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lngiltere Politikası ve Almanya 
And boz~Iduktan 1Sir Con Saymen ''.italyada toplanacak 
Sonra... üçler konferansına Almanyanın da 

davet edilmesi muhtemel,, diyor 

fngilterede iııizlerle zabıta 
arasındaki kanlı müsademe
de yaralana:n polisler has
tahaneye kaldırıldı. 

'------------------------------------~ 
Tel. { Müdürı 24318, v ... lılerl müdUr6ı 24319 

• Jda.re Ye Matbaa& 24310 

Habeşistanda ciddi tedbirler alınıyor 
Valilere tetik bulunmaları bildirildi 

WNDRA, 22 (A.A.) - Dayli 
Telgrafın Adisababadan ogren
diğine göre, Habeş impara~oru bü· 
tün valilere yerlerine giderek hu· 
dut hadisesinden çıkabilecek bü • 
tün ihtimallere karıı koymalarını 

emretmiştir. 

Seferberlik emri henüz verınne
miştir. lhtili.fı uluslar kurumuna 
havale etmit olan Habeşistan Ce • 
nevrenin direktiflerine uymaya 
karar vermİ§tİr. 

V ersailles andına hı1ı olarak 
Almanya'nın silahlanması, bu an
dı imzalayan büyük devletleri ay
rı ayrı harekete ~etirmiş olmaıkla 
beraber, birlikte bir teşebbüs ya • 
pılmasından çekinildiği anlaıtılı • 
yor. Almanya'nın ilga ettiği hü • 
kümler, Versailles andının beşin
ci kısmının yüz altmıtıncı ve yüz 
yetmi' üçüncü maddeleridrr. 160 
ıncı maddede deniliyor ki ı 

Lord Eden Çekoslovakgaga gidiyor. Italganlar mua- '---------------"' 

"Alman ordusu, yedi piyade ve 
üç süvari fırkası olarak tesbit e
dilmittir. Bu fırkaların mevcudu 
yüz bini geçmiyecektir.,, 

173 ncü madde de aynen şu • 
dur: 

" Almanyanın mecburi askerlik 
hizmeti ilga edilecektir. Alman or
dusu, yalnız gönüllü hizmetle top
lanınış askerlerden teşekkül ede
cektir.,, 

Bu aarih hükümler karşısında, 
mecburi askerliği iade ebnek ve 
ordu mevcudunu on fırkadan o • 
tuz altı fırkaya çıkarmakla Al • 
ınanya'nın yukarı1ci iki maddeyi il
ga ettiği meydandadır. Esasen Al
manya da bunu inkar etmiyor. 

Bu vaziyette Versailles andı • 
nın bu hükümlerini idame ettir
mekle ili,iği olan devletler üç şey 
yapa:biHrlerdi: 

1 - Almanya nezdinde mütte
rek te,ebbüste bulunurlar. 

2 - Almanya'yı Uluslar Der • 
neğinde sorguya çekerler. 

3 - Ayrı ·ayrı protesto edebi
lirler. 

Bu tefebbüalerin en hafifi Ü • 
çüncüsü idi. Ve devletlerin de yap 
tığı budur. İngiltere, Fransa ve 1-
talya, srrasile Almanya'yı protes
to etınitler ve yalnız kendi teteb-

• büsü ile bir andın hükümlerim il
ga edemiyeceğini bildirmi,Je.,dir. 
Almanya .bu üç devlete de ayrı 
ayrı cevab vermittir: Mecburi as
kerliği iade etmek ve ordu mevcu. 
dunu 36 fıı'kaya çıkarmakla Ver
aailles andı hilafına hareket etti
ğini inkar etmiyor; ancak bu andı, 
silahlarını azaltmamakta ısrar et
mekle ilk önce kartı tarafın boz · 
duğunu iddia ediyor. Gerçek Ver
aailles' da Almanya silahsızlandı
rılırken, bunun genel bir silabsız
lanmıya ba,langıç olacağı bildiril
mittir. Almanya, bunu kendi si
lahsız vaziyetinin devamı için bw 
tart olarak kabul etmiştır. Fransa 
ise, Alman silahsızlanmaamm -hiç 
bir kayda bağlı olmadığını ve ge.' 
ne) silahsızlanma hakkındaki ka • 
yıtların ve sözlerin bir temenni • 
den ibaret olduğunu iddiıa etmil} • 
tir. Ancak bu, üzerinde durulmı · 
ya bile değer olınıyan ince bir hu
kuk meselesi değildir. Ortada bir 
~ınrivaki vardır: Almanya Ver
sailles adını kendi .;nlayıtına göre 
tefsir etmit ve o yolda hareket et
miştir. Buna karşı da protestodan 
başka bir tey yapılamıyor. 

Fransa, protestodan batka U -
!uslar Derneğini de harekel!e ge • 
tirmek istemit ise de buna muvaf
fak olamadığı görülüyor. Fran -
aa'nm Uluslar Derneğine tikayeti, 
misakın on birinci maddesinin 
ikinci fıkrasına dayanıyor. Bu fık
rada deniliyor ki ı 

"Beyan olunur k·i, Dernek aza. 
aından her biri, Uluslararası geçi
mine tesir edecek biçimde olan ve 
barışı veya barıtın dayandığı U • 
luslarara11 geçimini bozabilen her 
hangi bir madde hakıkında asa.m
hlenin ve yahut konseyin nazarı 
dikkaı:ini dostane surette celbet . 
mek hakkını haizdir ,, 

Görülüyor ki, böyle bir tikayet, 
UJ ular Derneği konseyinin top -
laıımaaını bile gf'rekleştiremez. 
Böyle bir gereklik, ancak, tika • 
Yı:t on birin i maddenin birinci 
fıkra.ile ılmıt ol&aydı hasıl o
lurdu. Birinci fıkrada f(>yle yazı · 
lıdır: 

"Beyan olunur ki, h~r ae.vaş ve
ya &avaş t~hlikeıi, Uluslar Derneği 
azaundit.11 her birine doğrudan 
doğruya ilitiği ohun olmasın, her 
halJe Denı.,ği alakadar eder. 

Dernek h1J vaziyette, bantı ko
rumak için tedbir almak gerekli · 

hedenin tadilini esas itibarigl.e doğru bulmakla 
beraber bir taraflı hareketi tasvip etmiyorlar 
---

Almanlar üçler konfe .. 
ransına iıtirak etmek 

için de gene hukuk 
müsavatı istiyorlar 

LONDRA, 22 (A.A.) - Röyter a· 
;ioınsınm ·bildirdiğine göre, Bay Saymen 
A't'uı kamanııı>ıukıılri beyanabncla ita!· 
yamn ıimalinde bir §<!birde toplanacak 
olan ilı:ıinc:i ırarp devletleri konferanaı· 
oıa Almanyarun ela davet edilmesi nruh· 
temel ofduğunu aöylemiııir. Bu takdir
de muhtelif ırörüımeler neticesinde ı. • 
vazzuh edecek v.Wyet.i dört devlet ~ 
birlikte tetkik edebilecektir. 

B. Edenin Prag aeyahati 
LONDRA, 22 (A.A.) - Bay Ede • 

nin Pragı ziyareti haberi, lıekleııilmez bir 
haber değildi. Bu ziyaret, Bay Edenin 
Moskova ve Varşova seyahati ırörütü • 
!ürken dü§iinülmüştü. 

Çekoslovak hükıimeti ile yapılacak 
bir konferans, lnırilterenin emniyet mİ· 
aaklan 'hakkında fikir almak İİÇıin göı • 
terdiği faaliyette yeni lıôr_merbale ola • 
cak ve lngil tere ile lillçük itilaf arasın· 
clakıi diploma6' münasebetinin iınkitafını 
1!<)ıteırecektir. 

LONDRA, 22 (A.A.) - Bay Eden, 
Çekoılovak hükumetinin davetini kabul 
etmiıtir. Berlin, Moıkova ve Vaq....,.yı 
ziyaret ettikten ıonra 4 nila:ııda Prağe 
gidecek ve oradan Cıayy...., ile Londra. 
ya dönecekti~. 

Almanya ve üçler konleransı 
BERLIN, 22 (A.A.) - Fransız pro• 

te.to notasının iıtinııt etı5ği Mbeplerin 
yanlı§lığıru göstenniye çali~ matbu- . 
at, ltalyan nota11nın da Fıramız n<>taa,... 
dairi n<ıktai nuarı e .... itibarifo iıeri ıür 
düğünü acı acı kaydetmektedir, 

Börııen Çaytung gıa:reteti, Fraıut3 
politiı.aıma yapbğı p.ı.letli bir hücum• 

(Devamı 6 mcı eahüede) 

ltalgada 

Hava hücumla
rına kartı mü

dafaa tecrübesi --
İtalya askerlik müddetini 
indirmi- .. r, silah alhna 

alınan ar da terhis 
edilmiyor 

NAPO,U, 22 (A.A.) - Hava 

hücuımlarına kartı müdafaa tecrü

beleri yapılmııtır. Bütün ıehir ve 

liman karanlıklar içinde kalmış • 

tır. Halk, büyük bir diaiplin gÖ• • 

tenniıtir. 

Askerlik müddeti 

ROMA, 22 (A.A.) - Harbiye 
nazın mecliste beyanatta buluna • 

rak demittir ki: «Aakerlik müdde
tinin indirilmesi hakkındaki kanu• 

nun tatbikine Avrupanın bugün • 
kü vaziyeti manidir. Geçenlerde 
ailB.lı altına alınmıı olan kuvvet• 
!erin de terhisine gene ayni sebep. 
ten dolayr imkan yoktur. Hatta 
yeniden bazı arnıflann daha •İl ah 
altına çağırılmaaı muhtemeldir.» 

l 

'.Almanyaclb karnaval fenRklerl eana sında bile sokaklarda 
toplar ılolDftıntJı. 

muazzam 

Tenltilden sonra 
----------------------------------------11 ti c a eden Yunan 

zabitleri şehrimizde il • 

Yunan iayanını aüratk tenkil eden General Kondiliain son harek<it emaaın
da aluımıı bir reami 

Yunan i.ıi kumandan ve zabitle • !er ve Beyoğlunda Emperyal oteline 
rinden ıreçenlerde Miclilliden toprak· inmişlerdir. ltica eden Yunan kuman· 
larmuza iltica etmiş olan on üç kişi- dan ve zabitleri ıunlardır: 
lik bir grup dün aabah Mersin vapu· Serezde bulunan ve isyana ittiri.k 
rile Çanakkaleden ıehrimize gelmiı • (Devamı 6 ıncı sahifede) 

' ' ,,,, ....... ~····~··············~···· ... ············· ...................................... ,,,,,,,,,, 
jindedir. Böyle bir halde genel manya'>? Dernekten daha ziyade maz. Almanya yetmiş milyondur. 
katip, Dernek azasından her han- uzaklaştıracağını söylüyorlar. Ve hugün Almanya'nın ihdas et. 
gi birinin talebi üzerine konseyi İngiltere'nin güddüğü amaç, di- tiği vaziyet, kendisine askeri ba • 
derhal toplamnıya çağırır.,, kine gitmemek, uysal davranmak kımdan müsavat değii, üstünlük 

Fransa bu hkrayı ileri sürerek ve genel bir silahsızlanma muka· veriyor. İngiltere, daha realist bir 
şikayet etmekten çekinmiştir. Ve velesi imzalamıya Almanya'yı ima- zihniyet ile, bu emri vaki kar9ıaın-
öyle anlaşılıyor ki, İngiltere, U · le etmek. Gerçek bugün silahları da, olan bitenden dolayı meauli . 
!uslar Derneği çerçevesi içinde ol- azaltan bir mukavele her vakitten yet yükletecek omuz aramaktan 
sun, dernek dıfında olsun, Al • ziyade lüzumludur. Çünkü Almanya ziyade, işin çıkarını arıyor. Önce 
manya'ya karşı müşterek bir te • yarım milyon ve belki de altı yüz genel silahsızlanma mukavelesini 
tebbüs yapılmaeına taraftar değil- bin mevcutlu ordusu ile silahlı 'imzalıyalım, sonra da Versailles 
dir. İngiliz gazeteleri, Fransa'mn Fransadan daha çok kuvvetli bir andını bozalım diye yürünen yol, 
ikinci frkraya dayanarak Alman· a3keri devlet olmuştur. Fransa na- kimseyi ıhedefe götürmedi; Ver · 
ya'yı Uluslar Derneğine ~ikayet mına işin daha kötüsü şudur ki, sailles bozulduktan sonra genel mu 
etmesini bile iyi görmemişlerdir. Fransa askerlik müddetini iki yı- kavele yapmak yolu belki devlet. 
Böyle bir hareketin, Uluslar Der- la çıkardığı halde kırk milyon nü. !eri bir hedefe götürür. 
neğine geri getirilmek istenen Al- fusu ile bu miktar askeri toplaya. A. Şükrü ESMEP 

T N 
TORKIYENIN EN BOYOK GAZETESi 
-·-·--·--·--·-·-·--.. _ ......... -.............. -~ ......... ,,. ..... -........... _ ................ ne.. .. -.. _ ...... _ ................. .. 

MiLLiYET 

BU iSMi 

ALIYOR 

Bir Türk okuyucusunun bir memleket gazetesinden di
leği nedir? 

1- Okuyuıcu, bir ga!Zeteden, lher şeyden evvıel "doğru haber" is
ter. Günün birinde, bir gazete çııkarmak ihtiyacı da, muhakıkak ki, 
halk arasında olam biteni yine lhalka anlatımalk ihtiyaıcmdan dıoğ
mtıf ve gazete, 'halk anısında bir nevi tercüman olmuş ve oku· 
yuou bu vaziıfeyi en iyi yapanı, yani kendisini aldatmıyaru, doğ
ıvyu yazanı sevmiş, dkuıınuştur. "TAN,, HALK l ALDA T
M l YACA K, DAiMA "DOGRU HABER,,! VERMEGB 
ÇALIŞACAKTIR. 

2 - Yirmind asrın btitün nakil vaıııtalarm.da olduğu gibi, naikil 
vasrtalannın belki en elhemmiyetlisi olan gazetede de, çal::ıı» 
luık, ilk şartlaroandır. Fakat, gazeteci, "havadi;sl çabuk verme-k., 
hevesini "IJ:ıavadisi doğru yazmak,, Özenine üstün tutmalı mı1 

.-HAYIR! 
"TAN,, HAVADiSiN DOGRULUGUNA DiKKAT ETTIGl 

KADAR, HADiSEYi OLDUGU YERDEN; HERKESTEN 
E V V EL A L M A K, OKUYUCUYA DA HERKESTEN 
E V V E L Y E T 1 Ş T 1 R M E K iÇiN LAZIM GELEN 
TEKNiK VASITALARI HAZIRLAMIŞTIR. 

3 - Bir gazete, bilhassa memleketimiz -gibi, halkın çoğu tah
..U imkanmı bulamamış' memlekçtlerde, ha1k için meıkteıp vazifesi
ni göre'bilmeli, onun kendi memleketine ve yalbancı memleıketlere 
ait bilgisini arttırmağa çalışmalıdxr. "TAN,, OKUYUCULARI 
iÇiN ö G RE T I C l BiR MUESSESE OLACAKTIR. 

4 - Bir gazetenin okuyucunun sevgi.sini kazanması 
için onun gazetesi olması, yani dileğine tercüman olması 
esastır. Okuyucuyu şaşırtmamak, her şeyden evvel, ga
zeteyi onun ihtiyaçlarının, dileklerinin malı yapmakla 
kabildir. "TAN,, HADiSELERiN OBJEKTiFi, 
AYNASI OLACAK VE DAiMA S O Z U N U 
O Z U N E U Y G U N TUTACAKTIR. 

Okuyucular 1 
EN MÜKEMMEL BASKIYI, 

EN DOGRU HABERi, 
EN GOZEL YAZIYI, 

CANLI RESMi, EN 

HAKLIYA HAKLI, HAKSIZA HAKSIZ DEMEGI, 
8, ıo, 12, 14, 16, 20, 24, 28, Ja sayıla çrkac•k olan, 
Size, memlekete layık olmak için iyi hazırlanan, 
Cumhuriyetin ileriye atılgan, inkılapçı hareketler/ne tercüman 
olacak ve bu hareketlerin bekcisi, korucusu olmağı kendisine 
meslek tutacak olan: 

T .A N 
HER ŞEYDEN EYEL SlZiN GAZETENİZ OLACAKTIR. 
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T AR1H1 TEFRiKA: 73 HARİCİ HABERLER 
Yeni Yunan kabinesi toplandı 

ArablstaW"'da 
' lmparator1uğu • 

istisnai tedbirler -yıkıldı • 
ıçın 
• ..__-41J---..2 

halkın reyi Her halıltı mahllU<iur. Ya.auu Son Yemen ""1iai Malımut NEDlll sorulacak Trablus önüne gelen ita/yan filosu 
bi,. deniz fenezzülıüne çıkmış gibiydi Fevkalade divanı harpler asilerin muhakeme-

1 
sine devam ediyor ve birçok şahitleri dinliyor 

.Çünkü Osmanlı mparatorluğu buraya düşman ATINA: 22. (A.A) - Yeni Kabine veyahut Kültür Bakanı Haçiskaı'ın la. 

geleceğini hiç hesaoo katmamıştı Bugün ilk ;çtimamd.~ intibahatın mayıs yini tekarrür ehniştir. 
O gıin orada bulunan Arap İzzet rek - haddinden fazla ehemmi- sonunda yapılmasına karar vermiştir. Seliinikteki isyanın elebaşıları 

b kl 
· b. aynı zamanda hükiımetin istisnai ted • pata ise, hiç e enmıyen ır cesa- yet vermi,ti. ATINA, 22 (Milliyet) - Selimilrteki 

retle şöyle cevap vermişti; Ben, bu demiryolundan evvel de- birleri haklunda arayı umumiyeye mü- İ&yan hareketile alakadar olanlar lp&ti'-

1 1 1 k racaat edilecektir. talya toprak arıyor. ta ya- nizyollarını temin etmeği muvafı de ihdas edilen üsera karargahında İı· 
nın çorak ve kurak zannettiğimi-.. buluyordum. Bin üç yüz küsur ki- Ilga edilecek olan ayanın yerine mcr.- tintak edilmektedirler. Eu östintaklar ne-
bu vilayetimizi bizden iyi tanıdı- lometrelik bu yol o zaman için bi- lek korporasyonlarını temsil eden bır ticesinde Seıanikteki isyan hareketinin 
ğındnn emin olmallyız. T rablus- zim başarabileceğimiz bir İf olma- Meclis konulacaktır. reislcı~nin Venizelos zamanında tayyare 
garp az bir himmetle bir cennet o- dıktan batka, faydası da muhak- ATINA, 22 (M:Uiyet) - Yew te • bakanı olan Zannas ile Makedonya ga. 
la:bilir. Coğrafi vaziyetini, bu hu- kak surette uzun bir zaman için şekkül ede.> kabine dün Başbakan Çal- zeteııinin sahibi Levancüs olduğu tahak-
sustaki kıymet ve ehemmiyetini an- mahdut kalacaktı. Bu yol ancak o- daris'in başkanlığında ilk toplanlııını kuk etmiştir. 
layabilmek için haritaya bir göz na bağlı diğer işlerin ikmali saye- yapmııtır. Çok w:un süren mü:ıakere · ATINA, 22 (Milliyet) _Fevkalade 
atmak kafidir. sinde elverişli 1 ir iş sayılabilirdi. terden sonra umum bakanların ittifakı divanıharp asilerin muhakwıelerine de-

Devletlerin aralarında anlatma· Hicaz demiryolu ile biz belki gö- ile mayıae ka.:lar umumi intihap yapıl · vam ile şahitleri dinlemektedir. Hukuku 
lan bahsine gelince, nioe nice va- rünüşte büyücek bir iş yapmış ol- ması ve bu arada da son isyan hadısesi i\mme ve müdafaa talıitlerini.n y ... ına 
kalarda bu anlaşamam.azlıklara duk. Fakat bugün bu yolun harap üzerine hükumetin yapmasına mecbur kadar dinlenip brtıeceği ve ondan sonra 
bel bağlayışrmızm cezasını çok ve i,lemez bir halde olduğu düşü- kaldığı ıslahat, yani hakimieriıı layete- hüküm verileceği tahmi.n edilmektedir. 
çektik. Bence en güvenilmiyecek nülürse hakikatte yapılan işin hiç gayyerliğı, memurların mesmıriyetleriıı • 
nokta budur. Su uyur dütman uyu- te zannettiğimiz kadar büyük, e- deki isı.:..rar haklar.nın ve Ayan m~ .. si,. 
maz derler. Ba husus Allah esir_ge- saslı ve nafi olmadığı anla~ılmı~ nin lıiğvfarile kanunu esas.İttin tadilinin 
sin günün birinde bu vilayetimize olmaz mı? ahali tararından tıutiki kanırlaştınlmıı-
saldıracak herhangi bir düşmanın Oraya harcadığımız milyonlar, tır. Fakat bu lastik keyriyeti reyiam su-
kuvvei bahriyesine güvenerek ya- havaya gitır:; ;. suya dütmü,tür. Bu retile olmayıp intihap beyannamesile 
pacağı bir taarruz Tl'ablusgarbı yol Mekkeye kadar uzatılabilmit yapdacaktır. Yani intihap beyannamesi 
kendi yagvıyle kavrulmagva mah- olsaydı bile gene ayni hal ile kar- üz ... ine halkın vereceği rey ile tezahür e-
kum edeceği için heı:halde mütear- 'ıl&f&caktık, bazıları; decektir. 
rız hesabına daha ilk kademede - Melekeye kadar demiryolu ol. 
bir rüchan ve tefevvUk sebebi tet- saydı, Şerif Hüseyin isyan edemez. 
kil edecektir. Bu vaziyette Trabluıı- di, diyorlar ve bu iddialarını isbat 
garba bizim bahren bir muavenet- edebilmek için birçok deliller sayı· 
te bulunabilmemiz nasıl mümkün yorlar. 
ola.cakbr. Berren ise hemhudut de- Fakat Harbi umumi gösterdi ki, 
ğiliz. Mısırdan geçip oraya sevki- Şerif Hüseyin veya herhangi bat-
yat yapabilmek ise ayni tekilde kabir dütman demiryolundan, Hi-
gayrimümkün olacaktır. cazda ürkecek vaziyette değildir. 

Bunları dinleyen ve bilvasıta bu- Bu demiryolnnun sağı ve aolu, her-
na muhatap olan kumandan, gü- tarafı bedevilerle muhat oldukça 
lümseyerek; bu yol bir yolluktan çıkar. Biz Har-

- Beyhude teliş ediyoruz, de- bi umumide Şam, daha doğrusu 
mitti. Vehmettiğimiz bu tehlike- Der'a - Medine hattını elimizde 
!erin tekrar ederim ki sayei şahane- - ilk zamanlar - tutabilmek icin 
de hiçbiri varit değildir. Bugün en nelere katlanmadrk. Sonraları ise 
asude ve atisi en miiemmen vila • bu yola bedeviler hakim oldular. 
yetimiz şüphesiz ki Tra:blusgarptır. Bu da gayet tabii bir netice idi. Bin 

Bu bahis böyle kapatıldıktan küsur kilometrelik, çölden geçen 
sonra, odadan çıkarken Arap İzzet bir :.-olun her tarafı dü,manla mu-
p~ bana yavaşça föyle söylemi.- hat oldukça bu yolu elde tutabil-
ti; mek mümkün olabilir mi? işte ben 

- Söylediğime de pitmaıı ol- vesile buldukça bu yolun fimdilik 
dum. Ne çare ki hazan zorla söyle- lüzumsuz olduğunu söyler durur
tiyorlar. Allah vere de günün birin dum. Çünkü bu yol elimizde olsa. 
de ben haklı çıkmasam... bile biz bundan nasıl istifade ede. 

B. Çaldarmn beyanatı 
ATINA, 22 (Milliyet) - Bakanlar 

Meclüi dağıldıktan sonra BaJbakan ga.. 
:rete~:.ere yapbğı beyanatta memlekerin 
anormal vıu:İyetten pek ?ı>uı. çııkacağı-
m, buna efkin wnwniyenin emin olma
sı lizımgeldiğioi söylemittir. 

Ege denizi oalüiği 
ATINA, 22 (Milliyet) - Sakız, S>. 

sam ve Midilli ada.lanlMlan mürekkep o
larak bir umumi Ege denizi wıliliği ih
das edilmiıtôr. 

Hariciye Bakanlığında da bir müote
ıarlık tefiı edileceği ve müıteşarlığa -
ki Makedonya umumi valioi Dropuniı 

lngilterede 

Polisıcrle işsizler 
a. a~ında büyük 
hır kargaşa!lk 

Arap izzet pafanın söylediği en cektik. Şamdan atağıya indikçe, 
doğru sözlerden biri d, belki bu- çorak ve kurak topraklara uzanan Gürültü esnasında ıekseD 
idi. Hicaz demiryolu ticari ve iktısadi 

Ve, biz metrutiyet, hürriyet ten- hemen hemen hiç denecek bir e-
'liklerine henüz doyamadığımız bir hemmiyeti haizdi. 
günde TraQlusgarp önüne gelen 1- Bu yol Hicaza yiyecek götüre-
talyan donanması, köhne Trablus- cekti. Fakat bu da mahduttu. Çün-
kalelerini topa tutarken bu kale- kü Hicazın yiy_ecek getirdiği bat· 
terdeki Mehmetçiklerimiz, ellerin- ka yollar vardı ki, bu demiryolu bu 
deki yarrmyamalak vesaitle attık· yolları asla körletemezdi. Diğer ~ 
lan mermilerin dü~a-. değil, raftan Suriyeye ne götürebilecekti? 
fakat yarı yolda denizin ortasına Bu demiryolu Hicazın bir senelik 
düşüp gittiğini görmek bedbahtlı- ihracatını iki üç seferde Şama tat•· 
ğına uğradılar. yabilirdıi. Ya sonra 1 

T rablusgarp önündeki İtalya do- - Hacı 1 
nanma.ııı bir deniz tenezzühüne Diyorlardı. 
çıkmıt gibi, asude ve müsterih, hiç- Senede iki ay hacı ~ıyabilmek 
bir hasara uğramadan ifini gördü, için bin küsur kilometrelik yol 
askerini karaya çıkardı. Çünkü yapmak aklın alacağı bir it midir? 
Osmanlı imparatorluğu bu kıtaya Hatta bunu yapabilmesi için de 
dü,man geleceğine hiç inanmamr' bu yolda azami eınniyet ve iaayit 
böyle bir ihtimali asla aklına getir- lıizmıdı, biz bunu nasıl temin ede-
memitti. bilirdik? Cidde ile Mekke anı.sında-

Ve ancak kendine, kuvvetine, ki yetmif kilometrelik yolda bile 
aaayİf temin edemiyen bir devlet 

azmine inanan birkaç Türkün bin bin küsur kilometrelik Allabm çö-
bir mütkülatı göze alarak, geçil- !ünde ,...,; hakim olabilecekti 1 
mez zannedilen yollan atarak Tra- (Bitnu!di) 

kadar poıls yaralandı 
LONDRA, 22 (A.A.) - Diin akşam 

poliı .ile İJllİzler arasında bil ük karga
talıklar olmuıtur. Seksenden fazla po
lisi hastahaneye kaldırılmak icap eımiı· 
tir. Çoğu kadın olan on bin kadar İJsİz 
bir alay yapnufl• ve its:i.ztik ı.-... una 
karşı tezahüratta bulunmuılardır. 

Polis, bunlan dağıtmak için sopalarla 
hücum mecburiyetinde kalmıh niimaJıit
çiler de !atlarla kartı k.oymuılardır. Ni
heyet takviye polİol kuvvederi gelmiı, 
intizam iade edilınıit. hasta otomobilleri 
ele yarablan kaldınnıftır. 

LONDRA. 22 (A.A.) - Monmoutlı 
Dukalığındald Waina' da iflizlerle pom 
ara.unda dün .ı.pm kanlı bir çarplfma 
olmuıtur. lısizler po.ı;.., tafla hücwn et
mitler _.. polİol sopa ile mukabele etnıiı
tir. Birla.ç polis memuru ile ,a-mi kadar 
tezııhiinıtçı y.-almımı,tır. 

Bulgaristanın Berlia 
elçiliği 

BERLIN, 22 (A.A.) - Bulgar Dııan 
qleri lıMenlığı genel kitilıi B. Kristof 
Bulgariatanm Berlin orta elçiliğ·.ne tayin 
edilmiıtir. 

blusg11Tba ayak atmalariyle bir 
Trablus müdafaası b114lamıştır ki 
bu da Balkan harbinin çılcrtiyle 
ister iatemez yarıda kalmı,tu. 

Fakat ne olursa olsun bu hare· 
ket, Trablusgarp çöllerinde, Türk 
orduşunun namusunu kurtaran bir 
hareketti. Tarih Osmanlı sarayının, 
gafil Babıalinin T rabluıta itlediği 
günahı yazarken Türk ordusunun 
her yerde olduğu gibi, her ,eye rağ
men orada da ~ref ve namusunu 
kendi elile koruduğunu unutma

Galatasaray idare heyeti seçildi 

yacaktır. 
Limanlarımız arasında, bilhassa 

Arabistan sahillerinde vapurları
mızm İfliyemeyi,inin çok zararları
nı gördüğümüzü yazmı,bm. Sul
tan Hamit zamanında bu derdin 
preeini bir türlü bulamadık. DeY· 
let bazan yapılması ilk planda o
lan bir iti ihmal eder de batından 
büyük itlere girerdi. Mesela liman
larımız, bütün deni:z tic::.retimiz 
yabancılar elinde iken, hatta asker
lerimizi bile ecnebi bayrağını tatı· 
yan v pur!.arla tatırken, kalkar bir 
l lica.z demiryolu yapmağa uğra,rr
tlık. 

Sultan Hamit Hic&'.'1'! demiryolu 
hine - hilafet meselesini diifline· 

Dün Galatuaray klübü kongresi Beyoğlundalci ldüp binuın<i• 
toplanm~ır. intihabat neticesinde Galataaaraym yeni idare heyel 
fÖYle t~ekkül etmittir: 

R,; : Etem, ikinci reis: Tevfik AH, umumi katip: Osman Müe~ 
~. muhasebeci: Y• ~ıf, vezne-let: Muslih. 

Galata..arayın yeni idare he}.ıtine de e•lciri ıribi ımnaffak yel~ 
dlleri:r. 

Bir Yunan gazeteırinin bir Fransız 
muharririne cevabı 

ATINA, 2ı \A. A.) - Müstakil 
(Estia) gazetesi Sen Bris (Saint Brice) 
in Pöti Jounıal gazetesinde çıkan ve son 
hadiselerin Y unanistarun askeri zafını 
gösterdi&"ine dair olan yazuı hakkında 
diyor ki: 

"Makaleain muhaıriri buhran z..,.. 
runda Y unanistanda olsaydı, bilikis az 
bir zaman zarfında nisbeten kuvvetli, 
hudutsuz ıevkle mütdıasıı.i. Ye bütün fe
dakarlıklara amade bir ordunun tetekkül 
elınıİJ olduğunu göncekti. Bu ordu Y u
naııôstanın ikiye ayrılmıı oldu&"u bir 11 • 

rada tqekkül etmi§tir. Bu seri seferber
lik, birleflnıİf ve tevk ve kuvveİltraıleri
yeıi uıusal tehlikenin evrak:iyle kuvvet
lenmit bir Y unanistaııda umumi tef er • 
berliğin ne olabileceği baklanda her 
hangi bir ecnebi mÜ§a.hide açık bir hkir 
vermeğe kiıfidir. Bu müfl'liıede Yunanis
tanm dahili kuvvetiıni gösterir ki, bu kuv
vet, askeri sabada tehlike mevcut oldu
ğu hir anda, Yunanistaru her tür:ü tak· 
dire ve bütün uluslararası fun.ıler tara.
fından nazarı itibaınt. elınmağa layık hir 
askeri devlet haline getirebilir~• 

lı. Suviç Par.se hareket 
eltı 

ROMA, 22 (A.A.) - Hariciye müa
teıaırı B. Suriç, bugün öğle vakti P•iae 
hareket etmİJtİr. Orada yamı öğle üze
ri B. Laval ve Lord Eden İle yapılacak 
toplantıya İJtıirik edecdrtir. B. Suviç ,. 
ta•yonda lngiliz ve Fransız büyük elçi
leııi ve Hariciye Bakanlığı yüksek m&
murlan tarafından uğurlanmı§br. 

B. f ıtü.eıko yakında 
Parıse gıdecek 

BUKREŞ, 22 (A.A.) - B. Titülesko 
pek yakında Pari.oe giderek Fransız hü
kiımetile temaı edece.km. Yolda Bel
gratta ka1 ak B. Yevtiç ve Bratislava'da 
da B. Benes ile görü§<'Cektir. B. Titu• 
lesko Pariıten Brüksel ve Cenevreye ve 
«adan da ihtimal Londraya gidecektir. 

Şumnuda komünist talebe 
SOFYA, 22 (Milliyet) - ŞummA'dan 

bildiriliyor: 
Şumnu zabıtası, (Marlu • Lenin mah· 

fili) adlı gizli bir komünist to!Şkililını 
meyd811A çtkanmftır. Bu mahfilde salı• 
!iM' 84 kiti yakalannuıbr. Bunların ~°' 
ğu kız ve erkek lise talebeleridi.-. 

laiiliz kabinesi Pariı 
toplantısını görüıtü 

LONDRA, 22 (A.A.) - Kabine top. 
lantısı .iki saat kadar sürmüıtür. Top -
lanbda dıt meselem görütülmüttür. B. 
Edeıı bu topla:nbda hazr buluıımutr•r. 

Röyter a.iansmın haber aldığına gö
re. kabinede, lngik.ere, Fra.asa Vll ltal
ya myıneasıillerıioden mürekkep bir kon 
seyin, Sir Con Saymeoin Berlini ziyar&
tinden evvel Pariste veya ltalyanın ıima
li.nde toplanması haldwıda ileri sürülen 
fikir miızakere edilmiıtir. 

Bu hususta Fransa ve lt.alya hüku
metlerine bugün teblif'al yapılması bek
leWyor. 

Bay Vasıf gidiyor 
ANKARA, 22 (A.A.) - Mosko

va Büyük Elçimiz Bay Va
oıf lstanbul ve :Serlin yolu ile Mos • 
kovaya gitmek Üzere bugün ıehrimiz· 
den aynlmı§tır. 

Bay Vasıf iıtaayonda Büyük Mil • 
let Meclisi reisi Bay Abdülhalik Ren· 
da ile hütün mebuslar, ,Soyyet bü • 
yük elçisi Bay Karahan, Norveç el· 
çisi Bay Bet:zon ve bir çolı. dostlan 
tarafından uiurlanmıttır. 

--o--

Harici küı;ülı haberler: 

•Fransız mecliııi 7-1 tarilıli Fnnsı:z • 
ltalyan anlatmalarını 9 reye kartı 555 
ruyle kabul ebnistir. Soayaliot JDU• 

halefetinin lehte rey verdiii dik • 
kate J&Yan görülmektedir. 

a Bay Eden ıaat 18,27 ele L......_.j'a 
naYaaalat ebnit ve Bay Lavalin bir 
..-.....;ı; tarafmda• brpla_.,tır. 

=-

Uluslar kurumu konsegi top 'anıyor 
AN KARA, 22 ( A.A.) - / ;tihb aratımıza göre Uluslar kurumu V · 

mumi katibi Bay Avanol, Uluslar kurumu konseyinin toplantıya dacıet 
edümeıri hakkında Fransa tarafından yapılan talebi telgrafla konıeY 
reisi ve Hariciye veküimiz Bay T evlik Rüştü Aras' a bildirmiştir. 

Bay T evlik Rüştü Aras verdiği cevapta, konsey içtimaının nisan•~ 
ilk haltaaı zarfında yapılması için aztılara malıimat verilmesini, kal 1 

içtima tarihini de biliihara tebliğ edeceğini bildirmiştir. 

Pro/esör Ve.inin cerıazesi dün 
Ankara da 

hazin bir merasimle kaldırı'dı 
AN KARA, 22 ( A.A.) - Anka ra hukuk lakütesi prolesörlerirıde~ 

dışarı işleri bakarılığı huhuk müşa viri ve eski Burdur say/avı Bay Velı 
Saltık'ın cenaze i bugün kalrlırılmı ştır. 

Cenaze merasimirıde aa:.ye ve içeri işleri bakanlarile bir çok ıaY
lavlar, dışarı ifleri ileri gelerıleri, Ankara hukuk fakültesi profesör/er 
ve talebeleri, /starıbul Üniversitesi rıi temsilen gelerı profesörler ı;e ta 
lebeler, mütevefla1tın dostları ve çok kalabalık bir halk bulunmuş 11' 

muzika, jandarma, polis mü/rezele ri iştirak etmiştir. 
Türk bayrağına sarılmış oları müteveffanın tabutu HacıbayrQJ11 · 

darı otomobile korıd'ıığu yere kadar talebelerirıin elleri üstürıde tasırıırı•' 
gömüldükten sorıra müteveffanın şahsını, bilgisini ve değerini .;e bii • 
tün kendisini tanıyanların bu ölüm karşısında duydukları derin acıJ! 
anlatan söylevler söylenmiş ve me zarına iç işleri bakanı Bay Şiikr" 
Kaya ile dış işleri bakanlığı, Anka ra hukuk fakültesi, Ziraat banka"• 
lstanbul Üniversitesi namına çelen kler konmuştur. 

Ankara Haıkev.'nde köyiü bayramı 
ANKARA, 22 ( A.A.)-Ankara Halkevinde bügiin köylü bayra· 

mı kutlulanmıştır. Bu maksatla civar köylerden Halkevine gelen dörl 
yüze yakın köylü, Halkevi mensup larile birlikte önlerinde muzika ııe 
toprak verimlerile eüslenmiş temsili arabalar olduğu halde şehrin bü • 
yük yo1~arından geçerek Ulıu alanına gelmişler ve burada Atatürk heY 
keline bir çelenk konularak Büyük ônclere karşı köylülerimizin bağlılı· 
ğını ve sevgilerini en güz.el sözleri e yaştan nutuklar söylenmiştir. • 

Bundan sonra Yüksek Ziraat enıtitüsüne gidilmiş ve köylüleriıntJ 
burada enstitü rektörü ve tedris heyeti talebeleri tarafından karşıları • 
mıştır. Enstitüde bulunmakta olan Ziraat Bakanı B. Muhlu Erkınefl 

konuklara karşı arkadaşlar hoş geldi :niz, uğurlar getirdiniz diye, öz türlı 
çe nlarak söylediği. bir söylevde, asıl sizler için yapılmış olan, çilçi/iğİll 
ileı ~emeıri, yükaelmeısf, veriminin artması için yollar araştırmak, yollar 

göstermek, tanm bilgisi yapmak, yaymak üzere kurulmuı bulunarı bıt 
öz yurdumuzda sizleri saygı, seggi yle, •evinç ue kıvançla selQn.{arıftl 
demİftir. 

B. Muhlis Erkmen, vakfin çok dar olman yüzünden enstitürıllll 
her yerini köylülerimizin istedikleri gibi gezemiyeceklerinden dolaY' 
müteessir olduğunu söyliyerek, fakat demi,tir, burtısl sizin kendi eııi· 
niz, kendi öz ocağınız!Jır. istediğiniz vakit gelir, gezer, görürıriinİiZ· 

Ziraat bakanı Bay Muhlis Erkmenin nutkuna, halkevi köycüler fU 
besi üyesinden Mehmet Türkmen oğlu Karplık vererek teıekkiir et· 
miş, köylülerimize enstitünün her taralı gezdirilerek kendilerine iz;a • 
hat verümiştir. 

Saat on beşte köylü kon•ıklarımız ıereline bir müsamere ~e.ilmit· 
ue utilılal maı-fı ile ,_.lıyan bu müsamerede Çakallar, Kara oğlall· 
Bursa/, Gerede ve Virancık köylüleri tarafından cumurluk marp. söyleJI 
miştir. Saylavlarımızdan Bay Kazım Nami bir açdıı nutku söylemi;, 
köycüler şubesi. başkanı Bay Kemal de halkevinin bu yıl içinde köy/il· 
lere yaptığı işleri kısaca anlatmıftır. 

Bundan •onra milli türküler söylenmiş, milli oyunlar oynanrn•f• 
istiklal ~ıe Hasbahçe piyeslerinden bir parça temsil edilmiştir. Halk· 
evi tarafından bu güzel günün hatırasını ya_,atmak üzere köylülerimi· 
ze fidanlar verilmiştir. 

Dün Nevruza girdik 
Iran konsoloshanesinde merasim 

yapıldı. I stanbullular baharın ilk ılı~ 
eumasında sokaklara dökü/dü/tJT 

• 

lran konsolosluğundaki merasimde bulunanlar 

Dün Nevnımn ilk a\inü idi. Nev • 
ruz, baharın ilk müjdeleyisidir. lnnlı• 
lar Nevruzu, aaırladanberi ıürüp gelen 
bir _.. mucibinee, miMi bir beyram 
olarak kutlularlar. Dünkü have, hakika· 
ten bir bahar havası idi. Bütün lıt.an • 
bullular eri.tenden sokaklara dökülmüı· 
ter, Babann ilk ılık ve günefli gÜnÜn
den istifade ediyorlardı. 

Dün ...ı.ah saat 10 da ıeJ>rimi:zdelri 
Iran ceneral lronsoloıluğunda ....,.....im 
yaprlmıı, ceneral konooL>s Ferruh Han, 
lran teheasınm tel>ı ilitmı kabul ebniı· 
tir. lrenlılann milli 1-7rwm •:mi --.... 
da bü,;& I.- hiilı:ü.11•ın OemPdiıa tah 
ta çıkbğı süne de -diif ecli;rwclıa. 

Şehrimizdeki lrmılılar Nevnuı den • 
melde maruf olen dünkü ı..,......ıannı, 
hüyük meraoimle Imtlul..W.... Caial· 
oğlundaki ko--'oohalıı hinaımda hiyiik 
-uim salonu açıhnlt, miikMW bir 
büfe lı:ıınıJmuıtu. Şehrimiscleki 1.-lt-
lar -t ondan Ötİl>an:D luıfôle lııafi.le 
ıı.i..-dı k-oloou tmril< eıliyorlardı. 
K.ndileri, büfede bu: "' -- ..... . 
,...... s-t - ..... ~ ...... . 

yan mektebi talebeleri, müdür ve ~ . 
allimlerile lıirlikte konsoloaiuğa c.ldi 
ler. 

Kız ve erkek talebe, evveli ı.-11. ~. 
ağızdan Iran milli martını ıö1J.dil...., 
Bundan ıonra mektebin müdürü !'l..-iı 
Alber Han bir nutukla milli ba~ "' 
oaıebetile konsolosu tebrik ettıikten tat'd, 
ra mektıehin ta:Dnlerini bildirdi. ~ u, 
bab ...... geldiğinden, buııünü:.~ 
milli bayramı olduğundan Wı 
eözünii, Şelıin,.ı. üi. haz...ıi h~ 
Rıza Şah Pehlevi Hauetlet-inin bir flll' 
hiye.;Je lımrdi. 

lst....,uldal<i lranlılann, loon~ 
hakta toplomm.ıı olm.ı..nnın, P 
H..,.retlerine arzıDI teklif etti. r"' 

e.....ı..........., .. ı+,ı.w, ~., 
Hazretlerine a.hsuı oı.. -rıı ok" 
&ar. + • 1 .. Konsolos Ferruh H.a biluıı k1' 
m....Uim Ye twl.taulec im •tıeıul _. ltılt' 
luladı. K ... ılill...._ bu.de ikzz "~ &.• .. Ta' t ' ı •JT•• hıJ'ı.._ 
........... ... .... tti.. 
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HAFTANIN YAZISI 

l'ıraı ama; dikine değil 
Benim için çok laf eder, der -

ler. Ederim ama keyfim yerinde o-
· fursa. Demek ki pek sık değil. Dün 
Clltı üstüne gelmiş bir halde TAN 
olmıya çalışan matbaada altıya 
doğru tam arkadaşların çalıfma 
sıralarında l'af edeceğim tuttu. Bi
riai, hele bencileyen çivi çakar gi
bi lıilı mutlaka karşısınıf'akine 
mıhlayan birisi söylerken yazı güç 
~:alır. Lakırdı, bafını bir acemi ber 
bere kaphrmıı bir arkadaşın iize
rind e idi. Ben de fırsattan istifade 
Londra berberlerinin berbatlığın
dan bahsettikten sonra: 

- lstanbulda çıkan berber dün 
yanın hiç bir yerinde çıkmaz •.• de-
dim •.• 

Başını kaldırdı ve yazısını bir 
türlü - benim yüzümden - biti-
remiyen T ev: 

- Şüphe yok! dedi ve yüzüme 
ı:lik dik bakh. Anladım, lakin itil 
htzını alrunamışh. Beni bugün bu 
makaleyi yazmağa kadar ııürükle
cli. 

Berber sözü bir tuhaf sözdür. A
çıldı mı güç kapanır. Bir lrenk ga 
zetesinde gördüm. Mösyö Roose· 
velt her gün kendini tıraş eJen 
6erberinin haftalığını verirken lt· 
raş ücretini arttırdığını görmüş. 
içerlemlf •• Eli usturalı tuvalet us· 
tasına çıkı,m11: 

- Ne bu ayol? Sen tıraş ,·ücret
lerini yükseltmİJ&İnl. 

- Eveti demir, suratlar 461k ta .. 
ondan .. 

Bu anlatıf bizim türkfeye pek 
uymaz. Çiinkii bunu okudrığrım 
F,.anasız gzetesinde ıuraı tuıklığı
m anlatan ke8me (uzamak)tır. 

Bu kelimeyi de kullanınca h -
raı edilen çehTenin büyüdüğü, laz 
la iicretc hak /ra:r;anıldığı kinaye 
tarilrile anlaıılır. 

Halbuki FTansız gazetesinin 
maksadı, berberin apncl1atı '.A -
mcrikaJa İfler iyi gitmediği için 
ıuratlarm asık olcluğunu yazmak
tır. Biraz dolambaçlı ama ne ya
~~m? Elcle bulunan bu. 

Şimdi, ıi.z bunu okuyunca bi -
raz ,,,,a/arnnız ... 

- (Felek) ne demek utemif? 
diye mana çılrarmıya çalıpraımz. 
Beyhude uğrtqmayın! Ben de bi
liyorum. Bu lıkra biraz eyrefi ol
du .. Bakalım alt tarafını getirebi
lecek miyim?) 

Tırap parası suratın mesahai 
ırathiyesile verilecelue, bir sürü 
yüzsüzün bedava tırar olması ve 
bir alay barı büyüğün iki mü'li h· 
'Of parası vermesi (Cızım gelir-

Ymam deyince aklıma bir lilnı 
re&li. Bnı (Görünmiyen adam) 
diye bir film seyretmiıtim. Elbi • 
lesi, İzi, sigarası görünüyor da ken 
<l'i görünmüyor ve ,apmı,tım: Fen 
ne iratlar ilerlemif diye ••• Bir baba 
yani dostum var. Siz tanımaznnız. 
Çok münzevi )'Qfar bir adamdır: 

- Ne şaşıyorsun? dedi. Bizde de ka
fasız adam, yüzsüz adam, yüreksiz hat
tı tabansız adam yok mu? 

- Doğru ama bu bqb o başka •.. Na
m} anlatayun ... diye cevap verdim ... 

- Uzatma t Birisi görünür yüzsüzdür, 
öteki görünmez yüzlüdür ... 

Ve sonra lalı tanrılıklardan bi
rine takhk. O söyledi, ben söyle
dim. Bir hayli çekiftirdik. (Bayı
lırım çekİftİTmeye!) Aleyhinde 
görüştüğümüz adam vaktile kara, 
aska birisiydi. Şimdi ifini (ne İp· 
tir, kimse bilmez!) yoluna koydu 
koyalı, altına otomobi( üstüne kürk 

lü paltolar aldı. Semirdi, geliflİ ve 
eskiden bir anasonlv gevrek man
zarası arzeden suratı edendi, kan
landı ve yayvanlOflı ... Lôllan üst 
irattan söylemeye, ve radyo seıile 
rülmiye bapladı. E, doğrusu bun· 
lar benim sinirime dokunur. O • 
nan için çekİftİrİyordum. O mÜn· 
zevi dostuma şıı yukarıda size 
yazdığım ( Roosvelt)in berberi lık 
rannı anlathm Ja ırordum: 

- Semiren ve yüzü büyüyen · 
/erin tıraş ücretini arttırmalı mı?. 
ne dersin? ' 

- Başkasını bilmem ama dedi. 
Bu herif için söylediğin hatıra gel 
mez •• 

N • • , 
- ıçın •• 

- Semirclikçe yüuüz.lüğü artı -
yor • V kapk kaılar suratına za
ten yetipniyen (ar), mesahası bü
yııycn çehr sinin her ıantim mu • 
rabbaına daha az isabet ediyor. 
)'iızsiizlüğün artmasının (liziyo • 
ııaikolojilr) sebebi budur. 

Allah ulemaya zeval vermesin .• 
Ve ifle size bir lıraf; ama pelı di
l.ine değil. 

B. FELEK 

. . -
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Balkan 
Tütün borsası 

Yakında şehrimizde faa
liyete geçeceği bildiriliyor 

Belgrattan bildirildiğine göre, Balkan 
memleketleri için bir tütün borsası ih • 
dası dü§ünülmÜ§ ve ilk hazırlıklar biti
rilmiıtir. Borsanın merkezi fİmdilik Is· 
tanbul olacaktır. Borsaya girecek mem
leketler Türkiye, Yunanistan, Romanya, 
Bulgaristan, Arnavutluk ve Yugoslav -
yadır. 

Alman yı kredi ile mal istiyor 
Almanya ile aramızda yeni takas an

la§ması yapılmı§hr. Almanya kendilıİ· 

nin ihracat mevıimi olmadığı için, ihti
yacı olan bazı maddelerin kre<li ile ve • 
rilıuesini istemiıtir. Yakında Almanyaya 
kredi Ole üç milyon liralık mal verileceği 
söyleniyor. 

Şubatta Hamturga giden tutun 
Şubat 1935 ayında Hamburg'a 222 bin 

balya Şark tütünü gelmi§tir. Bu miktar 
ilıincikiuıundaki ithalattan 10.000 balya 
ka"Ctar fazladır. Bu partilerin en büyük 
kısmı Alman konaemlerinin veye bü
yük fimıa ve fabrikalaınnın doğrudan 
doiruYa i.stilısal memleketlerinden yaıU 
Türkiye, Bulgari.ıan ve Y unanİltııadan 
.ım .ı.ı.ı.ıarı mallardan "baret bulun • 
muılıirdır. Y almz Rusyadan gelen 16 
bin balya Rus ticwet mümessilliği tara· 
fından getirilmit olup hemen lramilen 
.. tı1mıp. Baırünkü fiatlerin bir müd
det ör.c!l'ııe kartı hayli yukarı bulunduk 
lan bildiriliyor. 

Dünya zeytinyağı rekoltesi 
Gelecek zeytinyağı acun rekoltesinin 

793.000 ton tulac:eğı umulmalolıadır. Bu 
miktarın 330.000 tonu hpanyaya, 180.000 

tonu ltalyaya, 110.000 tonu Y-.ıista
na, 60.000 tonu Tunusa, 25.000 tonu Ce
zaire, 20.000 tonu P ortekize, 15.000 to-

' nu Faaa,. 9.000 tonu Fnnsaya, 4.000 to-
nu Konüıa.Ja ve 40.000 tonu da Tüıiri-
ye vesair ülkelere aitnr. 1 

llmanyaya soğan çıkaracağız 
Türkiye - Almanya ticaretinde soğan 

dahi iyi ve karlı bir mahsul olmağa nam
zet bulwınmlıımdır. Bu ...... ...ı A1man -
yaya büyük mikyasta ithal edildiji gibi 
ülkemizde de çokça üretilmektedir. So
ğan Almanyaya bqlıca Mısırdan itfıal 

edilmektedir. Bunun sebebi Mısır mah· 
sulüniin ke-1e erdiği sıralarda Afman. 
yana ihtiyacının da batlamaudır. 

Alııanyaya memleketimizden 90jaıı 

ôthaline taraEunızdan ela çalıp!• !.tedır. 
Geçooılerde lıir Almaa finnur 200.000 
kiloluk bir parti almqrir. P..u ton ..... 
tına cif Trie.te 100 maıfıt üzerinden 1a

tılmı1tır. 

Maliye memurları arasında 
yardım sand1jı 

Maliye memurları kendi aralannda bir 
ıuıl:lu n• " yanlım sandığı tetkil et • 
mİJ.lerdir. Nizamnameye ııöre aza oım.k 
isteyen her memur ayda bir lira v..-e • 
cektir. Geçen gün toplanan umumi ı
yet nim_,ö kabul ederek, idare 
heyetini ı.eçnıiftir. Rmliie htanbul fab. 
ail müfetti§i Bay Hikmet Türker, mu· 
hasebeciliğe viliyet muhasebesi mümey
yizi Bay T..t..in, izııbQars Nııliz, l&mllİI 
ve Talil ııesıibiılerdir. Miinlrrpliklere 
de Galip ve Server aynlmıtlardır. 

1 BORSA 1 
(lı Baııkuuı.dan alman cetveldir) 

21 MART 935 
AKŞAM FIYATLARI 

ISTIKRAU.\R ı TAHViLAT 
latikraz:ı da.ltili '6,,50 
1933 Erıaai 99 krbbm. 10.75 
Kuponsu.a 29,45 An. mfime5aiJ 5%,80 

,, IJ 2.8 AA. tah.,.ili l, 47.75 
,. ili 28,45 An. tahvili 111 50.SO 

ESHAM 
f t Bank.at Nama 10 i Reji kuponsuz 
•· ,. HamUUae 10.11 Telefon 

,. " Müeu;• 991 Twkoa 

2,25 
H 

17.-
13,16 

S.50 
0.95 
1,55 
4.65 

TUrkive Cum ... u· Çirnento 
ri7et Banlı:aaı &4..50 itti.bat dey .. 
Tranı•ay 29,50 Şark de7. 
Anadolu bi•ıe 25,80 l!a)ya 
şı,.. H•J'1'İJ'• 11 Şark ... MS& 

ÇEK FJYATLARI 
Fransız F. 
Londra 
Mil8no 
Nü1ork 
CllP!ncwr• 
Atina 
Brllıael 
Amıterdam 
Sol ye 

12.06 
598,75 
9,59,86 

79,80 
2.45,96 

83,62 
3,4ı,44 
1,17,57 
... 74 

NUKUT 
lt'•ruı 

20 F . Fra11•nr. l• 
1 Dolar 126 
l ıc ••• t• .. 
l ille A ... 23.IO 
J atn-11• -Zil Ur4t 213 

20 L••._ 13 
Zil F •• J,ib 115 
2ID Draluai llt 

1 Flor._ a:ı 

Prai 
Belarat 
Moalıo•• 
Berlin 
Madrlt 
B•dapeıt• 
Varıova 

Bük.ret 
Viyaaa 

(Sahf) 

.20 1 ....... ~,. 
1 P•eta 
' Marı. 
1 Zloti 

111 ...,. 
20Dı.ar 

1 ç. ....... iı 
Altno 
MecWi1• 
Ba•k.ol 

19,04 
35,23 

10,93,50 
1,98 
5,82 

4,45,58 
4,21,60 

79,20,64 
4,22.60 

815 
1a 
43 
Z2 
17 
u -.-

•.32 . 41 
240 
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Dün Darüş~:zlakada yapı lan merasimde bulunanlar 

Darüşşafakalılar büyük 
ölülerini hürmetle andılar 

• Dün mektepte merasım yapıldı 
~~~-------=-~-Salih Zeki, Ahmed Rasim, lsmail Safa ve Hasan 

Feridin hayat ve eserleri anlatıldı 
Hııriiuafaka mezunları kurumu tara- ı lıirçok .-lu!arı da her zaman herkıeı t. 

fından derlenen Salih Zeki, Ahmet Ra- rafından aevilmi§tİt'. Ahmet Rasim ala-
sim, 1 small Safa ve Hasan F eridin ha· turka ve alafranga musiki bakkmda fikri. 
tıralarmı 8JUf meralİmi dün saat 15 te sorulduğu zaman: "Alafranga musiki bir 
Darüuafa.ka konferans ıalonunda yapıl- ilimdir, bir fendir; alaturka mw6ki ise 
mı§tır. ince biMerin ifadeadir.,, denli. 

Toplantıda birçok ""ki mezunlar, mu- Bay Melımet lzzet'ten aoma müdür 
allimler, üniversite talebeo& ve bu Myın Bay Ali Kimi tekrar aözyerine geçerek 
ölülerin aileleoi ile sevılildeıi hazır bu • büyük kardqi lsmaöa Safadcın bahaetti. 
lunıml§tur. ilk olarak lise müdürü Bay Onun genç yaımda nasıl fÜr )'ilZm.'lfa 
Ali Kiımi top1-tıyı açıu-ak &elaılere ve baıladığını, vatana nasıl bağlı olduğunu 
toplantıyı hazırlayan Darütpfakalılar anlattı ve dedi ki: 
Kurumuna te§ekkür et.tıi ve dedi ki: 

- Darünafakadan çıkıp bugün ara
mı.zcla bulunamayan birçolı: kimseler var. 
Bütün bunların hatıralarını bir giinde 
anmak ve iyiliklerini söyılemek madde
ten imkinuzdır. Onun İ\:Öll bugün artık 
ahrete ıröçmiiı olan clört kifiden Salih 
Zeki, Ahmet Rasim, Jnnail Safa n Ha· 
san F eritten lıoııh9ecleceğiz. Buradalsi amı 
sll'UI onlarm mekteptıea ÇJlof ...... ı ile 
olacaktır. Şimdi Ba7 s..Jilı Zeki ile Bay 
Ahmet Raıimin hayatını anlatacak olan 
Bay Mehmet izzete eözü veriyorum.,, 

Darünafaka nyuiye hocuı ve eaki 
D..mfiinun müderrislerinden Bay Meh
met izzet Ozarum aöz yerine geçerek 
§Öyle baıladı: 
"- Saygıdeğer dinleyici.lerim; bugün 

burada, bu binanm içinden yeti§erelc çok 
kıymet lıazauen dört ~d ... balueclece
ğiz. Evvela çok loymedi lıir riyaDyeci • 
)Qoı Bay s..Jifı Zekiden bahsedeceğim: 

"Soaı Ze)<ini., lriiçüılıı ya§ta iken, hem 
• Jııem ele L-L.. Gllliliqt"° V - ~: annet1 ~u w .. ftıCIDUl-

sini büyük ımnesi hüyübnü" ft mektep 
çağı selince onu IJariiff'lfalraya vemıiı· 
tir. Salih Zdıi mektepte aııuRaruu hep 

birinc:üikle geçmiş .... ·- lıiırincilikle 
mektepten mezun olmUfhır. 

"O aman poııta ve tıeJaraf umum mü
dürü olan Bay izzet, Salih Zelıide ııör
düğü tahoil hevesini ilerletmek isin onu 
Avrupaya tahoiie yol! ı•fl•." SelıiJ, Z.ı.i 

A vrupada da büyük lıir laılıiliyet 11ö1-
temrq ve yüksek Mtidadwıı ecnebi mem

leketlerde de belli etmijıliı .,, 

Bay Mehmet izzet, Salih Zekinin mem· 
lekete döndükten sonra yazdığı eser).,..i, 
hocahk devı aıindelıi hizmetlerini anlat· 
mıı ve sözlerini §Ö7le biıiııruip: 
"- Salih Zeki hakkında birçok müna

ka§alar yaptfmrı, hatta lıazı lıiımeler 
kendisine "h""ap dahi l:ıilmez,, g1lıi laf
lar söylemifler, gazete siifunlarmda onu 
çekiı t:inniılerdi. Bu münekapıla,. Salih 
Zekinin Tevfik Fikret yerine Galatas...y 
sultaırioine müdür tay!n edi.lmeA yol aç· 
mtfhr. O zamanki ıııaarif müdürü hu 
münaka§lllara: ''<'.elata&aray ıultauisin.in 
,air müdürü yerine bir ilim müdür ge
tirdim.,, diyerek hem Ollllft ilimliiini 
tasdik etmiı, bem de münakaıalann ke
Almume sebep olmuıtur. Salih Zeki 2 
tennnuz 1920 de ölerek aramızdan ay
nlmııtır.,, 

Bay Mehmet izzet burulan sonra Ah
met Rasim.in hayatrndan bahsetti ve eı· 
cümle dedi ki: 
"- Ahmet Rasim mektepten çıktık · 

tan sonra gazetecilik hayatına atıldı ve 
çok kıymetli bir muharrir oldu. Mizah 
tarzında yazdığı eserlerle birçok ıeyler 
öğretmiştir. Onu muharrir yapan Ahmet 
Mithat Efendi merhum idi. Ra•im ha • 
yatta iken: "iki derelim vardır, elerdi. 
Biri, içinden yetiştiğim Dariişıafakaya 
istediğim gibi hizmet edemeyiıim, ilDn· 
cisi de beni muharrir yapan üstadnn Ah· 
met Mithat hakkında birçok yazı yazdı
ğnn halde onu gene gönlümün istediği 
gibi tanıtamayıınndır.,, Ahmet Raaimin 
85 kadar matbu eseri vardır. Tabedil • 
memiş eserlerini sayarsali asarr yüzü g'e-

çes·. •• 
0Ra5~İn mus.i,iYe de meralı~ v;rdı ve 

"- lımail Safa daha mektepten yeni 
çıktığı zaman muoıllim Nııcinin çıkarclı
fı "Saadet,, DMlllDcW.i lıir pzetenin e
.W.i ıütunu- bir iki gazel 11öndetmitti. 
Bu gazeller çok beieııildi ve muallim 
Naci kendisini hiç tanımadığı halde met· 
hederek ona anadan doğma ta*" "18iri 
mader zad" .likabıru -..erdi. Bu lidrap çok 
ıreçmeden edelıiywt aleminde ele kabul 
edildi. 

"Vetanııw ezen kanlı ıultan hııldı:mcla 
Pari.te çıkan Met- pDıteııôotde net
rettjğj bazı pirleri yüzüııdm bir bahane 
bulunarak Sıvasa sürüldü. Kendisi zaten 
haıta idi. Sıvasın ....ı havaıına hiç da
y.........ıı. Onula ölerek pribane bir 
halele ırömüldü. Ne -.lüftiir ki çok 
sevdiii k.clqi küçük ejabeyim Ahmet 
V tla ela a7ni hafta bul'&da Pfahanede ö
lüp gitti.., 

Bay Mehmet izzet tekrar küraüye ge
lıip Hasan Feridin hayatından babsıett:i. 
Ma~u et.crleıi.W, hizmetlerini anlattı. 

En IOll oLır..ı. Bay Peyami Safa kür
süye ..,ıdi ve clecli ki: 

" - Ben buraya IÖz söylem4* üzere 
ııelmedim. Babamın Jetittii'i bu büyük 
kıymetli yelim yuvasından yeti§lenleria 
hatıraıını anmak için gelelim. Kürsüye 
<ıÖZ IÖyiİyecelı: lıİr hatip git,; delil, ba• 
beamni bitıraQıı anan hüzünlü bir oiul 
olarak geliyorum. 

"Binlen:e yetim yelİftinnİf olan ve 
daha yüzlıinlerce yeÔftİrecek ob.n bu bi
nayı kuranlara, hatta bu binayı yapan 
mimara, hatta bl!llll tapyan rençbere ve 

hatta fu bahçedeki yetimlerden gölgeu
ni esiı-ııemiyen ağaçlara dahi teıekkür 
etmeyi bİ1' borç bilirim ve teıekkür .,.U. 

yorum.,, 

Söylevler bittikten sonra hazırlana11 

büfede bütün geienl..- ağırlandılar ve 
merasime sonverildi. 

Urla cinayeti 
Yeni müddei umumi 9 
kişiyi tevkif ettirdi 

Urla müddiumumi!İ Bay Kizım Yıl· 
maz, hakim Ihsan Ziyanın öldürülmesi 
ifile iliıiği olarak dokuz kişi hakkında 
tevkif müzekkereıi kesmiftir. Bunlar • 
dan ikisi avukattır. Tevkif edilen avu • 
katlar Sabri, Fehmi, diğerleri Ahmet, 
kere'"teci Salih, eski nüfus memuru Ha
san, Yozgatlı Sadık çavuş, AbdurTahınan 
Urla iskelesinde Hüseyin ve arkadll§r Is
mailılir. 

Tevkifin sebebi evvelce mahkemeye 
intikal etmiı olan bu cinayet hakkında, 
dokuz ay evvel Urlaya gelen yeni müd
deiumuminin baıkaca bazı deliller bul
muı olmasıdır. 

Yeni Bulgar sefiri 
Ankaraya gitti 

Dün §dırimize ııelcliğini yazdığımız 

Bulgaristanm Ankara Sefiri Bay Pav
loff itimatnamesini Cumhur başluuıına 
takdim ebnek .için 'dün akıamki trenle 
Ankaraya gitmi,tir. 

8ELJ:'.DIY E.04 

Bütçe 
Tasdike gidiyor 
Vali de yarın Ankaraya 
giderek muhtelif şehir 

işleri ile uğıaşacak 
Vali ve belediye reisi Bay Muhiddin 

Uıtündağ, yarın Ankaraya gidecektir. 
Bay Muhittin, Ankarada, tehir itlerine 
ait bazı me•eleler hakkında lçiılcr Ba
kanlığı ile temas edecektir. Vali ve bele
diye reisi bir hafta kadar Ankarada ka
lacaktır. Umumi meclis, 1935 yılı büt
çesini bitirdiği için, tetkik ve tutik e
dilmek üzere, bütçe de Ankaraya götü
rülecektir. Belediye hesap ijleri müdür 
muavini Bay Nailin de vali ile birlikte, 
Ankaraya gibne•i muhtemeldir. 

Vali ve belediye reiu Ankarada bil • 
hassa, bütçe, tehıir planmr yapacak ec
nebi mimar, Atatürk köprüsü münaka
sası, Belediyder Bankasmdan yapıla • 
cak (750) bin liralık istikraz iılcrile 
meıguj olacaktır. 

ilk tedrisat miifettiıleriııin ve batmu
all.imlerin kalclmlan kıdem zanuru mese
lesi hakkında da içişler Bakanlığı ile gÖ· 
rütüleceldir. 

Su vapuru 
Adalann su ihtiyacını temin etmek Ü· 

zere belediyenin bir su vapuru aatın a
lacağını yamufbk. Bu huımta bele<li • 
yeye bir müracaat vaki olmut ve elve • 
rifli biT vapır teklif edilmqtir. Vapır 

tetkik edilecek, taYet elveriıli ;.. sabn 

alınacaktır. 

Şehir hastahaneleri 
Bu yıl tehrimiz butabanelerimn tah

sisatı artmlmı§tır. Haseki hastahanesi • 
nin tahsıisah 20 bin, Cerrahpa§81U11 yir
mi iki bin, Beyoğlu hastabaneoıinin bet 
bin lıira artınlmııtır. 

Mutfak ve paviyon i.nJaıııtı devam e
den 250 yataklı Hayclarpaıa hutahane
ai haziımı sonlarında açılacaktır. Bu 
hastahane Sıhhat Bakanlığına bağlıdır. 
Kadrosu hazırlaımuıtır. Bu haıtahane 
ile tehria yatak adedi 3608 i bulacaktır. 

Belediye, Usküdardaki Zeynepkimil 
hut.ııhanetini, bu yaz doğumevi lıaline 
getinn<K ta""1flmMlıiııdır. 

Sığır eti 
Son giinlerde ıebrimize külliyetli 

miktarda sığır gelmektedir. Bu sığırlar 
mezbahada lıilosu 14,5 kuruşlan aatıl -
mı§hr. Piyasada 40 kuru'41 kadar satıl • 
mııktaıhr. 

IJil°yram mib obetile ,.,hrinıizde otuz 
lıİn lıaclar haJ'ftll Mhlcbir ..... ,ıJmıttw. 

imtihanlar 
Yaklaşıyor 

Askeri liselerde bakalorya 
Nisanda baılıyacak 

Aokeri liselerde, 1 nilandan itibaren 
bakalorya imblıanlan batlama'ktadır. As-

keri Jiıelerdeki imtihanlar için, mümey. 
yizler hazırlanmağa baılanmıştır. Sivil 
liselerde son sınıf imtihanlarma haziran· 
da baflaaacaktır. Diier unıflann da i . 
kinci tahriri yoldamalan mayıs batında 
yapılacaktır. 

Ankarayı dönen maarif erkanı 
Bir müdclettenberi tehriınizde bulu -

nan Kültür Bakanlığı teftİ§ heyeti bat· 
kanı Bay c .... at ve orta tedrisat umumi 
müdürü :Bay Refik dün aktamki trenle 
Ankaraya clönmüılerdir. 

Eski Maarif mUdUrOnıı 
ayrılık ziyafeti 

lstanbul ilk tedris.at müfettişleri dün 
akşam Tokatlıda, Bapekilet umumi mu

amelat müdürlüğüne tayin edilen Maarif 
Müdürü Bay Haydar terefuıe bir çay 

ziyafeti venniperdir. Bu aynlrf toplan
tısında samimi hasbühallerde bulunul • 
muttur. 

Bay Haydar, bu akşamki trenle An • 
karaya hareket edecektir. 

Birlik kooperatifi 
toplantısı kaldı 

Yük.el. tahsil ı..Iebesi Birlilc koopera
tifi dün toplanarak yıllık hesaplarım tet· 
kik edeceloti. Fakat Ü7elerin ekseriyeti 
bulunmadığı için toplantı 5-4-935 cuma 
gününe brrakılmııtır. 

Talebe bir ligi KDycUIUk 
kurultayı 

Milli Türk Talebe Birli~nin Köycü
lük kurultayı önümüzdeki • cuma günü 
saat onda Halkevinde toplan;.cakhr • 

Toprak s.yasası 
Son on sene z.arluıda Türkiye, bir 

ziraat memleketi olduğu kadar bör 
aanayi yu&1a.sı olabileceğini de geni1 
bir mikyasta isbat etmiıtir. Fakat 
Türk topraklarında sınai i§letmele . 
rin fazlalaşması, onun .zirai kabiliye· 
tini bir tarafa bırakmnyı değil, belki 
daha farla meydana çıkarmayı em. 
reder. Çünkü bir çok sanayi fubele • 
ri için lazım gelen iptidai maddeleri 
ancak :ı:iraatimi.zde bulabilmekteyiz. 

Onun için ziraatimize, çiftçiliği • 
miu daima cesaret vermek zaruretin• 
dt1 olduğumuzu ihmal etmemek lcizım
dır. Unutmıyalım ki bU:e, her ıeyden 
euvel hayat veren, bizi yoğuran 
ve büyüten topraktır. Yediğimi;ı; elı • 
meği, giydiğU...iz fanileyi h .min edt1n 
topraktır. Çünkü sürüleri bediyen 
topraktır. 

Onun için euuelki gün Halkalı Zi
raat mektebinde yııpılan toprak 
bayramını seuinçle karrıladrk. 

Fakat acaba ziraatimizi ıslah et .. 
mek, ilerletmek için yapılan bu ufa. 
cık toprak bayramı lıcili nıidir? Biı 
kaç köylüye dağıtılan cina fidanlar, 
cina yumurtalar, topraklanmr:ı:dan da. 
ha la:ı:la istifade etmeği ve onu kıy
metlendirmeği temin edebilecek mi -
dir? 

Kanaatimize göre bunun için uaş. 
lı bir refonn'a gİrifmek daha mü • 
naaip olur. Vakıa hükıimetimiz, kö)l
lüyü toprakla11dınnak için elinden g"' 
IA?ni yapmaktadır. Ancak yurdumuz;Ja 
öyle uaai topraklar &le ~rler vardır 
ki adeta sahipsiz ııibi kalmakta ve 
bundan hiç bir surette istllade edile
memektedir. Çünkü bunlar ıJ<iaidir 
büyüktür ve bir takım eıhaaı huauai· 
yenin mülkiyetinde atıl bir ua:ı:i • 
~tte uyumaktadır. Hatta whipleri bi· 
le bu toprakların neredt1 olduğunu 
cmcak tcıhmini bir mrette bilirler. Ve 
iıletmek §Öyle dursun, arada bir gİ· 
dip arazilerinin ne hald• olduğunu 
ııörmeği bile hatırlanna getirrre:ı:ler. 

Bu hak mani olmak için genif a
razıyı takmn edip lıüçülı ve müte · 
va:ı:ı zirai iıl•tmeleri fazlalattırmak • 
tan baılıa çare yoktur. Ta ki her köy• 
lü , her çiftçi ifletebileceği kadar top. 
rağa aahip obun. 

Bu usul bilh..- ıımınni harptım 
sonra hemen bütün Avrupada tat • 
bik edilmektedir. Almanya bundan 
bir kaç ay evvel, büyük pitlikleri, 
büyük ;ı<İrai fııaliyetleri, vasat büyük· 
lükte çiftliklere takainı etmek için 
çalıpnaya bQflamııhr. Bu .uretle lop. 
rağa ballı olan ve ~ için 
kendisine lıizım ııelen ıeyleri top • 
raktan pkarcm aileler lazlaltJflf1lt 
olacaktrr. Unutnwmıalıdır ki Alman • 
ya için z.iraat, milli Mnayiin b"f'nda 
11elmekte, ue Alman ekonomisinin e -
sasını teşkil etnvktedir. Hattô o kıı
dar ki bütün Almanya, arazi hum • 
-nda ıı•nİfl..,.t1k için tatbik ettiği 
siycueti ba e- ü:ı:erine kurmuftur. 

Son zamanlardo ltal)'O da ayni N 
temi almıı 11e hatta daha t•barüz •t· 
tirmiftir. A.:1 bir müddet euvel neı· 
redilen bir kanan, büyük arazi aahip· 
!erini, bunları vasat büyüklükte lie 

hatta daha küçük ifletm. aohalarına 
ayırmayı emretm.elıt.edir. 

Almanyanın, ltalyanın, hatta de· 
molırat lapanyanın lif! nycui man.za • 
ralan birbirinden tammnen lwklı o • 
lan diler bir çok devldlerin kabul 
ettikleri bu politika Avrupamn .zi. 
nıi rejinıinde büyülı bir dei~lılrii 
isbat eder. 

Şurannı göz.den uza.lı tutmamalı· 
dır ki büyük arazinin bö)'le ufak par· 
çalara talı.imi Kari Marlu'ın bütün 
Kollektioizmini üzerine bina ettiği 
kaidelerin en baılıcıuı olan merlıe.zi
leıtirmelı kanonunun tamamil• aka· 
nedir. Büyük İflerin lıüçükleri yuta • 
cafına dair olan Markmt tekamül 
kanunu, zirai ııahadıı ~ bir zaman 
muvallak olmantJl bilıilıi• he:ı:inıete 
uiramıftı.r. 

ltalyadaki son kanuna nazaran 
büyük ara.:ıi aahipleri, arazilerini her 
birisi ayn ııyn İfletilecek gibi bir ta. 
kım (parça) lara ayı:rmağa ( daıJet 
edilmiflerdir ). Her bir parçada icap 
eden binaların bulunmaaı lôzrmdır. 

Bu takdirde iki flk vardır: Ya mal 
sahibi bu binaları yaptıracak der·ece
de servet aolıibidir, veya değildir. 
Birinci takdirde devlet onu teşci et • 
melı İfİn yapılan maııralın üçte birini 
bir yardan olarak kendiein• verecek
tir. l.lıinci takdirde deulet bu ara:ı:i • 
nin tam ktJTfılığını ta.:ıminat olarak 
uerecek ıJ• araz.iyi iatinılalı ederelı in· 
faah kendi yaptıracalıtrr. 

Bu fiftlilıler, çalıfn14 İçin lazım ge
len ı>eaaiti hai.:ı olan :iraatçil~rin 
emrine uerilecelı ve zirai kredi k~n • 
dilerine ayrıca yardım edecektir. 

Bu orta büyülılüktelıi çiftlik/et " 
yanında, a.)'Tli usul tatbilı 11lunaralı, 
lıüçük çiftliklerin de fıı.:ılalQfn•aaına 
çallfllacakhr. Bu nıretle ge:ı:gin zi · 
raat ameleai, göçebe halinde orada bu 
rada baılıasının itini görmefe gi • 
den köylüler yerleftiribnİf olacak ıııe 
iısiz :ı:ürraa İf temin edileeektir. 

Bu reform ile takip edilen ıra)'e 
hem ekonomik, hem dt1 •oy.aldır. 
Bir yerde yerlqen, oradan ekmeğini 
pkaran iJÇi ailelerinde nüfus daha 
süratle inkişaf etmekte ue çok çocuk 
lu ailelerin miktarı artmaktadır. 

Mümtaz FAİK 

Bir cemiyet kapatıldı 
Tahmil ve tahliye amelesi ceoniyeôn

de bazı yolsuzluklar olduiuna dair, bun
dan bir müddet evvel polise ihbaritta 
bulunulmuş ve zabıta tahkikata bıaJI• -
mıştı. 

Aldığımız malümata göre, görülen lü
zum üzerine cemiyet vilayet karenle ka
patltmrştır. ~ 
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Uç ay yatakta <1> ) - Kısa sözler T 1 f 
M. Turhan'm yenı· '-' .. -hının "' B e gr a 

Kltw. urnunun doğrusuna giden a· 
en büyük kumını te~kil edell'" ve d'wn, doğruyıı göremez. 
kitaba adını veren hikayede, 
Vç ay yatakta' da hiç kiııımenin a
dı yok V akanın kahramanı: "Ben, 
&evgilim, oğluın, edebiyat meraık
lısı doktor, v. s.,, diye anlabyor. 
Bu tarzın muhalclcak olan bir ku
suru vardır: anlatılan vaıkanm 
hatırda kalmasıru zorlaştırır, bel
ki de iı:::kansız kılar, Şiir, sanat, 
"müşahhaslar,, alemidir; o kadar 
ki sanaıtıkar, en müc.erred mefhum· 
ları bile ancak teşhis, intak yolla· 
rı ile kendine _mevzu edebilir. 
Edebiyat mecazdan, istıiareden bu· 
nun için kumılam.az; bunlara _!>aş 
vurmıyaca:k bir sena.t eserinin ta
savvuru dahi hayli zordur. (Gü • 
zell iğin ancak mecaz ve istiare i
le elde edilebileceğini söylemiyo
rum; hazan ıhunlardan bçan, her 

şeyi yalnız kendi adı ile anacak 
kadar sadelik gösteren eserler de 
çok güzel olabilir, hatta asıl hü -
ner buduı'. F aka.t bunların hari · 
ıkuladeliği gayeye hiç umulmadık 
yollardan varaıbilmelerinde, kul • 
landdı:ları vasıtaları belli etmek • 
sizin bi:zıde heyecaın uy;mdırabil • 
melerinde değil midir? 

Sanatte asıl gaye oanlıldı:tırı 
bize olkuduğumm: eseııde gerçek 
bir hayat bulunduğu "vehmini,, 
vermektir; tefhis ve in.taka baş • 
vurmadan mücerred bir mefhumu 
gözlerimiz önünde canlandırabi -
len sanaıtıkô.ra ne mutlu ! Fakat 
bu kudret isti:ımaidir.) 

Bugün böyle yazdan, yani 'kah
ramanlarına birer ad veri.lmiyen 
romanlar nadir değildir. fakat 
bunlar bilhassa 'u "psycholo
gique,, denilen nevidendiır; bu ne
vi ise ilim ile (psyclıologie pure) 
sanat arasında, her iki tarafın da 
icabatmı tatmin edemiyen piç, 
sahte bir tarzdır. (içlerinde çok 
hoşuma gidenler olduğunu inkar 
etmiyorum). Hiç bir zaman bü -
yük bir kari kütlesini alakadar e

demiyerek, bunun için dalına "en 
marge,, kalacaıktır ... M. Tıurhan'ın 
kitabı bu wy bikayeleııden değil
dir; yani sadece bir ruh haleti 
tasvirine kallaşımyor. O, bize bir 
ders veıtımek, içkinin ·sıhhate mu
zur olduğunu anlatmak istiyor. 
Hikayenin eşhasma birer ad veril
memesi de belki bundan geliyor; 
çünkü asd kaıhraıınanların, iç:ki ile 
neticesinin, yam hastalığın adlan 
var. 

Fakat içkinin neticıeai hastalık 
olduğu keyfiyeti, bir roman mev • 
zuu olaıbilir mi? O olabilil"5e her 
hangi bir hendese davaıaı niçin o
lamasın? ... içkinin, benim pek de 
kabul etmediğim mazarratı hak • 
kında makaleler yazılır, konfe
ranslar verilir, alkolun insan vü • 
cı:dunda yaptığı taıhrilbat fotog • 
rafia vey.a kinematogra.fia (2) İ· 

le gösterilebilir; bunların elbette 
romandan daha çdk teai.rl olur, 
çünkü onlara: "Adam sende! 
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parad<ı.n yana hiç sıkıntı çekmiyor· 
!ardı. Ve o 21indanda tam on bir se
ne çile çılk>ardıklannı da kendisin· 
den saklamamışlardı. TUnel, dıfa· 
rıdaki aTkadaşları tarafından iki 
senede hazırlanabilmİftİ. Bunlar
dan ıbiri bir muhendiati. Altı ay, 
zindan etrafında dolaşmıf, topra· 
ğı, binayı tetkik etmiş ve yaptığı 
plan santimi santimine doğra çık· 
mıştı. 

Zindandan kaçınca dar bir so 
kakta küçük bir eve girip on daki
kıa kadar kalmı~lardı. Onlar orada 
ıbirer kat elbise ve iç çamaşırı bul
muşlar, yıkanıp gİyinmi~lerdi. Son· 
ra iki gün bir başka evde, dört gün 
bir köyde saklanmışlardı. 

Nazminin ağız açmadığını gö
rünce bir diğeri; 

- Ebe birader .. - diye bağır· 
aı - gül biraz .. Bu ne surat? .. Se
ni öldürmediğimize bizi pişman mı 

-1' Doğru ol, ama, kavak ağacı 

gibi değil, sırasında söğüt gibi e • 
ğümesini de bi"f! 

* Geneloy (efkarı umumiye) un 

kötü düşünceli insanlar elinde O• 

yuncak olabildiği ülkelerde, ge • 
neloyurı yeri yoktur! 

-1' Batu!aki soysal ilerleyiş, uzak· 
lan yakın etti, fakat gönülleri bir
birinden ayırdı. 

""Her çocuk toprağa gelişi güzel 
atılmış bir çekirdektir. Bu çekir • 
dehten olgun yemişli bir ağaç ta 
yetişebilir, dokunduğu yeri dala· 
yan bir ısırgan otu da ... 

"" Güzel misin? Aynaya sor .. Fo 
toğral yalancıdır. 

"" Evlilik sevginin ölümü oldu • 
ğunu ~öyİerler. Belki J'oğrudur. 
Fakat ölen sevgiye karşı, ölmiye· 
cek sevgi, evlilikten doğar. 

'f. Çocuk, ana ve babanın, baş
ka bir kalıpta kendi öldükten son
ra yaşayacak olan örnekleridir. 

ıı. Özlediğimiz şeylerin çoğu, eli
mizin eremediği yerdedir. 

"" En büyük gerçek olan ölüme 
en geç ve en güç inanırız. 

Salahattin GUNGöR 

şair hayali!" demek im.bil olmaz ... 
Romanın frengi, veremle müca · 
dele edebileceğine, nüfusun art • 
masrnda hizmeti olaMleceğine bu
nun için kani değilim. 

Neyse ki M. Turıhan'ın hika • 
yesi bununla kal.rnıyor; bazı kim· 
selerin trbba fazla inanmaları · 
nın ne tuhaf neticeler verdiğini de 
anlatıyor. Bu kumu çok eğlenceli. 
Keşke bunu uzatsa ve hastayı ıyİ· 
!eştirmek şöyle duıısun, bilakis 
daha fazla muztarib eden bu he
lkimlere, kendilerini hafızaya nak· 
şedecek, tipleştirecek birer ad ver· 
seydi... 

Biliyorum ki M. Turhan hiç bir 
zaman buna razı ohnıyacaktır, çün 
kü o da yazık ki fenni beşeriyet 
için, sanatten faydalı bulanlardan 
ve romanı, ancak "il'mi bir haki · 
kati,, yaymak şartile ciddi sayan
lardandır. Bu kanaat birçok gü • 
.t:el olabilecek eserleri tahrib etmiş· · 
·tir. Ustadrmız .tlüseyin Rahmi Gür
pmarm ba:ı:ı romanlarını, insanı is
yan ettiren sayıfalarla bitirten 
de bu kanaat değil midir? 

"Uç ay yataikta,, yı, (Dağda 

başladı, bağda bitti) adlı bir hi • 
kaye takib ediyor. Hiç bir ilmi 
haıkikat isbatma kalkışmıyan bu 
hikayede ince alaylar, geç kal • 
mış bir aşıkın ruhi hallerine dair 
güzel müşahedeler var. 

Nurullah ATAÇ 

(1) Semih Lutfi kitabevi, 35 kuruş. 
(2) Cinematographie. Sinema da bir 

sanat olduğu ve şu veya bu ilmi hakika· 
ti yaymağa yarıyanuyacağı için - ha -
reket eden reııimle "film" i biribirinden 
ayırdığim anlaşılsm c!iye - kinematog· 
rafia dedim. 

Moallif i: Nazmi Şehab 
etmek lstiyorsun? Hem kalk da yı· 
kan .. Kaplıan seni görürse bizi ge· 
miye almayacak ... 

Gemi ... 
Bu tek kelime burnuna amonyak 

tişesi dayatılmış gibi Nazrninin dal
gınlığını dağıttı ve yayına hasılım, 
gibi çevik bir zıplayışla ayağa 
kalktı: 

- Sahi mi? gidiyor muyuz? 
Dört zindan kaçağının en kaim 

enselisine gözlerini dikmişti. Bu 
onların en uzun boylusu idi .. Ve 
galiba, reisleri idi de. Tatlı bir gü. 
lümseyi~le; 

- Evet.. - dedi - gidiyoruz. 
Hem bir saat sonra denizde olaca
ğız. 

- Beni de alacaksınız ya .. 
- Kanbersiz düğün olur mu be 

çocuk? 

Bu ı~ de fil bulgann ağ. 

Bay Naci giyindi, kuşandı, ~
nanın karşısına geçip çeki düze. 
nine baktı. Kendi kendine: 

- Mükemmel! dedi. Daha o 
kadar bozulmarnışız. Kırkından 
sonra bu ne güzelHk yahu! 

Haıkikaten Naci o gün kendi • 
sini güzel, yakışıklı, tam erkek gö 
rüyordu. Belki de öyleydi, belki 
de değildi. Fakat insanın içinde se 
vinç olunca öyle olur. Naciye bu 
neşe nereden mi geliyor diyecek • 
siniz, bir gece evvel verdiği karar 
dan .. Bu karar on beş senel~k ev · 
lilik hayatında bambaşka bir ye
nilikti. Kırkını geçkin adam, bo • 
şuna giyinip kuşa:nıp ta aynanın 

karşısına geçmez ya .. Kararı an • 
!adınız. Kansının üstüne gül kok
layacak! 

Ama nerede, nasıl, ne vakit? 
Orasını kendisi de bilmiyordu. 
Yalnız emin olduğu bir şey varsa 
o da kararının mutlak surette tat
biki cihetine gideceği idi. 

Naci biT gün evvel bu ıbozuk ni 
yeti kafasına yerleştirinceye ka • 
dar günlerce düşünmüş, üzülmüş, 
sağını, solunu tartmış, enini, bo · 
yunu ölçmüş, en nihayet: "Adam, 
sende ! " de ıkarar kıln:uştı. 

Bunun ayrı hir sebebi daha var 

dı. Kansı Şaziment bir kaç zaman 
dır kendisine karşı soğuk dM'ra • 
nıyordu. Bu sofu kadın yıllar geç • 
tikçe daha sofulaşıyor, elini tesbih 
ten, başını secdeden ayırmıyordu. 
Sanki karı koca değildiler. Halbu
ki Saziment kocasından on yaış kü 
çüktü. Her hangi erkekle evlense 
kocasını mesut edebilecek ıbütün 
evsafı haizdi. Falkat ne çare iki, kii· 
çükten aldığı terbiye, içinde kök
leşen taassup, yıavaş yavaş acayip 
bir haya telakkisi haline girmiş ve 
Bay Naci~i de çileden çrkarmıştı. 
O da düşüne dütüııe bir gece ev • 
velki karara vannış, evde bulama· 
dığını, dışarıda aramağa hazırlan

mıştı. 

Lakin bu iş.i de na:sıl yapacaktı? 
Bir defa kihoıirtı:: Sonra yaıbancı 
kadından kaçardı. Haydi verdiği 
karaııdan bir cesaret alsın ıdiye • 
Hm, fakat bu işe para da lazım de
ğil mi ya? 

Evin idaTesi bayanın elinde ol
duğu İçin, Naci her sabah işine gİ· 
dirken ıkarısmdan ancak tramvay 
ve sigara parasından haşika on pa 
ra alamazdı. Evine sadakati de 
aşağı yukarı bundan ileri geliyor
du. 

O gün aynanın karşısında ken
disin,e çeki düzen verirken' vazi. 
yeti öyle değildi. Cebinde k,..rı. 

sınca gayri malum elli adet lira 
vardı. Maaşı haricinde birisinin j. 
şini görmüş, bu parayı oradan cüz 
danına yerleştirmişti. 

Naciyi ·asıl sevindiren taraf ta, 
karısını o gece evden uzaklaştır • 
mak için bulduğu çare idi. Çok geç 

zmdan çıktığı ıkadar yerinde ola • 
rak kullanılmıştı. 
Şu Nazmi, tıam bir Kan!berdi. 

Ve onsuz hemen hiç biT düğün ya
pılamıyordu. Nerede bir netameli 
iş varsa tali onu evirip çev.iriyor, 
dağlardan bayırlardan, denizler· 
den aşırıp mutlaka o işin içine so
kuyordu. 

Netekim tam bir saat bu gemi
nıin içine de sokuvermişti işte ... 

Çiftlik kıyısından motörlü bir 
sandalla df'._'lize açılınca yarım sa· 
at kadar yol almıtlardı. Gemi Kı
rım istikametinden belirmiş ve mo· 
törü yordalarken yavaşl~ıştı. O 
zaman Bulgarlardan biri bir yeşil 
bayrak göstermişti. Bu yeşil bay. 
rakta herhalde bir keramet olacak
tı ki i~te «İğne Ada» önünden bo· 
ğaza doğru ilerliyen koca şilebin 
salonunda ha bre ha çaıkıştırıp du
ruyorlardı. 

Bu adamlar nereye gidiyorlar· 
dı? Bu şilebin kaptanı bunlarla 
denizde karşılaşmak için kimden 
emir almıştı? Alabildiklerine geve
zelik ettikleııi halde, hatta iki kör 
kandil sarhoş olduğu halde bu ta
raflarını hiç meydana vurmıyorl<ı.r· 
dı. 

- Serefine Nazmi! 
- Şerefinize Beyler! 

.............................................................. 
SENENiN EN MUAZZAM FİLMİ 1935 SENESiNİN BEN HUR'u 

ViVA ViLLA 
( İSTiKLAL UGRUNDA) 

Metro Goldwyn Şirketinin 1935 senesinde Yeıane Fransızca 
Mekıiken orijine! Şarkılı ekstra allper filmi 

sazlll 

BUGON Matinelerden ı• p E K 
itibaren 

Sinemasında 

Filmin 

* * * 
t' ransız Tiyatroııunda 

Gece saat 20 de 

UÇ SAAT 
3 perde 

Yazan : Ekrem Reşit. Besteli· 
yen: Cemal Reşit. • 

1784 

meden karısına şöyle bir telgraf 
gelecekti: "Çok hastayım, sana i 1h· 
tiyacl'lll var, aman. gel. lm21a -
Mevlude,, 

Mevlude, Şazimendin halasıy
dı. Ona, annesi öldükten sonra kü 
çük yaşından beri analık etmiş bir 
kadın.: Böyle ara sıra hastalandık· 
ça, Şuimendi yanma çağırır, o 
da koşa koşa ta Kadıköyüne, ha • 
lasma giderdi. 

Naci bu seferki sahte telgraıfı 
Kadıköyünde oturan bıir arkadaşı· 
na çektiriyordu. 

O sabırsızlıl~ içinde beklerken, 
ikindiye doğru kapı çalındı: Pos
tacı. 

Naci postacının getirdiği tel • 
grafı açtı ve mümkün olduğu ka
dar heyecanını !belli etmemeğe ça· 
lışarak, karısına seslendiı 

- Şaziment, yine Kadrköyün • 
den davet var. Halan hastalan. 
mıf. 

Şaziment şa:şırdı. Telgrafı a • 
lıp o da okudu. Birden sapsarı ke· 
sildi. Elleri titredi. Durgun bir ta• 
vırla: 

- Yaa! dedi. 
O zaman Naci de şaşırdı: 

- Ne var, ne oldun? dedi. Ha. 
lan hastalanmış df,gil mi? 

Nacinin ·bu aeele sözlerinde ka
rısı-bir şeyler sezdi. Birden koca· 
sının a>.:.aıklarma kapanarak ağla
mağa yalvamıağa başladı: 

- Affet Naci, dedi, affet heni .. 
Töbe .. Bir daha yapmam.. Zaten 
onu sevmiyordum. Ne yıapayım, 
herif beni kızlığımdan tanır, peşi· 
mi bırakmazdı. Bir daha g;idersem 
kör olayım. 

Naoinin ıhemen aklı başına gel-
di. Hl,ç yüzünii görmediği, aadece 
adını işittıiği 1bu Kadrköydeki ha • 
lanın kim olduğunu anladı. Telgraf 
oyununun manası timdi kafasında 
Hisbütün canlanıyordu. 

f:akat sonunda ne oldu, bilir 
misiniz? Kırk yılda ·bir ceviz kı • 
racaktı, onu dıa !kıramadı. 

SEM 

Votka dolu kadehler boşalıp do
larken bir "gurr gurr !,, ba,Iamışb. 

Kaptan ılngilizce bir şeyler söy. 
ledi. Bulgarlardan biri: 

- Horra! - diye bağırdı - la
tanbula geldik. Demirliyoruz. 

Nazın\ uça.r gibi güv.erteye çıktı. 
lhaaniye sırtlarında gölgeler ya

vaş yavalf koyulaşıyordu. Sultan 
A.tunedin altı ve Ayasofyanm dört 
minaresini gördii. Gurubun soıı 
renkleri altındaki lstanbula içi tit• 
reyerek baktı. Sonra, Kızkulesin. 
den Dolmabahçeye, Haydarp~aya, 
köprüye kadar denizi benimseyen 
gavur gemileri gözüne ilişti gözle-
nne ... 

Geri geri çelcildi. Bu sırada kalın 
enseli Bulgar güverteye çıkıyordu: 

- Nasıl? genç adam .. - dedi -
bizden ayrılacak mısın? 

Kelimeler gırtlağından kendi 
kendilerine fırladıları 

-Hayır .. Kanbersiz düğün ol· 
maz dememiş miydin gospodin? 

- Peki çocuk başımız üstünde 
yerin var. 

Nazmi gözler>ini yumdu ve sanki 
gözkapaklarmm ihanetinden kor· 
kuyormuş gibi kolunu da üstlerine 
bastırdı. 

Görmemek istiyordu. Düşman 
salgını altında bir lstanhul? ha. 
yrr .. bı.ınu görmek istemiyordu. 

iki safhası birden - Fiyatlarda ıam yoktur. ) 

Sio~:;~:;m~;:~e~::i hiç 'ıı !r2Z!ZIWJ 
GRET A GARBO Bugünkü program 

J1 l S T A N B U Lı 
ııı.ı ___________ ..... _,~ 17,30: lnkrlip deraleriı Univeraiteden nakil 

Oz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Osmanlıca kartılıklarını yazd.Jğtmız kelime• 

lerin öz türkçe mukabillerini yazarak sekli-

mizin bot hanelerine yerleştiriniz ve keserek 

(Milliyet bilmece memurluğuna) gönderiniz. 

Bilmecemizi doğru halledenler •raaında ku.ra 

çekiyor ve kazananlara hediyeler veriyoruz. 

Müddetı Pazartesi günü akıtama kadardır. 

Yeni bilmecemiz 
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SOLDAN SACA 

1 - Adet 4, Bir rakam 4, 

2 - Beycir 2, Radyo 6, 

3 - Bir meyva 3, 

4 - Biiyük J. 

5 - Deı:n 31 istifham 2, 

' I•' 

6 - Hücum 4, Bir vapuru.muzun adı 4 1 

7 - Nota 2, Çok değij 2, Çift deiil 3ı 

8 - Asl 3 .. Lezzet 3 .. 

9 - Valid• 3~ 

10 - Sersem 41 Maatar edatı l, Yama 2, 

l 1 - Bil' rakam 3, Köpek 2, 

YUKARDAN AŞAG\ 

1 - Milliyetin yeni adı 3, Baı 4, 

2 - Cet 3, Bir kümes hayvaıu 3, lılmlıııırl 

aıfat yapan bir edat 2, 

3 - Bir içki 4, Az .S{cak 4, 

4 - L&lıim 2, Validt 3, Rabıt edab 2, 

5 - Maluul 4, 

6 - Yet 2.. Nota 2.t 

7 - Ayı. YUW'atı 2, Bayat değil, gen9 4, 

8 - Batına bir harf koyunca iyil&fir 2, 

9 - Tazyik &'Örmüş 4, Beyaz 2, 

1 o - l ıtilluun 2, 

il - Felç 4, L8.z kayığı '\ 

C.H.F. genel ya.zganı Recep Peker. 18,30~ 
Jimnastik Bayan Az,•de. 18,50: Hafif musiki. 
19,30: H-.ber1er. 19,40: Spor .. Eıref Şefik. 

20: Univer&İle namına konferans. Doçent Nu .. 
ri Adil (Sevr ve Lo:ıan.) 20,30: Bayan Bedriye 
Tüziu Demircaz. 21,15: Son haberler. 21,30: 
Radyo orkestraın. 22: Radyo caz ve tan&'o or• 
kestraları. 

•75 Khz. M O S K O VA, 1724 no. 
7,30: Söı:1er. 19,30: Senfonik konaer. 221 

Alrnanca yayrm. (Sual ~ cevap). 23,05: Fran· 
aıa:.ca J'ayırn. 24,05: laveççe yayım. 

832 Khz. M O S K O V A, (StaHn) 361 m. 
19,30: Moskova operasından nakil. 22,45: 

Dana musikiai. 24: Japanyolca yayım. 

823 Khz. B 0 K R E Ş, 364 m. 
13 - 15 Gündüz plak yayımı. 18: Danı. 19= 

Haberler. 19,15: Daoaın silrihnü. 20; Konfe
rans. 20,.20: Plak. 20,45: Konferans. 21,05: 
Koro konseri. 21,35: Sö.zler. 21,55: Bal&.layka 
orkn-trası. 22,15: Konser (na.kil.) 

Khz. L E 1 P Z IG, 382 m. 
19,30: Pli.le: geçit reami martları.) 20: Daa• 

plB.kları. 20,30: Aktüalit•. 20,40: Sözler. 211 
Duyumlar. 21 110: Üç perdelik HJaluka,. ope
reti ( Johann Stra.uıs). 23,20: Haberler, ıpot 
duyumları. 23~40: Dans muıikiai. 

Khz. B E L G R A D, 437 m. 
20,15: Duyumlar. 20,30: Ulu.sal yayım, 2lı 

Şarkılar. 21,30: Mizah. 22: Orkeatra. - Kah
vehaneden nakil. 

545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,45: Amele korosu tarafından konser. 

20,20: Gitar konseri. 20.$0: Konferana. 21~0: 
Operetlerden parçalaı·. 22,50: Haberler, 23,lOı 
lmre Magyari çingene orkestrası, 24ı Plak 
konseri. 

904 H A M B U R G, 332 m. 
9: Plik, 19 .. 30: Aakeri yayım. 19,501 Hava

duyumları. 20: "Fau]er Zauber., adlı ten rad• 
yo piyeai. Zlt Duyumlar. 21,10: Val'ncır 
Verdinin eserlerinden opera parçaları. 23: Son 
duyumlar. 23,25: Muaikili program ara••· 
24: Dans muaikiai. 

1031 Khz. K 0 N 1 G S B E R G, 291 m. 
18,50: Şimal bestelerinden or1r muaikbi. 19, 

20ı Film dünyaıı. 19,30: Sözler. 20: Bando on• 
:ı:ıka. 21: Duyumlar. 21,10: Arkadaf .. ,_ati. 2.2', 
20 Danslı, şen yayım. 23: Sou duyumlar, 23,20 
Dana. 

950 Kbz. B R E S L A U, 316 m. 
19,SO: Kundan, hundan. 20,40: Hafta du-

yumları. 211 Günün kııa duyumlan. 21,tOc 
"Sovmek için- seng. olınak li.zundır.,, adlı mu· 
&ikili skeç. 23: Son duyumlar. 23,30: Dana. 

574 Kbz. STUTTGART (Müblacker) 523 ın· 
14,30: Dan ve a.hflf muaiki, 20,lSı 11Kitsb 

Ye kumpanyası,. adlı radyo revüsü. 21: Du • 
yumlar. 21,lOı Karıtık yayım 23ı Duyumlar 
23,30 Dans. 1 ı Gece musikisi. 

Yarınki program 
1 S TAN BU Lı 
17,30: lnkılip deraleri Üniversiteden nakil • 

Sinop aaylivı Yuauf Kemal. 18,30: Jimnaatik 
Azade. 18,.50: Aida operaıı (birinci perde) 

pli.k. 19,40: Koro • mayiıtro Goldenberı ida
resinde. 20! Zıraat Bakanlığı namma konf• 
rans."'- 20,30: Gitar solo * Şrayber. 20,SO: Seı 
ve saz musikisi soloları (pl&kJ 21,20: Son ha· 
herler. 21,30: Radyo orkestrası. 22ı Radyo 
caz ve tan8'0 orkeatraları. 

İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Ht:l'İk ve hayat üzerine sigorta muameleleri İcra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Unyon Hanında 

Acentaaı bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon f 4.4887 +1608 

Bin bir ihanete uğ~;ı.dığını da, ta
liinin sayısı:ı: aıkııiliklerıini de, hat
ti. etrafını sa!'an şüphelerıin ve İt· 
hamların onu bir .istiklal mahke
mesi lkararila iiç direk arasında 
bir yoğurt toı:ıbası gibi sallandıra· 
bileceğini de unuttu. Anadoludıan 
bir kaçakçı motorıile kaçtığına, za· 
ferıi tamamlanmamış inkılap safla. 
rından uzaklaştığına utandı. 

Doı;tlarm şüpheleri, arkadaşla· 
rm ihaneti, talıiin özrü, hiçbir şey, 
hiçbİT şey bu saftan kaçuıı özürlü 
gösteremezdi. 

- Benim yerim orada idi .. ora· 
da otacırldır, hala oradaıdır .. - <Ü· 
ye söylendi - Belki bir firar için
de .. fakat orada. Belki bir zindan, 
da,'belki bir menfa yolunda ... fa. 
kat orada. 

Gururu ıbelkemiğinden kırılmıştı. 
Kama:rasına koştu; bir ayıbı sak· 
lar gibi kendini l11tanbuldan saıkla
dı. Ancak bir gün sonra gemideki
ler onun saatlerce ağlllmIŞ gibi şiş 
miş gözlerini uğuştura:rak kamara
sından çıktığını görebildiler. 

Bulgar kara sularından az ötede 
Romanya 1bandrasile dolatan şile
bin, Çanakkaleden geçerken kıçın
da lngiliz tWa1'et bayrağı &allanı· 
yordu. Midilli ·açıklarında, güver
tede dolaşan Nazmi ·hayretle gördü 

ki ltalyan bandrası altında seyahat 
etmektedir. 

• • • 

Ki~ d~ş • lııi Mde~ K~ra-
denizden bıin kere daha yavuz ve 

1bin bir kere daha kudurgandır. 
Kudurgandır .. Çünkü dümdii:t 

gördüğünüz ve sü!Wn içinde san· 
dığınız suları diplerinden kayna· 
maktadır ve ~İç ummadığınız ıbir 
anda saman altından au yürüten 
bu kancrk •sular birdenbire ka!barlP 
saldırmağa başlarlar. Teknen şaj• 
lam değilse yandın efendi kapta.il! 

• . .. • • • 
-Yandık ... 
Poker oynanıyordu. Günlerden• 

ıberi İngilizceden başka lisan bil· 
mez gibi gözüken kaptan, saniye• 
den saniyeye artan yalpalara artılı: 
dayanaınamıştı. Elinden kağıtlar• 
attı, kalktı: 

- V·azgeçin bu sevdadan! Sik· 
latların tam ortasındayız, dört bir 
tarafımızda küçük küçük adalar 
var. Bu fırtına bizi çok yoracak· 

Bu sözler kaptanın ağzından ııl 
katılmamış bir fıtanbullu ahengile 
çıkmışlardı. Nazmi, yalpayı da fır· 
tınayı da unutmuttu. Bu adam ınut• 
laka bir Türktu. Turkçe plava be.n· 

(Bitmedı) 
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lUl haf't:a Sumeırdle SolkakDaırda ADtnn 

~oskova gecelerini 
ancak Harry 

aur kurtarabiliyor 

ıAlber Prejan bu film
de cidden 

harikuladedir 
lıu film bir çok kozla oynanan 

5 
ld b .., . 1 bi • 1 b b • d' ıa·-'-~ "d Sevimli artistin kudreti saye•inde bu o a: Ro ert ırıontgommery güze r armt e era er son çevır iği nnmıe. Sag. a: Pa1.1lette God-

ve neticede kaybedilen dand ile Theodore, Şarlonun son yaptığı "5 numaralı procluction,, filminde oynayacakları bir dansı filmi başından sonuna kadar 
bir ı"skambı"l oyununa benziyor prova ederlerken - Paulette Goddard bu fiJ.mJe başlıca rolü oynamakta&ır. Ortada: Robert le Vi- ki t k k b"ld" 

gan'le meşhur Fransız arti&ti Hanry Baur Golgotha filminde.. zev e seyre me a 1 ır 

i 
' 

Siiıner sinemasında bu halita (Mosko
lfeoeleri) i&mindeki film gösterilmek-
~ ' 
(~o&kova gecderi) filmi, elde birçnk 
\la oynanılan ve neticede kaybedilen 
iakaınbil oyununa benzemektedir. 
hakika bu Filmin senaryosu yeni ro -
•darın en meşhurlarından birisinin 
sını taıımaktadır. Mükalcmeleri fa-
ltıuharrirlerinin ~-ok muvaffakıyet 

şiarından bir genç tarafından 
1bnı,ur. Sahne vazıı en bir.inciler • 
biridh-, roller en büyük artistler ta

'lıııdan oynanıyor ... Bütün bunlara rağ
film •heyetıi wnumiye itibarile se • 

tileri tatmin edemiyor, 
\r ~a alelade ve biraz da karışıktır. 
Is Rusyasında cereyan etmektedir. 

Ç ve güzel N ataşa, ailesini düştüğü 
.' darlıktan kurtarmak için ken • 
ili çıldırasıya seven yaşlı fakat o 
~te de zengin olan un tüccarı Bri

la nitanlanmak mecburiyetinde ka· 
'~. Fakat Nataşa hastahanede tedavi 
n genç bir zabiti sevmektedir, bu a

l<.apif:en lgnatof'tur. iki adam ara
da rekabet ve tabiatile kıskançlık baş 
"ıeriyor. Bir gece lgnatof oyun ma · 
111da, kırk yıl çalışsa ödeyemeyeceği 
~al"ayı kaybediyor. Kazanan Briu • 

l'tur. Bu parayı 72 saat zarfında öde
.i Yeya namusunu kanı ile tem.izle • 
i 18.znndır. 
~ul sıkıştığı zaman Hızır muhakkak 

'lifiı.. işte bu ıefer de Hızır lgnatof'un 
l•&ına güzel bir kadın şekline gire • 

\ çıkıyor. Bu kadın zabitin borcunu 
teeektir. Fak at mukabilinde ondan 
~et istiyor: Bazı askeri planla· 
kopyasmı kendisine vermek. 

lıiğer taraftan Nataşa sevgilisinin 
'ıkuı bir vaziyette kaldığını öğreru -
•. Ve Briukof'u zabitten bu parayı 
ôlııın doğru olmadığına ikna ediyor, 
~!a'nm her sözünü emir telakki eden 
liiccan lgnakof'a borcunun ödenmiş 
' una dair bir senet gönderiyor. Fa-

: t lınakof'un bundan haberi yoktur, 
diger tarafta, casus kadının evinde
C...uıun fikrinı oğrenir öğrenmez 

1 
bar etınek için telefona saldırıyor, 

ı ~ tam bu sırada odaya polis giriyoı·. 
1 

i da, zabiti de tevkif ediyorlar, 

1_ -ıbarp ... muhakeme ... 
1 'Cllatorun maıum olduğunu ispat e

biçbir delil yoktur. Her ıey onun 
· · . M.....ıa Briukof'un omı, bor-

cunu ödediğine dair gönderdiğıi makbuz SARAY SINEMASINDA MELEK SINEMASINDA ..... .ı hafta Türk 11inemasında sini seven Alber genç kıza çok mü-
onu mahkum ettıirmeğe kaEidir. Çünkü, H 1 b • T 1 f k gösterilen Sokaklaırda altın filmi hiın bir i9 üzeııiınde olduğunu soy-
Jgnakorun bu mühim parayı lıiçbir yer- eyecan 1 lr e e OnCU iZ h-0ta giden bir komedidir. Mevzu- lüyor. Fakat!!az'hallciıkaıti öğreni-
clen tedarik edemiyecek vaziyette oldu- boks maçı komedisi unu anlat>alrın: yw ve annesinin yanma, dükkana 
ğu ve maa~ından başka hiç bir geliri Alber ile Jan, ellerinden gel- dönen Janla nişanlaınmayı tercih e-

Sa.ray sinemasında bu haf•.a Melek sinemasında bu hafta d' · , __ .ı h 1 •- d" olmadığı herkesin maliımudur. Zaten bu- ığı ıı«l<Iar ayat arını ·ı<:aza.nma- ıyor. 
Tohoggan ismindeki film göste - telefoncu kız i&min-deki frarurzca g"a ug·,.,. .. an ilci arkad,. .. trrlo:r. Jan Bu esnada Alber biraz k~--1-ça 

nu kendisi de itiraf etmektedir. Beraet d bl d'l · Am--''--- k d' ·-r .,. ~ 
rilme.ıktedir. u e e 1 mış eruuuı ome 1• iyi bir çocuktıır. Annesi hir dük- bir alimin yanma gİ'l"Ine~ muva•-

etmesi Briukof'un elindedir. Eğer Briu-
kof parayı almadan makbuzu yazdığını 
söyliyecek olursa genç zabit kurtulacak-
tll'. Tüccar, elinden Nataşa'yı ·almak is
teyen adamın ölümünü istemektedir. Fa

kat son dakikada rakibini kurtarıyor. Ve 
ilci genç bir arada tatlı ;•tikbal rüyaları 
görürken o, vntka içerek, çigan şarkıları 
dinliyerek kederini uyutmağa Ç"'lışıyor. 

Filmin bütün başlangıcı iyi yapılmış· 
tır ve Rus muhiti çok güzel canlandırıl
mıştır. Fakat çok geçmeden ;ş bozulu • 
yor. Muhakeme sahnesi çok uzuyor, bir 

türlü bitmiyor ve netice aynı zamanda 

hem hiç beklenilmiyen ve hem de evvel
den tahmin edilen bir şelcilde bitiyor. 

Seyjrci, filmin iki sevgilinin birleş -
mesile biteceğini evvelde nbiliyor. Fakat 
namusu her şeyden üs.tün tutan Kapten 

lgnatof'un bu ödenmeyen büyük bir 
borç altında olduğunu ve güzel Nataşa 
nın da nişanlısı Bıüukof'a eğer lgnatof'u 
kurtaracak olursa onunla evleneceğine 

yemin ettiğini bildiği için ~ilmin iki sev-
gilinin birleşmesile biteceği hiç bekle -
nilıniyor. 

Eğer arti&tler fevkalade olsaydılar 

belki bu g.ibi noksanların kusuruna ba
kılmazdı. Fakat lgnatof tahsiyetini Pi-

errer Richard Wtlm pek beceriksizce oy
namııtır ve Nataşa rolünde Anna Bella 
y~rini bulamamıştır. Yalnız Briukof'u 
yaratan ıHarry Baur cidden ı.a,,;kulade-
dir. Onun kuvveti ve kudreti altında 
filmdeki bütün ,tahsiyetler eziliyor, or. 
tadan kayboluyor. Harry Baur bilhassa 
kederini unutmağa çalııtığı son sahne
de çok ifidir. 

Belki (Moskova geceleri) filminin 
tenkidinde, diğer filmlerinkine nazaran 
biraz sert davrandık. Fakat bu filmin 
tamamile muvaffak olması için, evvelce 
de söylediğimiz gibi, o kadar çok koz 
vardı im beklenilen neticeyi verememesi 
bir türlü affedilemiyor. 

lki eski ~ampiyon, pehlivan si gösterilmektedir. kan işletmektedir. Fakat Jan saç- fak oluyor. Bu ıilim, altın yapma -
Peters ile, boksör Jorj, beraber Süzi sevgilisi Polün a.rıkadaşı ma bir sebepten dolayı annesin - nın sırrını ketfelımeğe uğraşın.aıkta-
ya.şıyorlar. Petersiıı yanında Liza Jüliyeni daha gara karşılamağa den ayrılmış ve Albere rastlamış- dır. Alber de İl" karıtıyor. lnfilak-
isminde genç güzel bir 'kadın da gidip te ilk gördüğü zaman der • trr. Alber'e gelince; o, tam Pa.ris la neticelenen tecrübe esnasında 

d F k t P t b h - '- hal sevmi .. tir. Fa.kat Jüliyen hiç lbe var ır. a a e ers sa. a W<Ş&m Y ~okak çocuğundan yetişme bir Pa- A r'in kol düğmesi uçuyor. Bu-
her zaman sarhoştur. o~alı değildir. O yolda tanıştı !lı ris adamıdır. Hüneri Lkambilde nu bulan alim "muvaffak oldum ' 

Margöııit i·smindelki ikıadınla alaka- ı lb 
Ve mütemaJdi'Yen Ll·zayi dövü- ·dar olmaktadır. hile yapmaktır. Onu bir pazar gü- diye sevincinden ağ ıyor. A er d·<> 

yor. Bir gün Jorj dayana.mıyor, nü Fontenöflo ormanında ganatını onun sevincine ittirıilc ediyor ve h.•ç 
Margöritle her gün telefonla 

araya girerek Lizayı· dayaktan I ıicra ederken görüy-0ruz. Alber bu- tereddüt etmeden bütün büyüıe 
konuttuğu santralda ça ışan 

kurtarıyor. Yaınına alıyor, sevişi - A · · eik k rada mütemadiyen kazanıyor ve tahsiyetlere: Generallere, bütün i-nna ısmınd i genç ızın naza-
yorlar. muttasıl halkı ıkafese koyuyor. Bu- dare meclisi üyelerine, büyük sa • rr dikkatini celhetıniş ve kız Jüli-

Jorj Liza ile bir gün boks ma
çına gidiyor, reyircilerin arasına 
katılıyor fa:kat ahali e$ki şampi
yonu tanıyor, alkışlıyor. 

Orada bulunan zengin Mane -
jer Evderson ona bil'. angajman 
tekLif ediyor. Jorj kabul ediyor 
ve lngili-2: ~ampiyonu ile karşı -
l;ı:şmak için çalrşmağa haşlıyor. 

Maç günü ... 
Salon adam almıyor ... 
Bu maçın neti<ıesi Jorjun istik

balini, saadetini tayin edecek .. 

Dördüncü ravunta kadar Jor -
jun vaziyeti, rakibininkıinden çok 
daha iyidir. İngiliz düşüyor, ıkal . 
kıyor, gene düşüyor. F~kat Jorj 
uzun zamandır maç yapmamış -
trr. Kuvetten düşüyor ve yedinci 
ravuntta lkes~liyor. 

Nakavt! .. 
Liza, Anderaonla berıaher ka -

çıyor. 

Jorj maçta kaybetmiş ve bu 
mağlubiyeti yüzünden sevdiği ka
dını da elinden kaçmmıştır. 

Manen ve maddeten yorgun 
b>r halde gecenin karanlıklarına 
dalıyor. T oboggan filminin bütün 
ehemıniyeti Jörj K.arpantiyenin 
yapt•ğr boks maçındadır. 

Bu maç hakiıka.ten heyecanlı -
dır ve yalnız bu maçı görmek için 
bu f.ilm görülme~ değer. Jorj 
Kaırpaıntıiye bu film ile iyi bir ar . 
tist olduğunu da i·sbat etımiştir. Ar
let Marşa! da iyidir. 

nun üzerine ahali arasında ho · nayicilere, 15aylavlara birer daveti-yen ile fazla alakadar olmağa 
murdanmalar ba .. lıyor ve tam bu ye gönderiyor. Hepsi geliyorlar ta. 

başlamıştır. Y 
esnada sahneye elleri ceplerinde ıkat ,blöfün farıkına. varınca hepsi Bir gün telefonda Margöritle 

konu .. ur'ı-en Ju'"lı'yen "ya benim Jan giriyor. O da oynamağa bat- de kızıp gidıiyorlar. Yahıız en bü-
Y .._ lıyor, kazanıyor, ve 'hu suretle her- yük bankalardan birinin müdürü 

şevgime cevap vel'irsiniz yahut ta 
intihar edeceğim. işte rovelver kese itimat geliyor. Zatıen bu so - kalıyor. Kefille alakadar olduğu· 
el d d bi lkak kumarba:tlarmın her zaman nu söylüyor. Tecrübe yapılıyor ve im e ... ,, emiş ve ı 'raz sonra benıi ak 
santralda mülkalemeyi dinlemek • mül'acaıat ettiklerıi k!B.ı;ik bir usul herkes teorii ·n muvaff ıyetıe 
tıe olan An.na bir silah sesi işit- değil rnıdir? neticelendiğini zannediyor. Yal -
miş ve derhal yukarı, Jüliyenin 0 • Albertin kadınlarla arası çok iyi. nız atdıaınnı.ayan ban!kerdir. Alber' 
dasına fırlamıştrr. Jüliyıen baygın dir. Jan'la bahse girişiyorlar. in hilesinin farkına varıyor. Fa.kat 
bir halde bir ıkanapenin üzerin- Bu esnada sağanak ve fırtına sesini çtkarmıyor. Çünlkü bu blöf 
de yatmaktafur. başlıyor. Bunlar bir yere sığını - saye&inde banka meclisi idare aza-

Anna yaklaşmış ve Jüliyenin yorlar. Buraya kendilerile beraber !arının kendisine venııekte tered-
gözlerini açatıak yerin-den fırladı- bir başka kadın geliyor. Alber bu. düt ettikleri reyi kazıa.nıyor. Mü • 
ğını gö..,düğü zamaın ta11kınlıktan n.a yaklatıyor. Ve konutma.k için !kafat olarak Albere Nevy-0rk için 
dona k;almıştır. Meğer Jüliyen;n fırsat gö;ı.lüyor. Parise dönen oto- bir bilet alıyor . 
yaptığı bir bloftaın başka bir şey büslerin hepai hıncaıhı:nç doludur. Alber, Jana Allaha ısmarla -
değilmiş. Alber genç kıza, kendi araba&ile dtli derneğe gittiği mman kızı 

Bir çOk •hadiselerden sonra şehre dönmeyi teklif ediyor. Çün. görüyor. Ve onu ne kadar aevdi-
Anna, genç adamı Margör,itin e- kü Alber'iın otomobile benzer Nuh ğini anlıyor. Zaten kız da tam Al 
!inden kurtarmağa muvaffa.ık olu- Nebi yılmdan kıalml'f bir a:rıaıbuı berin bindiği tren lııalkaoa.ğı za -
yor ve f.ilm ilki gencin l:ıirletmeıile vardır. ~aza vu'kubuluyor. Yaraıla- man gara kotuyor ve iıı:i&i Nev -
bitiyor. nan, ıinoinen kıimse yo!kıtur. Faıkıat yOJ'ka doğru, da.ha. doğrusu, aaa. 

Jüliyen rolünde Gari Gran çok Parise dönebilm.!-'1lin 'de mıki.nı dete doğru yola g.lkıyorlar. 
ŞÜ'İndfr. Telefoncu 'kızı canlandı - ık.almanııftır. Bir misa.fıirıhanede ge Bu filmde gençlik, nete ve ha-
ran Frances Drake hakiı:aten gü- celemek mecbu...iyeti haaıl oluyor. reket taşımaktadır. 
zel bir kızdır. Ve rolünü çolk iyi Her zaman kendini methetme - Alber rolünde Alber Prejan 
başarıyor. Fakat bu filmde en zi- çok sevimli çolk şen, çok canlı, 
yade muvaffak olan artist Süzi olan Tangolita imıindelki film gö... çok şirindir. 
rolünü yapan kızdır. Bu artistin terilmeiktedir. Bu filmin de bilhu- Dani'el Dario da kendisine dü· 
kome=lideki kudreti çok fazladır. sa müziği güzeldir ve mevzuu da ten vazifeyi güzel başa.rmıtlır. 

Mevzu itibarile hiç bir fevka. canlı ve hareketlidir. Jan rolünü yapan Raymon Korıcli 
iadeliği olmıyan (Telefoncu Bitmemit Senfonide Şuber ro- ile Largueyin sanattaki kudretle -
kız) filmi yalnız artistleııin muvaf- lünü yapan Hana Jaraıy bu filmde rini saymadan geçemiyeceğiz. 
fakryeti sayesinde çok hoş J-O:r film de çok muvaffıaık olmuştur. Gitt& Sokaklarda arltnı filmın; göırn• 

1 • AJ..,....., da tatlı bir sesi vw-dır. lerin hi.- te canları ıtkılmıyacak-o mu~ .ur. .-- ··· ,. 
Melek sinemasında. bu filmden Faıkaıt ne yazdt k:i kenıliııi qkin • tır. Hatta ejileneceılderdir bile di-

ba'1ı:a geçen hafta da gÖ$terİlınit dir. ~liriz . . . 

' ı, 

' 



Sir Con Saymen '' italyada toplanacak 
üçler konfer·ansına Almanyanın da 
davet edilmesi muhtemel,, diyor 
(Başı 1 inci sahifede) 

da, Almanyanın Cenevrede itham altın• 
. fa tutulmıuıı fikrini reddebnektcdir. 

Gernuma gazeteıi Almanyıuun 36 
l'ırlı:.ılık mevcudunu nüfusuna niobetle 
asgarı bir kuvvet olarak göstemıeğe ça
lışınalttadır. 

Algemayne Çaytung gazetesi, s;.. 
Sa; m~n n A vuı11 kaınaraıında ıÖ) lediği 
nutıık münasebetile, lngilterenin Berli
n:ı ziyaret meselesine karıı hareketini 
takd' etmekle beraber, İngiliz ve Al -
man noktai nazarlan arasında büyuk ve 
miı ıbet farklar olduğunu ve bu farkla -
rrn İngiltere başbakanının nutku ile ta
mem n nydınlatd:nış olduğunu söyle -
mekten kendini mcnedememektedir. 

Nıhayet Sir Saymenin Almanyayı 
da üçler konferansına iıtirak ettirmek 
fikrini mühılea eden "Berliner Taıreb -
fatt,, Almanyanın Cenevredekilenı J;e,,. 
zer bir konferansa kendisine tam bü
Llllruk müsavatı !anılmadan itıirak ede
miyeceğini yazmaktadır. 

Mü,terek te,ebbüs 
BERLlN, 22 (A.A.) - "Lokal An

.zeiger,, gazetesi yazıyor: Franıarun Ber 
line verdiği nota açıkça gösteriyor ki, 
Fransız hükümeti Almany,yı mtıkül bir 
vaziyette bırakmak ve onu t-,,_be! ve hü
künırani hukuklardan mahrum etmek filı 
rinJcdir. Bu teşel>büsler pddetle reddo
lun.nalıdır. Çünkü Fransanın ileri sür -
düğü se!lepJer katiyen esassızdır. 

"Kr .... uz Zeftung ,rta diye..,.- ki Garp 
dt."VIetlerinin müşterek bir te,el>büW 
n;evzuu bahis değildir. Çünkü böyle bir 
t ş blıüı siyasal durumda tehlikeli ihti· 
!atlar dcğurabilirıli. 

Amerikanın vaziyeti 
'AŞINGTON, 22 (A.A.) - Hü. 

1'.Jmetin, Almanya - Amerika aulh mu
..!>.denamesinin ihlalinden dolayı Al -
ınenyaya bir protesto hazırı..dığı lıoıhe
ri tekzip edilmektedir. 

Fransız hükümetinin Uluslı.,; kuru -
muna müracaatr hakkında, hükümet ma 
seienin halli hakkında mütalea yürüt -
mekten ictinao etmektedir. 

Amerilıa, .;ıu..ı.. kurW1111na dahil ol
madığı için, faaliyetini gizli tutmekta • 
dır. 

Bahriye ve -harbiye bakanları olduk
ça bedbinclir. Nevyork matbuatı, Fran
sa ile lngiltere sıla bir şekilde tqriki 
mesai ettikleri ı•cliıcle ulu~.lruru -
munun bir muvaffakiyete enımek ilıti · 
ma1i olduğunu yazmaktadır. 

ltalyamn vaziyeti 
ROMA, 22 (A.A.) - Berline veri -

len ltalyan -.., münuebetöle tefairat
ta bul- yan re1n1i Jarnale o;ı.ı,.. 
gazeteli ılİJQr lıi: 

1 tal ya uzun zmnandanberi Aln.nya
nın v-y naaalıed...min ezici hillriim
lerinden ileri aeçmek haldaıun tammak
ta ve m••l.edelıerin tadil edilememesi te 
zini reddetmektedir. 

F abt hal,.. lıu taclilin an..ı. alilı:a
ılar de...letler _...,. umumi bir mu . 
kavele ile miimlriin oı..eağı mGı.leaun
da bulunmuttur. 

Alınma hükiimetimn karan ise bir 
tanfh lıir iawtbr " lcwflei .....,.. .. 
dan llıbalııkak ettirilmek iıteailen Jıaı
lua met.ı.lııı.tt.ı .W... u nizami olvak 
ııözülımoltediı. Bu Mbacla ita!,_ •I • 
,....., ..tı1ı: tatbilı: eclilemez. ı taıyım ho
kômeti. dikkatini en ziyade bir A.,.... -
pa !efrilQ DA dafnin telci-ar talialdnılnı
lnı için miİRİt .......... canlandırmdr lii
zumvncla hlcM etmektedir. Buııünkli 1-
talyan -'8aıncla sureti mahı-.ı. ka
p! ve it-et edilen bu liizmn bahsinde, 
1 talya lıir çak AJıııan ... bıbı..tn. mG
..-... ıot -.ittir. Foıbt, ı.e,._ı-·w mil
.....Letı.nle _ _. 11 zaruri olan ı.u 

liizıun oebebile, emrivakiler usulünü ta
nımaz. 

Notalar arasında fark 
BERUN, 22 (A.A.) - uDeutcbe 

Allııeıoaiue Zeôtunıı., Fnnaız ve hal • 
yan notıı1 .. ara1111~ miihim Wr fark 
oldaiu- y a ...,.... ki: 

lı.lymı DOfau Aı-111ya t .. bir 
hiikımır-i ve h'lllaıık müeau tnı tanı -
ılığı Mide Fnıwz notaaı hıılnılı milsa
,,,.bnm tef, ' 1 ulana m&ni olmak için 
emniyet icldilarmı teknır ebnektedir. 

Gönüllükrin vaziyeti 
BERUN, 22 (A.A.) - Seli.lıiyet -

tar bir ırMıdwlan almım malu.ı.ta gö
re, meclıuri aıloeı Q hi:ımeli uauliinün 
teıiai, ııönüllü İf lıiaııetinin devamına 
hiç bir IW'btle müeaair olmıyacaktır. 

lngiliz politilıaı 
LONDRA, 22 (A.A.) - Teymia p

zeteai yasıyor: Bey Herbert Semuel, dı
pn itleri hakanı Bay Sayıneniiiı Berline 
bütün l ngüiz milletini.. mümeıaili ola • 
nık gittijini, her lnpzm AJmm.111 ile 
lııartı lııartıya 1ronu,maı. lizım ıeldiii 
mütaleaaında bulunduğunu ve Saymenin 
aeyWbnm bqhca gayesi de iıtıı-bu ol· 
duğunu aoo anda hatırlatır. 

Bay Heri>ert Samuele ııöre, lnııilt~re 
bizzat kendi yolunu takip el:m>t olsay
dı son bir veya iki ıene içimle çok da
ha fazla ıeyler elde etmiı olurdu. Filha
lrika, bir talum devletl«ler iıleri ıörüı
mıek ve - bca bsıpta Almanyaya tek
lifler yaparak omı bu teklifleri kabul ve
ya reddetmek ııldat-mdan biri karıısın· 
da bulundurmak pek te makul bir hare
ket değildi. Şimdi büyük Britanya hü -
kU-ti hususi hir yol takip etmek ar ~u
snncladır. lnııitter..Un Fransaya ve a
lelumum Avrupaya yapabileceği en İyi 
hi:ımet Almanyayı müşterek gayelere 
yakla§ !ırmaktır. 

Bay Saymen, kendiainin ele soyledi
t; ııibi, Almanyeyı .ıtıa.ı.r kurumuna tek 
rar getinneyi istiyor, ti iti Almanya hu
kuk müsavat.., ve iueti nefsini tama -
mile müdrik olarak sulhün laroinine di
ler devletlerle beraber çalışsın. Bu, ln
cilterenin tr.Tdenbire Pariı, Roma ve 
Brilıeele arka11m ılöndüjünü ifade et -
mez. Bay Saymen, Almanya ilerde ya
pılacak müzakttelere i,ıirak ederse b.ın 
dan mer.ı~·,., olacağını a .. ıkça söylenıiş-

tir. 
Azledilenler 

BERLlN, 22 (A.A.) - Sakı kültür 
hakanı Bay Hartuakile Bavyera ekono
mi bakanı, Bay Ener azledilmişlerdir. 

İş hizmeti rebi Bay Hirl, bu hizm~
tin mecburi askerlik hizmetinden ayrı 
olarak ibka edildiğini b.ildinnİJtir. 

Lehistanın fikri 
VARŞOVA, 22 (A.A.) - A•keri 

malıal'Hin g~esi olan "Polska Zboro· 
jna,, Alman karanrun ibdaı ettiği ulııı
lar arası vııDyeti tetklk ederek diyor ki: 
"Garp devletlerinde hasıl olan akıüla -
meller bir karıııklık manzarası ve müşte· 
rek azim yokluğunu göstermektedir.,. 

"Kurjer Pore.nny., gazetesi de şöyle 
yazıyor: Almanyada işaizl.iğin azalması 
bilhassa ordu ihtiyaçları için yapıl.an İ· 
mali.ttan ileri gelmektedir. Binaenaleyh 
Almanyanın ıulh s.İyaaetine dönmesi an 
cak onun sulh imalatına avdeti ile müm 
lriindür. Bunun içjn de Fnınaa, lngilte
re ve Amerikanın Almanyaya yalnız ye
ni krediles- değil fakat ayni zamanda ye 
ni m..tıreçler ve müstemlekeler temin et
meleri liıznndır. 

Bir~ harp tehlikesi yok mu? 
NEV ı'ORK, 22 (A.A.) - Vilıonun 

dııarı itleri bakanlığını yapmıı olan B. 
Colby, Almanyanm son kU'SJllda hiç 
bir harp tehlikesi bulvnmadığını ve es
ki müttefik devletlerin Veraey muahe -
deaile giritmit oldukları siliıhsızlanına 
taabbütleıini yerine getiı menıiş olduk
larmı aöylemıiıtir. 

Diğer taraftan eski dışarı iJleri ha· 
luuıı Bey Kelloır da ayni mütaleada bu
lunmuıtur. 
T aymUin bir makalesini tenkid 

LONORA, 22 (A.A.) - Teymis ga
zeteoine bir çcık mebuslar açık bir mek
tup yazmqlardır. Aralarında Sör Ü•tin 
Kembertenıin de bulunduğu mebuslar, 
bu mektubu Fransız hükumetinin, Alman 
yanın Versay muahedesini ihlal ediıini 
uluslar kurumuna vermeye matuf ha -
reketini mahkum "den Taymia gazetesi
nin dünkü başmakalesine hayret ve te· 
euüilerirıi bildirmek için yazmıtlardır 
ve diyorlar ki: 

- "Uluslar kurumunun · Almanvadan 
bahsetmemesi lüzumu, fakat bum\ karşı 
Al.-nyanın kurumu tahkir edebilece~i 
ve bütün devletlerin müstakbel politi -
ı.aı.mın sadece, hareketleri nazarı iti
bara almadan, Alman beyanabna istinat 
etmeai icap ettiği hakkmda iddialarını~ 
tatırbcıdır.,, 

Mektup fÖyle bitiyor: 
"Eğer konıey, bir muahedenin en a.

çık lıir tekilde ihlil edilipni tanı:mıya -
aık ve bunu takdir ecı..miyecek öz bir 
temyiz divanı değilse, kolleirt:if aiıte -
min manası ned'ır? Vem~ na11l 
tefair edilebilir.,. 

Avusturya da hukuk müsavatı 
İstiyor 

ViYANA, 22 (A.A.) - Oıf"l"t işle· 
ri bakanı Bay Valdeneg beyanatta bu -
lu.....ı. demittir kıi: 

Uluswnuzun vatanperverlik hisle -
rin.ı- müftelıiriz. He>· zammı va tan 
topnıldamu müdehaya hazır bulundu
ğ-.. biliy01u:ı. Biz de hukuk müsava
tıru istiyoruz. Bu İstediiimizi elde ede
cejjmize kanaatimiz vardır. Çünlıii ma
alıecleİes- filhakika büyük bir adaletsi.ı
li4c teılıil etmelııteclir. 

Con Saymnıin beyanatı ve , 
F ranıızlcır 

PARlS, 22 (A.A.) - Sir Con Say -
menin dün Avam kıunaraııncla "Alman-

yanın ltalyada yapılacak konferansa iş
tiraki ihtimali,. hakkındaki beyanah 
Fransız mahafilini biraz hayrete düşür -
müştür. Almanya i1e nnizakcre fikri red 
dedilmemckle beraber, Almanyanın ln
g;(iz - Fransız - lıalyan isti ıare tarzın
daki mu' f el mü~a.kerelerine karışlı· 
nhnmnas2 lZım eeleceği mütaleaır &er -
dedJrırekte ve ancak İ talyadaki mülakat 
tan sonra ve Sir Con S<ıymenin Berlin
de elde edeceği neticelere ı;Öre Alman 
murahhaılarile temasın derpiş cdi!ebi -
leceği düşünülmektedir. 

Bay Lavalin beyanatı 
PARIS, 22 (A.A.)- Bay Laval nıcc 

liste Bay Mussolinin ltalya - Yugoslav
ya mukarenet siyasetine devam etm ... k 
fikrinde olduğunu, bu mukarenet olma -
dan devamlı hiç bir feye tevessül edi -
lemiyeceğini söyledikten sonra ica.o ~ • 
den mukarenctlcri tahakkuk ettirmeye 
azmetmiş olduğunu, 1931 de Berline 
gittiğini, 193ı de Motkovaya gidece~ini, 
kuvvetli ve emniyetinden ş.üphesi olmı .. 
yan bir Fransa istediğim bildirerek de
miştir ki: 

Uluslar derneğinin idaTesinde, Fran
sa teyakkuz vazifesini sükunetle ifa c
decekt.iı·. Barış ülküsünden vazgeçn1ek 
istemiyoruz. Fransa Kuvvetli kalmak -
tadır ve kendisini hiç bir zaman salıver
miyecektir. 

Bay Lava!, sözler>ni Fransa etrafın
da dostluklar ve ittifaklar ıebekeıinin 
muhafa"" edileceğini bildirerek bitirmiş
tir. 
Manevralar yapılırken b!r tayyare 

yandı 
PARIS, 22 (A.A.) - Alman istihba

rat bürosundan: Bnst deniz üssünde bu 
lunan askeri deniz tayyarderinin bir ma 
nevra11 esnasında bör tayyarede infilak 
vukubulmuı ve alevler içinde yere diiı
müıtü. lçmdeki altı ki~ yanm<ştır. 

Bay Eden hareket ediyor 
LONDRA, 22 (A.A.) - Alı..,. is

tıihbarat büroıundan: Lord Eden bu ak 
ıam Parise hareket edecektir. Üç devlet 
müzakeresinin cumartesi alıl!amına ka -
dar devam edeceği :ıanneclilmektedir. B. 
Eden pezartelİ selıahı Anuterdama gide 
relı: oradan Sir Co.. Saymeni getirecek 
olan tayyare .ile Berline hareket edecek
tir. 

Alman kararları ve küçük itiliil 
devletleri 

BUKP.EŞ, 22 (A.A.) - Alman ka -
rarl..., Biiluq, Praıı ve Belgrad .,. .. n
da noktai nazar t•tioine veaile ohmıt
tur. Bükreı reomi mehafilinde muhal., 
:ıa olunan gizliJiie raimen, Küçük IGlif 
devletlerinin lı.ttı hareketi ııaııı dnlet
lerinin hattı hareketine uyııun olacajı 
anlafolmaktadır. 
F- ulaalar denetme mürac:a

tı burada pek :zıiyade -.vİp ediılmiıta .• 
Komo konleramı ve Alm.anya 
LONDRA, 22 (A.A.) - Ahnanya'nuı 

Komo konferanıma ittiriki ibtimali bak
kında Sir Con Saymerı tıuwlınclım dün A 
vam KamaraS>nda yapdan beyanat mü
naaebet:ile, reaıni Ulllbaiil Aftnanya'nın 
Komo'ya daveti asla mezuubahi.a olma
cbğmı ve fat..t Berlin ııöriipneleri lıir 
anlaşma esa11 hulwımasma imkin Vet'

ıliği '"' Komo içtimaı ela IHı -•• tanı
ılığı takdir-de Almımya'nm ve diier ali.
lrıuLdarın iıtirü: edeceil yeni lıir top. 
lantı ılerpiı edil~ ...... m.k
tecli:rler. Kamo kcmfca• ••• 8-lia mö
kilemelerirıden h- ıonra topı.,.·c .. 
iı ümit eclilmelrtedir. 

Fransız .eazeteleri nl! .lJazıqor? 
-------------------------------Ek o dö Pari gazetesi Bay 
Lavali ittiham ediyor 

Diyor ki: ''Şimdi karnazbkları 
etmediğinden 

artık para 

ıaıkına döndü ne yapacağını bilmiyor.,, 
PARIS, 22 (A.A.) - Bwliiie veri· 1 teato -•m batka betb tekir etmek

len Fn1111z notumm metnini bütün sa- tedirler. Gazeteler Fransımm Bertin Se
zetel• tasvip etmekte ve ndadalıi clelD- firi ile Alman Otf'll'I itleri Balnuu B, 
l in kabul eıtilmemeaine de hayret et- von Neunıth .._,nclaki konu,....nm ._ 
mekteclirler. zilline - e,.... ettiiin1 ve Almmı}'IUlllll 

Gueteler, Fransız - ltalyan teaanü - Pariı aefirinin de Frauız notasını kabul-
dünün bu yeni tezahürünü menınuni • den imtina etmediğmi ancak Fr•0 ••n•n 
yetle lraydet.mekte ve üzerinde durmak- ileri •iirdüiü delilleri kabul eylemediii-
tadırı... ni yazmaktadır. 

Fipro gazetetô ıunlan yazmaktadır: Ecoh de Paria gazeteli. bundan iıti -
"Dün,, ôyi bir ııündü. Fransa'nm a - fade ederek 8. U.val'a hücum eylemek-

zimli vaziyeti uluslararası mahfellerde tedir. Bu ııazete myor ki: "Almaenya. 
iyi bir teflı- yaptı." om ve ,lngiltere'nin mevaİmlİ:ıı tedbirleri 

Sir Saymen'in Avam Kamaraımcla, B. Laval'ın kayrhızlığı ile tezat tetkil 
Almanya'nın Kom telııine davet edilme- etmektedir. B. U.val birtalnm entrika _ 
sine dair yaptıiı temenni hakknıda bu !arla B. Doumerırue'in itimadını lrazıuı-
ııa:ııcte ıunlan ili.ve ediyor: ılıktan sonra dı18ft itlerini ele aldı. Şön-

"Bu biraz acele bn hareket olur. Hem di kurnazlıkları artık para etmediğinden 
nihayet bu, dörtler misakı değildir~, l"tkına dörunüıtür. Ne yapacağını bil· 

(Pöti Jurnal) tunları yazıyor: mıyor.,, 

"Kom'da lngiltere, Fransa ve ltalya Journal gazetesine ııöre, Fransız se -
görüt birliklerinin kurulmaımı temine firi ole Alman Hariciye Nazın arasın -
matuf bir toplantıda Almanyanın ıelip daki görütme, nazikane olmuı İle de 
te ne yapacağı belli değildi.-. ., menfi bir netice vermiftir. Şimdi yapıla-

( Ovr) gazetesi diyor kl: cak it, mücrimi fikrind... çevinnektir. 
"Sir Saymen, Almanya'nın imzalama- Halbuki uluılar klll'umunda yapılacak 

yaeaiı uluslararası bir ves.ikayı, lngilte- bir teıebbüs bot konutmalara müncer 
re'n.in imzaWnayacağını ihsas etmiıtir. olacaktır. 
Fakat, 1 ngiltere efkarı wnumiyesinin de 
bu fikirde olduğundan ıüphe ettirecek 
sebepler vardır.,, 

uMo.teı•,, ıöyle du\'ünUyor: 
"F ranaa ile 1 talya'nın Berlindeki te

tebbüsleri, yann Laval, Suviç ve Eden 
arasında yapılacak genİf noktai nazar 
teatiıinde, aradaki tesanüdün takviye e
cİileeecini söıtermektedir.,. 

PAIUS, 22 (A.A.) - Alman Ajan11-
nın nuıuıi muhabiri bildiriyor: 

r- r•n•ız matbuatı Berline veraen pro--

Ulu•lar kurumu nizamnamesinin 16 
ncı maddesinin tatbiki Almanyanın ihra
cını intaç edecektir ki böyle bir tedbiri 
yaramaz çocuğu tekrar aile ocağına ııe
tirmek •İyaseti ile telife imkiın yoktur. 

( Matin) gazetesi de §Öyle yazıyor: 
"Frannı ve ltalyaıun teıebbüıoleri mu -
vaffak olmutlur. Çünkü bu devletler lı& 
taraflı verilen her türlü lmınıra muhalil 
olduklarını söıtermitlerdir.., 

B. Gignoux, (Jour,_ lndustrielle) 

Ten kilden sonra 
(Ba~ı 1 inci sahifede) 

etmİf olan 6 ıncı Yunan fırkcı ku · 
mandam general Anagnostopuloe Di · 
mitriyes, ayni fırka zabitlerinden mi
ralay Vlahos Simes, binba41 Çanııara
kis Manolis ve Zampetakis fatatia ve 
Rendis Aleksandros, yüzbaşı Merkor
yo Vaailyos ve Galavros Koıtantine», 
latcmatakis Ariıto<linoa, birinci mü .. 
litzım P apa Argiro Hrisafis, ikinci 
mülazım Martinos Koıtantinos, Ga1ny
sakis Haralavos, Y orgiyadiı Dimit .. 
riyes ve Delagramatikos Nlkoloı . 

Kulüpler kendi heyetlerini atlt• 
yarak başka federasyonlara 

müracaat edemez 'er 

Mülteci kumandan ve zabitler 
serbesttirler ve e lin üniformalarile 
tehirde dolaşmaktadırlar. Bunlardan 
mtil .ız .msani Galaysakiı lıtanbulda 
doğmı.. ştur. Fakat küçük yafta lstan
buldan çıkmıı ve bugıln burada ak -
rabasından kimse kal:namı,tır. Diğer
leri tamamen lstanbulun yabancısı -
dırlar ve ilk defa olarak şehrimize ge 
liyorlar. 

Bununla beraber dün kendisile gö
rüştüğümüz topçu yüzbafıaı Merkor
yo v,..; vos kolaylıkla türkçe lronuş
maktadır. Ve aslen Serezlidir. Dün 

... ..ımandan ve zabitlerle otur-
dukları Emperyal ot..,linde görı.iş -
tük. Bunlar son vaziyet hakkında ma .. 
li'mıat sahibi olmadıkları gibi, iıva -
nın iç yüzü hakkında da etraflı İza
hat verememektedirler. 

• 

Yunancadan başka lisan bilmiyen 
general Anagnoatopulos namına yüz
batı Merkoryo bize dedi ki: 

Dünkü Karagümrük - Haliç/en er maçlarından birer intiba. 

- Biz Serezde altıncı fırka ku
mandanı general Anagnoıtopulosun 
maiyetinde bulunuyorduk. Bize veri .. 
len emir vali ve poli& müdüriyeti va
zifelerinden uzaklaıtınp yerine Ve. · 
nizeJiat memurlar ıetinnekti. lıyan 
hareketi muvaffakıyetsizliğe uğra -
yınca biz de Serezden trene binerek 
hareket ettik. Drama, lskeçe yolile 
Dedeağaça geldik. 

Oradan bir motörle Midillinin Mo
lova köyüne çıktık. Molovadan 12 ııün 
evvel de Babakaleye geçtik ve Göl -
pınar nahiye müdürü Bay Rızaya il
tica ettik. Bay Rıza bize çok miaa -
firperverlik göstenli. Nereli olduğu
muzu sordu. Serezli olduğumuzu .öy
ledik. Meğerse o da Serezli imİf. Hat
ta Serezden akrabalarımızı da tanı • 
yonnuı ... Orada istirahat ettikten 
sonra atlarla Ayvacığa gittik. Bay -
ram olduğu için orada sekiz gün ka
dar kalarak Ankaradan verilecek •m· 
r i bekledik. 

Gelen emirde serbest olduiumuz 
b;ldirildi. Bunun Üzerine otomobil -
lerle Çanakkaleye, oradan da Mersin 
vapurile bu sabah lstanbula geldik.,. 

- Şimdi ne yapaeakunız, hep ls
ıanbulda mı kalacaksınız 7 

- Evet, ıimdilik latanbulda kala
cağız. Ta Y unaniıtanda hakkımızda 
beraat veya af kararı verilince.vo ka
dar buradayız. Beraat eder veya af 
rdilinek Yunaniıtana döneceğiz. 

latanbula ııelir ırelmez ailelerimize 
ıelıvaf çekerek lıtan'bula ııcldl&i· 
mi1i bildirdik. Burada uzun miid -
det kalacak olursak aileleriı.ıi2i de 
getiı leceğiz. Bugünden itibaren pan
aiyonlara taksim edileceğiz. Bir kıs
m•mız ailesinden sivil elbise istedi. 
Bir ktammMz da huradan elbise trda
rik etmektedir. 

Türk hükiimetinin hakkımızd.ı ırJı
terdifi misafirperverliie çok müte • 
şet.kiriz. Türk, Yunan dostluğunun 
miJJetin ruhuna kadar itlediğini gö -
rüyoruz. 

Son vaziyete vakıf olmadığımız i
çin ai:ııe ıiyaai beyanatta bulunamı 
yat.."'afız.,, 

iadeleri meuuu bahi& delil 
Topraklar111U:ııa iltica etmiı olan 

Yunan kumandan ve zabitlerinin Yu
nan hükiim.etine iadeleri mevzuu ba
his değildir. Bunlann iadeai için cıe
ıııa kanunumuzun geçen sene Ameri -
kaya iade edilmiı olan müfliı banker 
Samael ı ... uıı hakkında tatbik edil • 
mit nlan maddesinin tatbiki liznn ııe
lir. Bu madde mucibince iadeli iıte -
nen ıuçhıya imat edilen eürmlln af. 
yuf ve aalreri mahiyette olup olma -
clıtmın mahkemece tayini lazım ııe
lir. Binaenaleyh Ywum kumandan ve 
zabitleri hakkmcla da ayni auretle 
hareket edileceiinde ıijphe yoktur. 

iade edilecek auçlumın ancak a
di cürüm ile itham edilmeli lazım.dır. 
Mültecilw U. nyui ve ulı:eri cü -
riimle ithana edilmekte oldukların.
dan Y unaniatana iade edilmeleri mev• 
zuu bahis delildir. 

Vapur te.Iim edi"1i 
Yunan hükilmetinin müracaatı ü

zerine limanımızda alıkomılan Veni
:zelosun oğlwıa ait Nava.ika vapuru 
cliin Piredeıl vapuru t.allibn etmek ü -
:ııere tehrimize gelen kaptan ve tay -
fadan mürekkep 27 kiıilik heyete tea
liın edilmiştir. 

Dün sabah emniyet müdürlüğü be
ıinci ıube müdürü Bay Nail ve be
§İncİ ıubeden hir iki memur, deniz ti
caret müdürlüğünden Bay Salaha! -
tin, ııümrük muhafaza memuru, Yu
nan konaoloshaneainden bir memur 
Haliçte demirlemiı olan Navaika va· 
puruna gitmiılerdir. 

Yeni gelen mürettebat memur -
!arın huzurunda eski mürettebat i
le temasa geçmiıler ve vapuru tesel
lüın ederek bir zabıt imzalamışlar -
dır. 

Yeni gelen mürettebat, eıki kap • 
tan ve mürettebata ayni vapurla Yu
naniatana dönebileceklerini l.ildirmiı
lerdir. 

Vapur bu sabah Haliçten çıkacak
tır. Yarın Yunaniatana haı-eket etme
si muhtemeldir. 

gazeteiİıtcle alaylı bir tarzda eliyor ki: 
"Belki de Alman sefirinin Fransız no -
tasını ıu sözlerle kabul etmesi bekleni
yordu: "Ne güzel bir vewi.ka, cidden 
pıırhık bir tnı ihtiva ediyor. Büyük bir 
itina ile tetlıik edeceğ;m. ileri aiiriilerı 
sebepler doğru iae, yüz bin kiıi)ik ordu
ya avdet ederiz . ., 

" 
4 .. 

Son Fenerbahçe . Galatasaray maçın
dan aonra bir havadis verırjş ve elemiş· 
tim ID: 

"Rivayet edildiğine göre Galatasaray 

kulübü maçm bir kısmında yan hakemi 

bulunmadığı içıin bu oyun neticesin;n 

muteber olup olamıyacağı hal.kın•', bey
nelmilel federasyona ııonnuf ... ,, 

Bu havadisi verdikten sonra mütale

mızı da uve ederek: 

"Eğer bu doğru İ•e, Galataaaraym 

yan ha.kemaiz oy .. dığı maç, yalnız bu 

değildir. Bundan be.fka ı- haııci bir 
kulübün kendi heyetlerini hiçe sayarak 

beynelmiJel federasyona müracaata hak

kı yoktur . ., demiştim. 

Cumhuriyet gazeteoinin ıpor muhar

riri, hemen ertesi ıün bu meo•eyi mev

zuubehaederek mutaıt üzere ııuya bana 

mukabelede bul-fa kalktı. Cıımlıu • 
riyet'in ._. mııharriri, hatırımda kaldı

ğına söre JÖylıe diyordu: 
"Bir maçm yan h 1 u.aiz oynanıraa 

ınutHer olup olmıyacağını c 1 'aMray 

Futbol F ederaayonu reiıoinden ııonnu1, 

fakat müıılıet veya menli bir CftÇ lllıır 

madığı için aureti husulİyede lngilııse, 

Fransa, Avlllltarya fedenııyorı)a.,.. mü

racaat etmiı.,. 

Vukuu halin böyle olmadğını bildiğim 

hıılde hiç aeaimi çıkamıaclım. Her spor 

iti mim·kepımcla daima kendi.ani ma

tettifiw Cunılıuriyet spor muharririni 

bu itte de hemen el1telİ ııün mailup et

mek benim İçin İften hile defileli. Fakat 

biJiltizam ıuıtum. Çünkü bu Hler, itiraf 

edejİm ki, biraz daha zevk duymeılt iıti

yor ve arkaclaınnın kendi kenclioôni telı

,.;p etıııeaiııi bekliyordum. 

Nihayet dediğim oldu, Futbol Fede

rasyonu reİIİle ııörüıen Cıımlıuriyet 

ıpor muharriri, dünkü ı.ayumcla kendi 

kendini tebip el!ti. 

Balono, Futboi Federaayonu reıİIİ 

Cumhuriyet ga:ııeteoine ne clemiı, aynen 

naklediyorum: 

"Futbol Federasyonu reUi Hamdi E

minden dün bir mektup .ıdık. Hamdi 

Emin, Galatasaray - F enerbahçe takmı

lan araıında oy-.. son maç hakkın

da tdc yan lıalcemi meNfftinclen dolayı 

çıkan <ihtilifı mev:ıuubahsedrrek diyor 

ki: 

"- Tek yan hakemile oyı.nan ma -

çın nizami olup olmadığı halıkıncla Fe

derasyona resmen vaki olmuı bir mü -

racaat yoktur. Esasen kulüpler müra -

caatlarını mıntaka idman heyetleiine ya

parlar. Galatasaray kulübü reir& Cevdet 

telefonla hususi olarak evimde betıi hul

muı, benden beynelmilel federasyonun 

aclre.ini istemip. Kenclilİııe bunun ni

çin iateadiii'1İ IOl'dujum - bir me
ade elamı-ağını aö1ı- . ııth. Kııliipıle

rin doğrudan doiYuya 1'eynelmlel fede-

rasyonla temas edemiyeceğini ve ı:; 
bir müracaat halinde mektuptannı. 

nelmilel federasyonun bize g Öll ' _. 

ğini ve zahmet etmemesini kenddin" 

latmıthın. Mesele bundan ibarettir"' • 
Hadiseyi böylece teti>it ettikten 

ra spor muharriri arkadaııma arka 
bir tavlİyede bulunaynn: 

"Milliyet spor mıılwırririnİD -·.ılllJ"':ll 

çok oynama, onun verdiği Jaay 
tekzibe kalkı§IDal,. 

"Aksi takdirde o, her miinalra!" ..... 
lip çıktıkça F utboi F ederMyonunıtO 

lefondaki muı..tabına dedıiti pbi: 

"Zahmet etmenıeaini kendisine aıılo~ 
nuıtnn.,, ıNmftı mecburiyetinde ~ 
tır . ., 

. "" E. H. 5J\ 1 

Milli takım rallflJl"ft _ _j 
Lilı maçları bittiji i9n. cliİtl ~ 

bir - badieeoi ............... 
y ahıız milli talı.. .. _.. 

!ardan bir luımı anll eıııöıı iin ...... 

tında KadıköyÜnde çal1f1D1fl11nlır~__.., 
Dünkü çallfmaya ııelen ,...,...... 

ıuııiardır: ~ 
Avni (G.S), YBfAI' (F.B), Ltıtfl 'ıı. 

fa), Fey:ııi (B ıi' 'Bf), S=lôl"ft ,,. 
('/•· 

ıpor), Niyazi (F. B.), M..ı.t...- 1' 
fa), RHh ( Giİfte!), Şebıın (F ,.s.), 

(Süleyınaılye), Relıii (Güneı)· 

Dün ııelmeyen futbolcular ela ı-"" 
dı: 

Meıu- A1i, E .... (BetiJ<Uıt)I fi~ 
..... R..,t, lllDlıil ( GİİD"t); Fikret (f 

Antrenör futbolculııra geç vaktıe 

hususi ve ferdi çalıımaJar p.ıerdl-

Galat-ay • Anaıl:;.., 
Diin Tekaim atadıncla ııa 

futholculan A .. clolu talumile ....,..ı 
maç yapblar ve 3 • 2 galip ,d4il": 

Güne, ıporcularının wrJllf"' 
Güneı sporcularının per~ ~ 

mı, kulübün Sıraaelvilerclelıl ~ 
kulüp izaları n aıileleri içWı ıertiP ; 
ii ıu,,.... fevlıalide itibar ve ~ 
muttur. 

Kulübün seniı aaloalarıncla ~ 
kadar danaedilmiı ve çok ei~ 
gece ge9'rilmittir. 

~~~~~-o---------
E d ir D C d C açılacak 

resim sergisi ,ti" 
Edirne Halt.evi müze ve ....... ·~ 

oinılen: Hallıevi mÜze ve .,... _...ıt 

bir reaıinı aer8'ai ııçmııia ı.....- " ' 
faaliyete ııeçİllnİftir. Serp ...... ~ r 
betinde e.lıi Tiirlı:ocaiı aal~.. • çılacak ve on bet ııün açık d~ 
~İye her taraftaki aanafkar .,e .JJlll 
kirı..ın itliraWeıi _...u ve ri~ ~ 
Eaerlerini teıiüi' etmek uteye~ 
elet" ııöndereceklaoiııi -yuın • 
kad.- E-- H.U.evi nUlii·_, ..,._ 

......._ ole alba,.t mayıoı• M;:.
-. Ular -- Cll'Qll inal ıil 
diler v" lıelıleıiz ' 



f'OLIS'fE 

Bir çocuk 
Boğuldu 
Biraz evvel anası kuyu 
kapağını açık bırakmıştı 
Hacıkadm mahallesinde 49 numarab 

• evde oturan Bayan Fatma t..,,,;?J!jk öçıin 
evinin bahçe kapı&ınm yanındaki kuyu

dan su çekerek içeriye götürınüı, ıı;ider

ken kuyunun kapağ!DI kapamayı unllt· 

ınuttur. 

Bayan Fatınanın orada oynamakta o

lan bir buçuk yaşındaki çocuğu da o ıoı• 

racla kuyuya dü§erek boğu)muıtur. 

Demirle yaraladı 
Şehzadeba§ıncla on <ki numaralı oto

ınobil garajında çalı§an AbdmTahman, 

şoför Suadın otomobiJmi temizlemediii 

için Suat tal'afmdan bir demirle başın • 
dan yaralaımıı~ır. Suat yaralamnıştır, 

Duv2rdan 11.şağı 
Fener caddesinde yıkık bir duvar üze

rinde uçw•lma uçurmakta olan Nebahet 
isminde bir 90cuk ayağı kayarak aşağı 

.-1 düşmÜ§ ve baygın bir halde sıhhi ;mdat 

otomobili ile Cerrahpaşa haıtaıhaneWıe 

kaldmlını§tır. 

:J 

I 

Kanlı kavga 
Bepktattıa Şenlikdede caddesinde m• 

rangoz Enver Naci ile ayni caddede Hı

aan u•tımuı marangoz dükkanında çı • 

rakbk eden Necali arHrnda kln'p çık • 

mıı, Necaııi eline geçirdii;i keskin biı- lıı

çakla Enver Naciyi ıol böğründen ağır 

surette yaralamıtbr. N eceli yakalım • 

trllftır. 

Bir motosiklet kazası 
Dün, Sultaııehmette tapu clııResi önün

de bir mot0&ilclet kazası oimuıtıw. Sul

tanabmet cmnii duvarının önü- ıoıra sıra 

dizilen motosikletleri melıtep talebeleri 

kiralayarak parkm etrafuıdoı miiııAbııJm.. 
lar yaparlar. Dün bu müsabakalardmı 

biri esnasında bir motoı.ildetin la.ıiği 

patladığından liatündeki ııenç birden bi
re yere yuvarlanmıı ve muhtelif yert. 

rinden )'llraianmıfbr. Motooiklet 1l8hi • 
bimıı, bu yarah ııence icap eden insani 
yardnncla bulumnası liızımgelirken, pM

layan laatiğ:in tamiri içUı IİÇ .... v.,.,_. 
ilinde .....,.. etmeai suretile badiae büyü.. 

ınüı ve nihayet bu gencôn dayak ~ 

aile nihayet bulmuştur. 
~~~~---o~~~~~~ 

Yeni vapurlar --Bazı kumpanyalar ıimdi
den müracaat ediyorlar 

Denizyollarna verilecek on milyon li.

ralık tahsi.At hakkında görüpnek üze

re Deaizyolları iıletmıe müdüı-ü Bay Sa· 

~ dettön ay başında Ankaraya gidecektir. 

1" Yeni sipatiı edilecek ııemiler hakkın
da şimdiden teklifler vaki olmaktadır. 

t' ,. 

On iloi geminin yaptırılması için v-erile

cek tahsisat hakkındaki kanun .Ji.yihalı 

henüz meclisten geçmediğinden, bu miİ· 
racaalla.ra cevap verilmemekte, sadece 

tetkik ile iktifa olunmaktador. LJ.yiha, 
..,cümenlerden geçmiş, Kamutaya gel

miştir. Onümüzdeki taplantılardan bi

rinde görüıülmesi beklenmektedir. 

İıaç tarifesi 
Ecza fiatleri evvelce tali bir komisyon 

tarafından tesbit edilmitti. Tarifeyi e • 
ııaslandırmak üzere yakında Ankarada 

toplanb\ar yapılacaktır. Farmakologlar 

B.iııl:iği ;ıaç tarifmnde nazarı dikkate .. 

lııunak üzere dileklerini te.ıbit etm:İftİı', 

S1hbat Bakanlıiına gönderecektir. 

-----Ha k türküleri hakkında 
konferans 

Konservatuvar müdürii Bay Y uauf 

Ziya, dün öileden ıoıra, Halkevinde, 

Milli Türk Tal ebe Birliğinin teriıip elılİ· 

ği konfoerenalardan birini vermİflıİı'. Bay 

Yusuf Zi.)"a, konferan&mda Anaclolu ıe-
Yahatlerindelıi inti.balarııu ve F olklon. 

ait bazı görütlerini izah etıniıtir. 

Bay Y uıuf Ziya, halk türkülerinin na- ' 

•ıl meyd- ııeldifini, bunların mel\§0· 
lerini anlatmış, halk türküleri plakları 

çUıı• oılr dlıJlenıniflir. 

Bay Y ,.,../ Ziya folklor hakkında lllb 

kontvano d:ı.1.a verecektir. 

Soyadı alan!ar 
C,Wata Kuledibi, Kulekapı aparOO-

• 1 n-aa oturan Sani Surujon 
(Günıiitb7"'), Şôtli T...ı.Aıi ti.lllİ mu
.............., Ba)'1U1 H•oe- N<met ai.le 
'-ııi...,.. (Ay-) a<lını alınql.clw. 

l 
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M MLEKET 
HAi ERLE 

~· ... . .. - - -- '•V . - . , , ·.. . -... 

,:)~IUt( L u.i~K u .u..ıumi İV1ucıur, ug-uno - J 

Hali Tasfiyede 

UŞAfı:: TERAKKII ZIRAA T 

Konyada sanat eserleri 

Konyada Mevlana Celaleddin Rami türbesinin ıJışarıdan görünüşü 
KONYA, (Mlliyet) - Konyanın birçok muharebeler neticesinde tehir, 

varlığı pek eski zamanlara kadar çıkar. çok zedelenmiş ve haraba yüztutumuştur. 
Once Danaya adile kurulan kasaba Ll- Eski kıymetli eserleri de bunun neııiceaıi 
koanya murtakasına merire:dik yapnıış- olarak gün geçtikçe ortadan kaybolmut-
tır. EııJı:i masallara göre, guya kasaba· tur. Konya Fatih Mehmet'le beraber Os· 
ya daclaınan bir ejderha varnııı ki, ikide mamı munleketleri •R"asına geçmiftir. 
bir gebre hücum ile kadm ve kızlan Kıymetli birer oanat eseri olmak üze. 
alarak yermiı. Nihayet Jüpiter'in oğlu re ıehri süsliyeıı birçok camileri, 40 tan 
Perisuı ejdemayı öldürıneğe ve ıehrl bu fazla medre..,.i ve kütiiphanelıeri Konya-
müthit beladan kurtarmağa muvaffak nın orta zamanlarla Osınanlılar zama • 
olrnuı. Bunun üzerU.e tehir ahalisıi ka- nında büyük bir ilmi merlrez teıkil etti 
le kapUDın üstüne bir minnet ve şük- jmi gösterir. Konya'nm büyük bir çar-

ran nitaneoi olmak üzere P erisiua'un bir 
resmini aoınıttır. Ondan ""'11"8 tehre ve· 
rilmiı olan lkonyom adı re..Dn ve pııt 

demek olan ikon kelimes.inden çıkmıştır. 

Roma ve Si.zanı ....ınanlarında tehir hep 
bu adile anılınııtw. Selçuklulardan son
ra kelime az çok deği§<'l'ek bugünkü 

haLini aldı. Konya en parlak devirlerini 
Selçuklular zamanında Y8§allllfl:ır. Şa • 
rm o valııitkıi büyüklüğü bugünkünün 
birkaç kab idi. Birinci Aliettin ıehri 
kal& duvaıUrı ve kale hencleklerile ku
ıoıttı:. Kule ve aynca kalelerle tahkim 
ettö. Ondan &onnı ııelen Selçuk hüküm· 
dl\l'ları da ~ay, medreoe, <ıamİ gibi 
büyük binalar yaptırdılar. Selçuklular
dan •onra Konytl I<:.arammı Oğu}Jannın 
eline ıeçmiftir. O.ma.nlılarlla Y'IPıılan 

ııaı, ikô bede.teni, müteaddit hanları, 
hamamları vardır, Selçuklulardan kal • 
ma cami ve saraylarla, kalelerinin hara• 

heleri evvelki parlak bayab hakkıında bİ· 
ze bir fikir vermektedir. Şarm ortasında 
bugün yığıntı halinde bulunan eskö iç
Lale ve bunun ortasında bata bazı parça
lan ayakta duran Selçuk oara,yı vardır. 

Gerek bu aaııay, gerek AJaettıin camii §•· 
rın tarilıi kıymetini lll'ttıran güzel, ince 
birer sanat eıericlir. Mevlana Celaleddi
ni Rumi ııilıi zamanın en büyük aliml• 
rinden biri olan bir şahaiyetin burada 
Konya'nm §Öbretini arltıran sebepler • 
yerleŞ<İp y.,..leşmiı olması da o zamanlar 
den biri olmuıtur. Bugün Meriana'nm 
türbeıile dergibı tebri •Ü•liyeıı binalar
dan sayıılmaktadır. 

Konyada Selçuk eserlerin den AUieddini camiinin içl 

Konyada durmadan devam eden yapı 
faaliyeti şehrin simasını değiştiriyor 

Konyaya ait görünüflerden: Teni. yeri 
KONYA, (Milliyet) - Son yıllar i- 1 bideıinden Falıripa§& parkına ka-

çmde iıçi n yapı mal:r.emeoinin ucuzla- dar ve Alaeddin tepesinden hüküm..t 
ması Konya' da büyük bir yapı faaliyeti
nin başlamaıma ıebep olmuıtur. Evvel
ce r-.ıi müeueoelerin yaptırdıiı blİyÜk 
binalar ve mühim Onar e-leri yanında, 
buhrandaa aarıılan halktan yapı yaptı
ranlar hemen hemen yok gibi idi. Fa · 
kal buhranın bira:.ı: hafiflemesi neticesi, 
Koıayalılaır •ttırabilclikleri paralan bol 
kira ıetiren evler yaptınnağa tahsise 
ba§lachlaT. Koayada adeta hımımalı bir 
surette devmn eden yapı f•liyetile ta· 
r•n a.iınıuı yavaı yanı dei)pneğe bo.t • 
IRmıfbr. l•tı .. yonda.n hül<Um.ıt alanıWl 

J..aclat- olu büyük caddenin Ca;oi a • 

alanına kadar olan sabalan yeni yapılan 
ve bir taraftan yapılmakta olan güzel 
ve modern evlerle süslenınifti:r. Son yıl
lar içinde yaptınlan evlerin say111 bini 
geçmiıtir. Konya'nın baymdırılması 

itinde halk, "dev1et ve belediye adeta e-

lele vemıiı" gibi çalı~maktıadırlar. Kon
ya'ıun elektriği Meramdalı:ıi elektnk 
santralından tem;n edilmeloted.ir. Şan • 
mıztn bincilı .,.yfiyetıi olan Meramda 
de.-e üzerinde çok zarif bir ıekilde yap
lınlan beton köprünün de İntMı bitmiı
tir. 

Diyarı be kirde 
Bayındırlık 

Atatürkün evvelce otur
dukları köşk belediyece 

istimlak edilecektir 
D1Y ARBEK1R, (Milliyet) -

Şarımızm her yönünde büyük bir 
imar faaliyeti göze çaıı>maktadır. 
Atatürkün burada !kolordu kuman· 
dam bulundukları zaman oturduk
ları Pamuk ve Seman oğlu köşk • 
lerinin beled~ tarafından istiım • 
lak muamelesi bitmek üzeredir. 
Şimdiden köşkün bahçesi temiz • 
lettirilmi' ve etrafına bir çok a • 
ğaçlar diktirilmi,1ıir. Köşk bahçe
sinde bulunan Menengiç ağaçları· 
na Gaziaymtıaptan getirdilmit o • 
lan fuıtık aşısı tatbik edilmiştir. 
Bir kaç yıldanberi devam etmek
te olan bu 8'1 tatbikatı pek iyi ne
ticeler venni~r. 

Fidan dıikıme mevsimi olmak i
tibarile Kıtırbil köyündeki idarei 
hususiyeye aıit nümune fidanlığın

dan da halka ve meraklılara mec

canen fidan verilmekte ve fenni 

dikme usulleri .talim edilmeıktedir. 
Diyarbekirde evvelce bir çok cad

delere ağaçlar dikilmişti. Ft&at ba 
kımsızlık yüzünden ağaçlar kuru
muştu. Bu &ene yeniden ağaç dikil 
mesine başlanmıştır. 

General izzettin Diyıaı:1bekirde 
iken Hük:Umet dairelerine giden 
sur 'kapısının içerisinden Urfa o
telinin önüne kadar geınİf bir cad
de açtırımıfb. Bu cadde otelıiın ö -
nünde bir eve dayanmış \kalınrş • 
tr-. Şimdi fİmendifer durağına 
doğru bu yolun uzatılması ve ora
ya tesadüf eden bir kaç evin yı • 
kılması düfÜDÜlmektedir. Bu yol 
genişlettirildiği taıkdirde şıarımız 
bi>r kat daha giizeUeşecektir. 

Betiktaş • Yıldız 

OKULALAR GÜNEŞi 
MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Türl< Anonim Şir~eti hisse senetler:nin ikinci nıaıf bedelleri 15 
Mayıa 1935 tarihind<;D itibaren Bankamız tarahndan Utak 
Ankara ve lstanbul'da 6denmeğe bqlanacakbr. ' 

Alakadarların me7kür tarihten itibaren Uşal.ta Şeker fabri
kasına, Ankara Ye htanbul'da Slimer Bank Şube-leri.,e 

caat etmeleri ilin olunur 

Saçları 
Dökülenlere 

lngiliz Kanzuk eczanea; 
müstah:caratından 

Saç Eksiri 
Komojen Kanzuk 

Saçların dökülmesine ve ke
peklenmesine mani olur. 

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

Komojen Kanzuk saç eksi
ri maruf eczanelerde ıtrıyat 
mağazalarında bulunur. 

1109 

Deniz yolları 
Ace!ıil ,Eıc!.ı.~, ~~la. 

T e:. 42362 - Sôrbci Mühürdar2&d. 
ı---· Haa. Tel. 22740 <ili ___ , 

r~ıERSIN YOLU 
KONYA vapuru 24 Mart 

PAZAR günü saat 10 da Mersi
ne kadar. (1422) 

1 Daima genç 
Daima güzel 

'"7 . 
lnciliz Kanzuk eczanesi 

müstahzaratından 

2145 

KREM BALSAMIN 
KANZUK 

ile 

EKSIR BALSAMIN 
KANZUK 

İsimli 2 pheseri, bütün dünyanın 
en mükemmel güzellik müatah· 
zarları dır. 

Ötedenberi memleketimiz ki· 
bar aleminin takdirine mazhar oı. 
muftur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini terki
binde sakbyan en ciddi ve tayanı 
itimat markadır. Genç ve ihtiyar 
bütün kadınJar için zaruri bir ih
tiyaçtır. Cildin letafet ve tarave • 
tini arttırır. 

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

Orta k111111 sınıf ve bakalorya 
imtihanlanna hazırlanmak üzere 
mektebimizde riyazi ikmal dersa • 
neleri açılmı§tır. Mektep zaman . 
lanrun haricinde tedrisat yapıla-

caktır. Riyaziyeden zaif olan tale· AYVALIK \"OLU 
DOKTOR 

' usçuklu Hakkı Üze belerin bu fırsatı kaçırmamaları 
ve okulamıza müracaatları ilan o- MERSiN vapuru 23 Mart CU-
lunur. MARTESI giinü saat 19 da iz. 
__________ , __ • mire kadar. (14:>3 .. ------.. -......... 

.Cıılatanra)da Kanziılı eczalıaneıl 

ka•ıısında Sahne sokağında 3 numa· 
rah apartımanda 1 numara . 

1611 
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Herkesin evinde 
lııer şeyden evvel 

bir tiıe 

MAZON 
MEYVA TUZU 

bulunmalıdır. içilmesi kolay ve zevklidir. Müferrih, müley, inc.i r. Mide ve barsaklar z .rar vermez ve ılJt. 
tırmaı. Güç hazimleri kolaylaştırır. Kabızlığı defeder. Mide ş •kinlik ve yanm .ı ! arını gi Jerir. Fazla bir y .. 
mek ve içmeden ıonra hissedilen yorgunluk ve tişkinliği hafıfletir. Ağızdaki ta tsızlık ve kokuyu izale edef 
MAZON ilim ve markaaına dikkat. Doposu Mazon ve Betton ecza deposu, Bahçekapı İş bankası arkasında No 12 

Şık, sağlam ve üstelik ucuz 
kostüm givmek i11tersenlz 

Sümer Bank 

Hereke ve F esane 
Fabrlkalarının mevslmllk son m.oda 

kumaslarını tercih ediniz 

1 
her tarafta yün ve 1plik 

pahalanmış, fakat 

Dikkat: SÜMER BANK 
Fabrikaları 

ıPerakende flatlerlnl 
ucuzlatmıslardır 

Slhner Danlı: fabrikalannm kumaılan yapılırken 
btıtlla lplllder mukavemet ISlçll aletlerinden g .. 
çirilerek aağlamlıklan ruimdı ırördtl2iiııllz gibi 
mıuıyene edilir. 

1 

Yerli Mallar Pazarları 
Ankara• İstanbul• Beyağlu •İzmir• Samsun 

11.e a·?~ oıs~! 
~ -Sorma k.arcia.şLm 

POKER 
PLAY 

TRAS BIÇAGINI 

onun ceza.sJ.JU 
~.um. 

• 

DAIMON 
ELEKTRİK CEI' 

FENERLERİ 

Yeni lcad olarak ıra• 

ranb 400 metrelik mı· 

ıafeyl aydınlatır. Fıne• 

!İn boyu 23 santimıt· 

redir. Ağıındakl bOyllk 

cam yuvarlatı krfıtal• 

dendir, 

Satıı Yerleri: ANKARAı Sofu zade Mehaıet Emin 
MERSiN: Hakaksade Rahmi 1 İZMİR ı Hll1tyln Hlllnll 

SAMSUN: Tursun E!fref 

SATILIK HANE 
Süt veren annelere 

FOSFATLI ŞARK MALT HULASASI 
Beyoğlu'nun merkezinde kain ve 

her katta suyu, elektriği, havagazı ve 
banyoyu havi 10 odalık havadar ve 
güzel taraçalı bir ev satılıktır. Fran· 
sızca lstanbu) Gazete&ine müracaat. Kullanınız. Slltlınlh:tı arttırır. Çocukların kemiklerini kuvvetlendirir. 1821 ......................... ._ .......... , ......................... .. 2134 

---

BÜYÜK 

Tayyare Piyangosu 

İstanbul Liman Sahil Sıhhiye 1 Merkezi Baş Tabip1itinden: 

18 inci Tertibin 6 ıncı Çekişi 
il Hayda~ Emrazı Sariye hastanesi için mühürlü nümu

nesi üzerine yerli malı iki bin metre Amerikan bezi açık eksilt 
me ile satın almacakbr. 

11 Nisan 1935 de dir. 

Büyü~ i~ramiye: 200,COO Lira~u 
Ayrıca 25.000, 20.000, 15.000, l0,000, 

5,000 liralık ikramiyeler ve 50.000 
mükafat vardır. 

Nafia Bakanlığından: 
Üst üste muhammen bedeli 1500 lira olan bir aded fil;;;: 

çelane makinesi ile bir gösterme makinesi kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Makineler bedeli klaring kanalile tediye edilecektir. Eksilt 
me 25 Nisan 1935 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10 
30 da Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacak
tır. 

isteklilerin tekliflerini ticaret odası vesikası ve 112,5 lira· 
lık muvakkat teminatlarının m alsandığına yatırıldığına dair o· 
lan makbuz veya banka temin at mektubu ile birlikte 25.4.935 
Perşembe günü saat 9,30 a kadar malzeme müdürlüğüne ver· 
meleri lazmıdır. Bu husustaki şartnameler parasız olarak An. 
karada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. (1234) 

1922 

( lnhi•arlar U. MüdürlüöÜndenı 
Nümune ve şartnamesi mucibince 2000 kilo demir tel sa· 

tın alınacağından pazarlığa iştirak edebilmek için 30-3-935 
cumartesi günü saat 14 de yüz de 7 ,50 güvenmelerile Cibalide 
Levazım ve Mübayaat §Ubesine müracaatları. (1372) 

A - Tahmin bedeli beher metre için kırk kuruştur. 
B - Şartnamesi mezkıir hastane idare memurluğu ile ls

tanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezi levazımından parasız 
alınır. 

C - Eksiltme 4 nisan 1935 perşembe günü saat 14 de 
Galatada Kara Mustafa paşa sokağında İstanbul Limanı Sa
hil Sıhhiye Merkezinde komiıyonda yapılacaktır. 

D - Teminatı muvakkatesi 60 liradır. 
E-Eksiltmeye girecek olanlarn eksiltmeye başlanıp pey sü

rülmeğe başlandığı dakikaya kadar muvakkat teminatlarını 
vezneye yatırmış olmaları şarttır. Aksi takdirde eksiltmeye gi 
remezler. (1366) 

ı Devlet Demiryolları ve Limanları ifletma Umum idaresi ilanları 1 
Muhammen bedeli ile mecmuu miktarı aşağıda yazılı muh 

telifülcins ve eb'at ampuller 28-4-1935 pazar günü saat 15 
de kapalı zarf usulile Ankarada idare binasıtraa satın alınacak 

tır .Bu İşe girmek istiyenlerin 1028.60 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin et t;iği vesikalar ve İşe ıirmeğe ma 
nii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerle ayni 
gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazmıdır. 
Bu işe ait şartnameler Ankarada Malzeme dairesinde ve Hay. 
darpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde parasız olarak 
tevzi edilmektedir. (1355) 

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

27713 13.714 69 
2023 

T enzilath gidiş-dönüş yolcu tarifesi ayni şartlarla 30 Ha • 
ziran 1935 sonuna kadar uzatılmıştır. · (1382) 

2138 

Nafıa Bakanlığından: 
Enjekte edilmiş 160.000 adet normal ve 1600 adet makas 

kayın traversin Derinceden lzmirde Alsancak iskelesine deniz 
den vapur ile nakilleri kapalı zarf usulile eksiltmeye konul • 
muştur. Sigorta ücreti dahil olmak üzere nakilleri için 32480 
lir.a bedel tahmin edilmiştir. Eksiltme 30 mart 935 tarihine 
rastlayan cumartesi günü saat 15 de Ankarada Nafıa Bakan· 
lığı Malzeme Müdürlüğü odasında yapılacaktır.istekliler 2436 
liralık muvakkat teminatlarının mal sandığına yatırıldığma 
dair olan makbuz veya banka teminat mektubu ve Ticaret o • 
dası vesikası ile birlikte teklifi erini 30 mart 935 cumartesi gü
nü saat 14 de kadar Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğü 
ne vermiş olmaları lazımdır. l;ıtekliler bu husustaki şartname· 
leri Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden 163 kurut bedel ile 
alınabilir. (1307) 2020 

Denizcilere ve Gemicilere İlan 
Tahlisiye Umum Müdürlüğündenı 

Karadenizde Sinobun Boztepe Feneri yanında bir aded 
Tifon sisteminde sis düdüğü tesis edilmiştir. Bu mevkiin coğra 
fi vaziyeti: 

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

Düdük sisli havalarda sekiz deniz milinden iııitilmek üzere 
her dakikada 3 seda verecek yani: 

Seda Sükıit Seda Sükıit Seda Sükıit 
4 6 4 - 6 - 4 - 36 olacaktır. 
Tesisatın 1 Nisan 1935 tarihinden itibaren faaliyete baş· 

layacağı alakadaranm. malômu olmak üzere ilan olunur. 
2137 (1402) 

1 lSTANBUL HARiCi ASKERi KITAAT ILANLARJ 1 
Yerli Fabrikalar mamula- maları. (1207) 

tından ve beher tanesinin tah- 1870 
min edilen fiab 315 kuruş o· "' "' "" 
lan 20.000 tane kilim kapalı Yerli fabrikalar mamulatın· 
zarfla eksiltmeye konmuŞtur. dan 25000 metre ekmek tor
ihalesi 27.3.935 çarşamba gü balığı bez kapalı zarfla eksilt-

14d eli M kk meye konulmuştur. Beher 
nü saat e r. uva at te· metresinin tahmin edilen fi -
minat 4400 liradır. Şartname· 1 
sini 315 kuruııa almak ve Ör· atı 97,5 kuruştur. halesi 26 -
neğini görmek istiyenler her 3 • 935 salı gÜnÜ saat 1 1 de
gün öğleden sonra komisyona dir. Muvakkat teminatı 182;,, 
uğrayabilirler. Eksiltmeye gi· lira 13 kuruştur. Şartnamesin 
recekler muvakkat banka te- parasız almak ve örneğini gör 
minat mektup veya maliye mek İstiyenler her gün öğle · 
makbuzlarile arttırma eksilt- den sonra Ko .na uğrayabi 
me kanununun 2 ve 3 üncü lirler. Eksiltmeye girecekler 
maddelerinde yazılı vesikalar· muvakkat banka teminat me~ 
la birlikte teklif mektuplarını tup veya maliyeye yatırılmış 
ihale saatinden en az bir ı;ac;t teminat karşılığı alacaklar 
evvel Ankarada M. M. Veka- makbuzlarla arttırma eksiltır: • 
ti Satmalma komisyonuna ver kanununun 2, 3 üncü madde-
miş bulunmaları. (1208) !erinde yazılı vesikalarla bir -

1868 likte teklif mektuplarını ihale 

"' "' "' Yerli Fabrikalar mamula-
tından ve beher metresinin tah 
min fiatı 116 kuruş 20 para o· 
lan 40,000 metre arka çanta • 
lığı bez kapalı zarfla eksiltme· 
ye konulmuştur. ihalesi 27 .3. 
935 çarşamba günü saat 11 
dedir. Muvakkat teminatı 
3495 liradır. Şartnamesinin 
183 kuruşa almak ve örneği
ni görmek istiyenler her gÜıı 
öğleden sonra Ko. na 
uğrayabilirler. Eksiltme -
ye girecekler muvakkat 
banka teminat mektup V"!ya 
maliye makbuzlarile arttırma 
eksiltme kanununun 2 ve 3 
maddelerinde yazılı vesika • 
larla birlikte teklif mektupla
rını ihl\le saatinden en az bir 
saat evvel Ankarada M. M. V. 
Satrnalma komisyonuna ver
miş bulunmaları. (1206) 

1869 

• * * 
Yerli fabrikalar maıı ıula -

tından ve beher metresinin tah 
min edilen fiatı 36 kuruş olan 
100,000 metre kıhflık bez ka· 
palı zarfla eksiltmeye kon • 
mutşur. ihalesi 26-3-935 salı 
günü saat 15 dedir. Muvakkat 
teminatı 2700 liradır. Şart • 
namesini 180 kuruşa almak 
ve örneğini görmek istiyenler 
her gün öğleden sonra Ko. na 
uğrayabilirler. Eksiltmeye gİ· 
recekler muvakkat banka te· 
minat mektup veya maliyeye 
yatırılmış teminat karıııhğı a· 
lacakları makbuzlarla arttır· 
ma eksiltme ve ihale kanunu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikalarla birlikte tek
lif mektuplarını ihale saatin • 
den en az bir saat evvel An • 
karada M. M. V. Satınalma 
komisyonuna vermiş bulun • 

saatinden en az bir saat evvel 
Ankarada M. M. i\'. Satmal · 
ma komisyonuna vermiş bu
lunamları (1209) 

1871 
1 - Yedi kalem erzakın ka 

palı zarfla ihalesi nisanın 8 
inci pazartesi günü saat 1 O da 
Kırklareli komisyonunda ya -
pılacaktır. O ç yüz altmış altı 
ton arpa tahmin edilen fiatı 
üç kuruş 75 santim ilk pey b ı 
yirmi dokuz liradır. 178 ton 
un tahmin edilen fiatı 12 ku
ruş ilk pey 1602 liradır. 106 
ton bulgur tahmin edilen fia
tı 13 kuruş ilk pey 1033 
liradır. Kırk altı ton 
kuru fasulye tahmin e· 
dilen fiatı 13 kuruş ilk pey 
449 liradır. 107 buçuk ton s?
ğır eti tahmin edilen fiatı 2~ 
kuruş ilk pey 1773 liradır. E1 

li bin sekiz yüz kilo nohut t ' ) 
min edilen fiatı on bir kuruf} 
ilk pey 419 liradır. İki yüz c· 
tuz dört buçuk ton kuru ot t 
min edilen fiatı beş kuruş ilk 
pey 879 liradır. 

2 - Tek.lif mektupların ı i· 
hale günü saat 9 za kadar Ku · 
lareli Satınalma komisyonuna 
verilmesini ve taliplerin belli 
gün ve saatte komisyonda bu· 
lunmalan. (1424) 

Dr. Hafız Cema 
Dahiliye mütehasııst 

Cumadan batka ııünlerde ıaat 
(2,30 dan 6 ya) kadar lıtanbııl 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonuı 
22398 Kıtlık telefonu 22ın 9, .... 

' 16uv ,J 

Neşriyatı idare eden : 
MVMTAZ FAiK 

Ga:z:eteo'1ik ı e Matbaacılılc T ~· ~ 


