür tarihten itibaren Uıakta Şeker fabri· 
kasına, Ankara ve l1tanbul'da Sümer Baolt Şubelerine mlira· 

< aat etmderl ilin olunur 

BELEDiYESi iLANLARI' 

Beşiktaşta Tramvay caddesinde Büyük Türk Deniz~iİ 
Barbaros Hayreddinin Türbesi etrafında fuzuli olarak gömül· 
müş olanlara ait mezarlar kaldırılacaktır. Barbarosla veya 
ünlü Türk Denizciliğile alakası olmıyan mezarların sahipleri 
tarafından bir ay zarfında ~ldırılmak üzere Mezarlıklar Mü-
dürlüğüne müracaatları. (1130) ısıı 

Konservatuvar yatı kısmı için yaptırıalcak 80 çift iskar -
pin temdiden açık eksiltmeye konulmuştur. Bir çift iakarpi -
nin tahmin fiatı 4 liradır. Muvakkat teminatı 24 liradır. Eksilt 
meye girmek isteyenler 2490 numaralı arttgma ekailtıne kanu• 
nunda yazılı vesika ve teminatile ihale günü olan 21-3-93S Per 
ıembe günü saat lS de Daimi Encümende bulunmalıdır. 

(1408) 

ERGANi BAKIRI 
• Türk Anonim Ş~etinden: 

Erıranı Bakırı Türk Anonim Ş irketi dahil! nizamııamealnln 24 ncil 
maddesi hülanüne tıevfilmn, hiwedarlar heyeti umumiye&i 1935 .mıeei 
nisan aymm yirmi yedinci aımarte 9İ günü aaat on birde, firlı:etin &h· 
çekapıda Tat banda ki.in mericıezi idareııinde, sureti adiyede içtimall 
davet olmıur. Heyeti nn:Mnniyede hazır bul•-cak hiaaedaTlarm .... 
ııenetlerini içtimadan bir hafta evv eline k:aıdar Türkıiye İt Baııbarna 
-reya Deutaclıe Banka yahut tiıketi n veznesine tevdi etmeleri rica olu-
:mır. İdare Mecliııi 

MUZAKERA T RUZNAMESi 
1-Şirketin1934 ..enesi iç.inde iri muamelatına dafr idare mecli91 

raporunun kıra.ati. 
2- Murakıplar tmoafmıdan verilen raponm kıraati. 
3 - 1934 senesi bilançosu ile kir ve zarar hesabının tasdiid ve 1· 

dare Meclisinin ibrası. 
4 - M.ediıri idare azalannm in tihabı. 
5 - 1935 8mle9İ için munıkıpl ar intihabı ile ücretlerinin tayini. 

ERGANi BAKiRi .. __ . __ 
Türk Anonim Şiriketinden: 

Ergani Bakırı Türk Anonim Ş iı4retıi dahili nizamnamesinin 3 ııcil 
maddesi ile 14 ncü maddesinin birinci fıkrası metinlerinde, &fllğl.t
gösterildiği veçhile, yapılması teki if okınan tadilat hakkında laınr it• 
tihazı için, hiıısedarlar heyeti mnu miyesi 1935 senesi niııan aynım yİ1" 
mi yedinci cumarteııi günü saat on bir buçukta, Şirketin BabçeAmprd• 
Tat handa kim fiı'lcdıin merkezi id areainde sureti fevkaladede içti_. 
davet olunur. Heyeti umumiyede h azır bulunacak hissedarlarm hi-' 
enetlerini içtimadan bir hafta evv eline kadar Türikiye ı, Ban1med 
veya Deutsche Banka yahut ,irk.etin vezııegine tevdi etmeleri rica olıJ• 

idare Mecl:·ı· nur. -

3 ncü Madde - Şirketin mer
k~i lııtıanbulda oleca.k ve Türlciye 
nin saıir biT mahallinde veya me· 
maliki ecnebiyede dahi f\lbelerl 
buluna.bilecektir. 

Şubeler küpt edildikçe Ticaret 
v~~etinetahrirenmalfunatve
rilecektir. 

14 ncü maddenin 
1 nci Fıkrası - Med.Ui. idare· 

nin içtimaı icabı maslahata tabi o
ıacak iıte de li.ıılcıa.l her iki ayda bir 
defa Şirketin medııezinde toplaırı
Jm61 Iabüttür. 

Tadil Metni 
Şirketin merkezi Ankara.da "' 

lacak ve Türkiyenin -.i.r bir - • 
hallinde veya ecnebi memleket • 
lerde dahi tubeleri bul~bilecel'" 
tir. 

Şubeler açıldıkça iktisat vekf.lr 
tine tahriren malfunat verilecel< • 
tir. 

Meclisi idare içthımı icabı -' 
lahata tabi olacak ise de Mçcliti" 
liaıkal her iki ayda bir defa ti~ 
merkezinde veya münaeip g~ 
ği ~ bir -halde topla~1 

libüttür, 

ıl 
ıl 


