
Kültür Bakanlığı bu yıl ti
yatro işlerini de bir düzene 
koymak için bütcesin den yet
miş bin lira tahsisat ayırdı. 
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FlATI 5 KURUŞTUR 

• 
General lnönüne 
İtimad reyi 

-o-
General İsmet lnönii yeniden 

lurduğu kabinenin bildirimini 
Oıeyannamesini) Kamutay' da 
(Millet Meclisi) okudu. Kamu
tay'ın bu kez sayın generale inan 
(itimat) reyi vermesi, Batbakan
hğınıo onuncu yıldönümü dolayı
•ile gönülden gelen bir tezahür 
biçimini almıthr. 

General İnönü tam on yıl ön
ee Kamutay'm kartısına çıktığı 
11akit, bir takım adaklarda ( vait) 
bulunmuftu. O günkü adaklar bu
gün artık ba,ardmıt itlerdir. ül
kenin iç düzeni (asayİJ) yolunda
dır. Ulus bir amaç üzerinde, bir 
ülkü etrafında toplanınıthr. U
luaal korunma için her tedbir ahn
llııttır. Bayındırlık itleri yürü
)'or. Sanayi kurumu programla i
leriliyor. Türkiye uluslararası ge
Çİminde her devletin inan ve ıay-
8ısını kazanmı .. ır. Bununla bera
ber, bütün itlerimiz bitmit de
lildir. Hiç bir ülkenin l9leri bit
lııez. Ulusların hayatı, çalıtmak, 
bir amaca vardıktan sonra daha i
leri amaçlara varmak için uğ
'llfma:ktan ibarettir. 

8arJf bu amaçların en değer
lilerinden biridir. Sayın 8afba
ltan, on yıldır dıt işlerde güddü
tit siyasayı buna dayamış ve ge
Çen günkü bildiriminde de buna 
dokunmayı unutmamıflır. Gene
ral İnönü demiştir ki: «Türk ce
ıniyetinin barıt ve emniyet içinde 
llerilemesini ve çalı,masını amaç 
\ııtuyoruz. ıı Gerçek barıt bizim 
İçin ön dütüncelerden biridir. Bu, 
Yalnız huzur içinde ya,amak dile
ğinden gelmiyor; yapılacak itle
l'irnizi ancak barıt içinde bBfara
hileceğimiz içindir ki barışın bi
:tirn için ayn bir önemi vardır. 
liunun için değil midir ki, sayın 
l!.~bakan da barıtı çalıtma ile bir 
arada sayıyor? 

General lnönü, bildiriminde ö
lıonomik itlerden bahsederken, 
l:an alacak bir soruma dokunu
)or: İstihlaki arttırmak için bir 
takım sanayi mahaullerinln fiyat
larını indirmek. Gerçek bu, ülke-
llfıı bugünkü ökonomik durumun
da bir düğümdür. Sanayi kuruyo
t\ız; an.ak dıf&J'ıya mal satmak i
çin değil, ülkede kullanmak için. 

L Eğer istihsal edilen mal fiyab, 
:"'lllıunun (halk) ıatın alma ka
lıiliyetinin üstünde oluna bu ku
l'ııından beklediğimiz aslam elde 
'dilmi9 olmaz. Çünkü malı . $Ata
._k kimse bulamayız. Bu zerluğa 
ilci yandan çare ıtramak ıerektir: 
>dalı ucuzlatmak. Kamunun ve 
lıete en ıenit ıabn alıcı tabakası 
~lan köylünün ıatın alma kabi
tı)etini arttmnak. 

Bunların her ikisi de bqarıl
'ııa.sı kolay olmıyan itlerdir. An
~ bugün ökonomik hayatımızın 
~Üğümü budur. Ve bunu çözmek
~ ökonomi alanında en büyük it 
"'tarılmıt olacaktır. 

l. Şunu da aöyliyelim ki böyle 
"il' deneme, bir takım ücret ve 
'-ıifeler üzerinde yapılMif ve iyi 
ıı..tkeler verdiği görülmüttür. 
~ıı itin ıizi ( 11r), kamunun .•atın 
'1ına kabiliyeti ile ıah9 fiyatı 
~ında birini zarara sokmıya. 
~ ötekini de faydalanmaktan 
~rum bırakınıyacak, bir denklik 
~Ydana ıetirmektedir. Sürümün 
~"• fiyatı indirir; fiyatın in. 
""'•i sürümü arttırır. itte bütün 
~ın böyle iyi bir kombinezon 
"lll111aktadır, Bu denklik bulunun-
~ görecefiz •ki, ansızın ülkenin 
l"!•ü (·manzara) deği90cektir. 
J:"•nçle görüyoruz ki hükllmet te 
"lltıun üzerindedir. 

~Acun büyük bir ökonomik sı
di lı ve siyasal kararsızhk içinde
d·~· Böyle nazik zamanda devlet 
d lill:ı.eninin General lnönü gibi 
ıı:ııenmit- ve ba.prıcıhğı tanınmıf 
~'.~ devleı adamının elinde bu
İ~aaı biz Türkler için mutlu bir 
~'ltrıç vesilesidir. Sayın Ba,baka
~ ~e kabine arkadaşlarını Kamu
d ~ da ~azandıkları İınan reyinden 
d~ "Yı kutlular, üUı:eye kendilerin
~ heklenen hizmetleri yap-

lltını diteriz. 
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Asiler Tsalya' da Larissa'yı işgal ettiler 

Venizelos isY~n muvaffak 
olmazsa Grid'de mustakil 

bir devlet kuracakmış 
Uluslar kurumuna ba~ vuracakmış 
Asiler hükiımet-ta9garelerinden ikisini top ateşiyle 

düşürdüler. Epire de geçtikleri bildiriliyor 
Bir Yunan vapuru Çanakkalede yakalanara limanımıza getirildi 

Son vaziyetin hülasası 
·= • = • • = • •• • 

ASJLERJN DRAMAYI DA iŞGAL EDEREK KJSMEN 
EPIRE DE GEÇTiKLERi BİLDiRiLMEKTE
DİR. TSALYADA LARISSA (ESKi YEN/ŞE
HİR) DE ASiLERiN ELiNE DVŞMOŞTOR. 

OÇ TORPITO MUHRIBJN/N GIR/DDE KANDIYEYI 
BOMBARDIMAN ETTIGI HABER VERiLi
YOR. 

ASiLER AVEROFU BOMBARDIMAN ETMEK iSTi· 
YEN iKi TAYYAREYi DOŞORMOŞLERDIR. 

ŞARKI MAKEDONYA.DA ASI KUVVETLERE KARŞI 
HAREKAT DEVAM EDiYOR. FAKAT KESiF 
BiR SiS HAVA HAREKAT/NA MANi OLU
YOR. 

GENERAL PLASTIRAS ITALYADA ITALYAN KUV
VETLER/ TARAFINDAN TEVKiF EDiLMiŞ
TİR. 

JNGILTERE, HADiSELERi HüKOMETE KARŞI TE
VECCÜHLE KARŞILADJ(;JNJ BlLDIRDI. 

FRANSA PiREYE BJR TORPITO MUHRiBi GôNDER-

DI, AYRICA iKi KRUVAZôR GôNDERE-
CEK. 

- -·- ..... 
\ 
.J 

( ·,, 
.ı 

~::..._. ''1. ,..,/) 

~ 

Yunanistanda son vakayiin cereyan ettiği mınta-
---"'•"'""'4"'•""4"'"-"-""•""'"•,.=--"W' kayı gösterir harita 

p ARiS, 8 (A.A.) - Gazeteleı·in ı 
Yunaniıtana ıönderdikleri huıusi mu
habirlerinin verdikleri tafsili.ta gö -
re, aaİler Taziyetlerini lağlamla§h • 
rıyor gibidir. 

La Jurnalı"' husuıi muhabiri, Mi
dillinin i§galinden bat:ka lsilerin Sa
kız ve Siıam adalannı da iki torpito 
muhribi ile itııal ettiklerini ve Serez 

-Şarki Miifte"ilonyadakl harekatı 
Uare eden Geüctrcııl KonJilt. 

ile K~val~da v..:ziyetleriıı.I takoriye et
tikten aonra· Drama11 waJ ederek 
kıamen Epire ıeçtiklerini bildirmek-
tedir. · 

Fakat muhabir, hülıfunete aadık 
kalan donanmanın hazlr olduğunu 
ve üç torpito muhribinin Kandiyeyi 
bombadıman ettiğini de ili.ve etmek
tedir. 

Pöti Parizien muhabiri, hükiimet 

r 

tayyarelerinin Serez ile Kavalada de- ait iki tayyareyi dü§Ürmüıtür. Ayni 
mir abnı§ olan iki isi harp gemisini gün Averof kruvazörüne düten bir 
bombardıman ettiklerini bildirmek • bomba ikj bahriyeliyi öldünnüttür. 
tedir, Bu haberler, isyan çıktığı günden· 

Lö Peti Jurnale ıöre, Venizelos • beri Gifitten gelen ilk haberlerdir. 
cular Lariuayı ifgal etmiıler, Ave • Haberleri, (lmperial Airways) lngi-
rofu takip etmek iatiyen iki tayyare- liz tayyare tirketinin Giritte bulunan 
yi dÜ§ünnÜ§lerdir. ve adadan aynlma5tna huausi bir te· 

Pireye kartı bir hücum yapılma • kilde müsaade edilen lmperia yatmın 
aından korkulduğu bildirilmektedİI'. 

Yunan hududunda fftp aesl~ 
SOFY A, 8 (A.A.) - YunQ hu· 

dudunda aükunet hükünıfern)adır. 
Bulgar Makedonyasından top ve mit
ralyöz aesleri duyuhnll'ktadır, 

Hudut civarındaki halka nazaran. 
muharebe gürültüleri Bulgar hudu • 
duna yaklaımaktadır, Ve bu i.ıilerin 
ricatine delalet etmektedir. 

Asiler bazı hudut karakollannı 
ıeçmitlerdir. 

Şarkf Makedonyada 
ATINA, 8 (A.A.) - Harbiye ba

kanı ve aailere kartı aakeri harekatı 
idare eden ıeneral Kondills, ıönder• 
mit olduiu bir telgrafta, tiddetli fır· 
bna ve ooğuklarm devam ederek, .-r
ki Makedonyadald lAi kuvvetlere 
karıı muntazam ordunun harekalnil 
ıüçlettlnnekte d-am ettiğini ve ke
aif bir aiain hava hareki.bna mani ol
duğunu bildirmektedir, 

General Kondilia, rüzıirm tidde • 
tindea bil' tayyarenin düttüğünü, 01'• 

. dunun kuvvei maneviyeainin mükem
mel olduğunu iU.ve etmektedir. 

Ciritte müatakil deulet 
lSKENDERlYE, 8 (A.A.) - Gi -

ritte, Suda limanındaki i.ıi harp ge
milerine ıeçen hafta yaptıklan hü -
cumda, Averof krüva:ııörü hükUınete 

j 

-
Tevkil edildiği haber .ıerllen 

General Pliıstıra• 

kaptanı vermlıtir. 
Reuter ajansı muhabirine Yerdiii 

bir mülakatta, lmperia kaptanı. Gi • 
rit halkının Venizeloıa yardıma ha • 
11ır olduğunu bildirmit ve tunları il&. 
ve etmiıtirı 

«Eğer, biler mağlup oluraa, Ve,. 
nizeloa Ciridi müstakil devlet ilin e
derek uluılar kurumuna müracaat et-
mek niyetindedİI'.> 

Plaırtiras meukuf 

ATINA, 8 (Milliyet) - Atina ıra· 
zetelerinin Rornadan aldıkları tel • 
graflarda Italya hükumetinin Pli.a • 
tirası nezaret albna aldığı bildiri) • 
mektedir. Plastiraı, Franıanm Canneı 
ıehrinden Brendiziye gelmit ve ora
dan Mili.noya geçmiıti. 

ATINA, 8 (Milliyet) - Sofyadan 
alınan haberler Bulgariıtana iltica e
den i.ıilerin ıilahlarından tecrit edil
mekte olduğunu bildirmektedir. Ati
na gazeteleri bu haber ile beraber 
asilerin inhilal ebnek Üzere bulunduk 
!arını da yazıyorlar. 

Asıl eri tenkil içın kulla nılan 'bir .Yunan tayyaresi 

ATINA, 8 (Milliyet) - Buradaki 
lngiliz elçisi Başbakan Çaldarisi zİ· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

İngiliz nazırlarından Lord 
Eden gelecek, hafta Mosko
vaya 
Bay 

gidecek Bay Stalin ve 
görüşecektir. Litvinofla 

Tel. ( Müdür: 24318. Ya::ıu itleri müdürü: 
• idar• •• Matbaa: 24310 

34319 

Bulgarların şikayeti 
hayretle karşılandı 
Dış işleri Bakanımızın be.11anatı 

Trakyadaki ~ske~i kuv
. vetlerimiz normalin 

fevkınde degildir 
Uluslar kurumu 

genel katibi 
müracaatı 

garib buldu 
Dün Anadolu ajansı, Istanbulda ve 

Ankarada hayretle karşılanan bir hllber 
verdi. Bu habere göre, Bulgaristan, Ce
ncvrcdc-kıi mümessili Cliki Ankara se • 
firi Bay Antonof'un elilc Milletler Ce
miyetino verdiği bir mektupta, yapı
lan askeri haZJrlıklardan dolayı Türki -
yeyi tiJ<ayet etmiştir. Türkiyenin hiç 
bir askori hazırlığ:ı yoktur. Bu haber 
evvelce de neşredilmiş ve Anadolu A
jansı tarafından tekzip edilmişti. 

Normal vaziyetlerdeki aıkcrlik 

muvmanlanndan başka bir şey yapıl • 
dığ:ı yoktur. Bunun içindir ki böyle 
bir müracaatın m:inası anlaşılamamış -
tır. 

Batv~ Zlate.f'in geçen gün söyle
diği nutukta Türkiyeden çok aaınimi 
bir lisan ile bahsetmesi ve General In
önü'nün de okuduğu kabine beyanna • 
mesinde buna ııarn.imiyctle cevap ver -
mesi karşısında bu yil2den duyduğu.muz 
hayret daha çok artmaktadır. Her 
halde Türkiycden §ikaycti mucip ola -
cak biç bir vuiyet yoktur. Acaba Bul
ga.ristarun bu hareketi arkasında gizli 
bir maksat mı vardır? Bunu anlayama-

Bay T evlik Rü1tü Aras 

drk ve ümit ederiz ki bir kaç güne ka
dar anlaşılacaktır. 

ANKARA, 8 (AA.) - Bulgariale.nıs 
Akvam cemiyetine Türkiye hakılnnda 
müracaat ettiğine dair gerek ajanı ha -
berleri üzerinde Ulua baıımuharriri Dıı 
Bakam Bay Tevfik Rüştü Araa'ın bu rue 
aele üzerine mütalealarıru rica etmiş. · 
tir. Dıı Bakanımız demiıtir ki: 

"- Ajansların Bulgariıtanın Akvam 
cemiyetine hakkımızda müracaat ettiği
ne dair verdiği haberler doğrudur, Bi• 
bunu ancak dün akflUIJ ııeç vakit öğren
dik ve ne kadar derin bir hayretle kar-

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Fenerbahçe Galatasaray 
sıfır sıfıra berabere kaldı 

htanbul l&D'Pİyonunu tayin edecek 
olan Fa~ - Galataaaray maçı, 

dün, Talaim atadmda oynandı. 
Mas auti yaldaıtığı aman ıtadyo · 

1 

ma ııirmek bir mesele idi. lçerdellilerln 
keyfine tabi olarak arada bir, biı*aç d• 
kika için aralık edilen clemir kap ..... • 

(Devamı ti mcı ııahlfede) 

TAN 

Almanyadan getirttiğimiz, 1935 modeU, en mU .. 
kemmel bir rotatif makinede, 

Memleketin değerlf gazetecilerinden ve lıallan 
eevdiği yazıcılardan mürekkep yeni bir kadro ile, 

Balkanlarda ve memleketimzide yaptığı büyült 
bir iatihbarat tetkilatile, 

öz O 
SÖZONE 

UYGUN 

CUMHURiYET 
HAREKETLERiNi 

TURKIYESININ iLERi 
KUVVETI.E TUTA· 

HALK ARASINA YAYACAK VE RAK 
BU HAREKETLERlN BEKÇiSi OLACAK 

BÜYÜK BiR GAZETE 
HALiNDE ÇIKMAK iÇiN HAZI~LANIYOR. 
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1 P. RiH1 i'EFRIKA: 63 

---yık.ılclı 
Her hakkı mahfrudar. Ycuan: Son Yemen rHılUi Mahmut NEDllıl 

Y en,ende imam ile itilaf edildikten 
sonra birbiri ardı sıra müşkilat çıktı 
'drisi rahat durmuyor, ltalyanların teşviki ile 

bir türlü silAhını elden bırakmıyordu 
Kuvvei mevcudenin bir tüfek bile ve nihayet pad~ahın da iradesine 
atmayacaklarını Seyit ldri•i söylü- iktiran ettikten sonra fermanı poa 
yor. Bunların ne gibi ahvali vahi- ta ile gönderilmifti. 

meye sebep olabilecekleri malUııı Fakat (ferman) lafzı imamın 
devletleridir. hoşuna gitmiyeceği için bunu (men 

Yirmi üç ve yİl'mi dörtlü efrat tur)e çevirmi9tik. 
iiabi mütkülit ile zaptedilmekte Bunu imama götürecek bir he-
olduklanndan bunlann da terhis- yet seçmek lazım geliyordu. O sı-
leri zaruridir, Kuvayi miınzamadan rada - fİmdi Aydın mebusu - U
artık istifade mümkün olınadığın- beydullah efendi,tetkikat ve seyahat 
dan kuvvayi kadimenin mevakie için Yemene gelmit, bende misafir. 
taksim ve tabiyesi teemmül olundtL di. Ubeydullah efendinın 
Seyit ldrisi, imam Hz. aleyhin - 1 bu it için biçilmiş kaftan olduğu
de harekat ve tahrikattan vazgeç· 1 nu dütündüm. Esasen o da imamı 
memekte olduğu cihetle Musa Ka- görmek, onunla görüşüp tanışmak 
zım. bey müfrez~si yerine hiç olmaz J emelinde idi. Bu suretle übeydul
sa lı i r tabur gönderilmek ve iki lah efendinin riyasetinde, - timdi 
av ianbcri ldrisinin nezdinde bulu- , Sinop valisi olan - vilayet mek
nı>.n Nasır ahiren bazı ta- tupçusu Abdülhak Hakkı, jı:.ndar• 
a· hüJat ile Habura avdet ettiğine ma kumandanı Hatifi, Yemenin ev
göre Hacce cihetleri kuvvetli bulun kaf nazırı Seyit Kasım hP,i (1) 
cl"rulmak zaruridir. Ötedenberi ih- istinaf mahkemesi batkatibi Ka
tiyacı kat'iye mebni asker bulunan dı Ubeydullah Ömrl (2) ve kuman 
mevaki ve merakizde haddi asgari dan vekili Hüseyin paşanın mah
obrllk birer ruiktar kuvvet tertip o- dumu yüzbaşı Ihsan beylerden mü-
lunduktan rnnra Luhya, Zöhre ve teşekkil bir heyet imam nezdine 
Vaizat için elde yalnız üç tabur ka- gitti. Avdetlerinde imamın bu fer· 
lıyor. Herhangi bir mahalde hüda- itlanı San'ada okurken kendisine 
nckercle tahnddüs edecek bir VO\- de benim vekalet etmemi istediğini 
kaya kart' ihtiyat kuvvet kalını- söylediler. Ve biz merasimi mah-
yor. Mevaki ve merakizin yekdiğe- susa ile fermanı okuduk. O gün 
r 0 ne muavenet edemiyeceleri ma • umuma hitaben söylediğim nutuk-
lümdur. ldrisi ile uzun müddet o. ta ezcümle demiştim ki: 
yalanamaz. - "Dokuz yüz kırk bet tarihin-

Bundan biraz sonra gene 
Başkumandanlık vekaletine, 5 Ma· 
yıs 329 da föyle yazıyorum: 

"Elcerebdeki taburların dört 
yüzü mütecaviz efradı rnüsellahan 
ve müctemian kıtalarını terkile 
Zöhreye geldiler. Bu gece de Luh
yaya geleceklerdir. Diğerlerine ib
ret olmak üzere bunlar hakkında 
tiddet istimali için verilecek emri 
diğer kltalarm infaz etmiyecekleri 
bittecrübe anlaşılmasına ve zaten 
fU sırada fİddet istimali kabailce 
suitesiri mucip olacağına mebni 
kuvayi umumiye kumandan vekili 
ile bilmüzakere kasaba haricinde 
çadırlarda iskanları ve vapur gelin
ceye kadar batka yolsuzluklarda 
bulunmamalarına çalıtılması ten
ıip edilmiştir. Muhaberat ve mab
ıusata nazaran bilfunwn kuvvei 
ıtıunzame efradının pek az zaman 
zarfında böyle peyderpey Luhyava 
gelecekleri muhakkaktır. Kuvvei 
munzama kamilen Lubyaya inerler 
ıe ve İstenilen altı tabur da bir saat 
evvel yetişmezse Abes feyhinin ve 
diğer meşayihin istimalesi için va
ki olan tetebbüsatın aldm kalması 
ve ldrisinin cüreti artarak ve itilaf 
lıe 1<kmdaki muhaberatın neticesini 
bekliyerek tecavüzde bulunması 
kaviyyen muhtemeldir. 

Kuvayı munzama terki mevkı 
etti~ten sonra bu cihetJerde kuvayi 
kadımeden kalacak üç taburun ha
li ledafiiiyi muhafaza edemiyecek
leri ise meydandadır. Diğer mev
kilerden kuvvet celbi de iınkanıız
dır. Askerin bu hali vilayet ve or
duyu tehlikede bıraktı. Buralarda 
gavaili cedide hudusundan evvel 
mukaddema arzolunan altı taburun 
ıerian ve efradı cedidenin peyder· 
pey yetiştirilmesi ve kuvayı mun
ıamanın biran evvel aldırılması ve 
kuvayı munzama gittikten sonra Sa 
it pafa hazretleri de günden güne 
artmnlrta olan hastalığı ve ahvali 
Hhhiyesi dolayısile burada kala
mıyacapmdan ordu ve fırkalar için 
tensip buyrulacak kumandanların 
acilen ve Hüdeyde fırkasına tayin 
olunacak ve Hacur ve Luhya hava 
!isini idare edebilecek zatın da ev
vel heevvel izamı müsterhamdır.,, 

lfte Yemende imam ile itilaf yap 
tıktan sonra biribiri ardı ura bu 
r.,.vi mütkülat ile karşılaşıyorduk. 

ldrisi rab~t durmayor, ltalyan
ların mütemadi yardımları. teşvik 
ve t•;cileri ile bin türlü hile ve 
lıud'aya bat vurarak silahını elin
den bırakmıyor. Biz ise ona ne ya
pacağımızı bir türlü kat'i surette 
kestire:niyerek i'i sürüncemede bı
rakıyor, böylece buhranın devam 
etmesine hatti artma~ına sebep olu 
yorduk. 

Tam bu buhran içinde iken ise 
a~ker bu hale gelmitti. Dert içinde 
,b..ınalmı• kalmıttıın. 

imam Yahya ile yapılan itilaf ls
tanhulda meclisi vükelaca da kabul 

de Osmanlı camiasına idhal edilen 
Yemen siyasi ve coğrafi vaziyeti i· 
,tibarile pek ziyade haizi ehemmi
yet ve terakkiye müstait iken, iti
raf etınek lazmıdır ki, idaresi, ima
rı için battakilerle efrad tevhidi 
,maksat ve amal edemediklerinden 
senelerce perişan kalmıf ve ıbu 
yüzden bir çok kardeş kanı dökül
.müf, hele dağlık kısımlar birçok 
defalar kanlı sahnelere şahit olarak 
itgal ve tahliye olunmuştur. 

Bin iki yüz seksen sekiz tarihin
d .. Gazi Ahmet Muhtar pqa ku
mandasile gelen Osmanlı askeri 
dağlık kısrmları tamamen istila 
ederek Taız, Aıir ve Hüdeyde san· 
cakları dahil olduğu halde bura
sı idarei mülkiyeye muvafık ıbir 
vilayet haline ffrag edildi. 

Ahmet Muhtar pata ve ondan 
sonra gelen valiler bu memleketin 
iyiliği, terakki~i için ellerinden 
geldiği kadar çalışmışlardır. An
cak sabık i.darenin takip ettiği mes
lek, teferrüt ve istipdat yolu Os
manlı hükümetini terkip eden muh
telif akvamın ahvali ruhiyesini, mi
zaç ve tahiatler .ni" - ı 
nazarı dikkate almağa mani oldu
ğundan vu valilerin de bütün e
mekleri bota gitmiş, burada ciddi 
bir it gönneğe, emniyeti tesise mu
vaffak olamamıtlardır. Hatta bir
çok müessif vekayi zuhur etmit 
ve bu böyle devam edip geçmittir. 

Yemen bugün perişan ve harap 
bir haldedir. Kahvelikler bile ku
rumuttur. Köprüler, imaretler, yol
lar yıkık. ve haraptır. Servet mem• 
baları yok olmuttur. Halk ancak 
hayatını muhafaza edebilmeği dü
tünüyor. 
Yapacağımız ilk it emniyet sü

kün ve huzuru tesis etmektir. 'Baş
ka çıkar yol yoktur. Ve bunu yapa
cağız, mutlaka yapacağız. 

Fena idareler ve bunların doğur. 
duğu ihtilaller yüzünden Osman
!ı devletinin tarihi ömrü tabiisini 
ıkına! etmit olduğuna bütün akıl 
batında olanların bile kanaat getire 
cekleri kadar meyus oldukları bir 
zamanda Yemende beyhude yere 
kardeş kanı dökenler ve gene hiç 
bir neticeye varamayanların sırt
larındaki büyük günahları bir ta
rafa bırakacak, onu artık dütünme 
yeceğiz bile.. 1 

. Yen~ bir devre giriyoruz. Mefru
~yet bıze genif mikyasta memleke
tın saadet ve ıelameti için çalıtmak 
imkanlarını verecektir. 

.. Son 3~~ aeneai ihtilalini de bu
gunden ıtıbaren unutuyoruz .. 

(Bitmedi) 

(1) Yemende Evkaf hariciye ve ev
kaf dahiliye nezaretleri vardır. Çok zen 
gin olan Yemen evkafını bu ( ,az.'1')lar 
idare ederler. 

(Z) Bu zat §imdi Yemen hükumeti 
Başvekilidir 
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HARİCİ HABER ERi 
Londra andlaşması efra/ınc a 

B. Eden gelecek hafta 
Moskova 

ve Varşovaya gidecek 
lngilizler Berlin ziyaretinin arifesinde Beyaz 
Kitabın neşrinde yanıldıklarını anladılar 
LONDRA, 8 (A.A.) - Bay E<lenin 

Moskova ve Varp>va ~yahati gelecek 
hafta içini!lo olacakbr. 

Bay Eden, Moskovada Bay Stalin 
ve Bay Litvinof, V arrıovada da Bay Belr 
ile görüıecektir. 

lngiltere ve Almanya 
LONDRA, 8 (A.A.) - Dün, Bay E

den'in Moskova ve V ar§ovaya seyaha· 
tinin haber verilmesinden sonra bugün. 
kü vaziydİn anahtarının Berlinde bu • 
lumnakta olduğu açrkça bildirilmekte • 
dir. 

lngiliz hükumetinin, beyaz kitabın 

neşri ile kaybettiği sahayı tekrar rle ge
çirmek için mümkün olduğu kadar ça • 
lışacağl da ümit edilmektedir. 

Liberal gazetelerden Niyuıkronikl, 
Deyli Herald ile beraber, Sir Saymenin 
Berlin ceyahatinin tehiri mesuliyetini 
yüklettiği hük\imeti tenkitte devam et
mektedir. 

Deyli Herald, bir ulus tarafından 
emniyeti için istenilen yüksek siliıhlan
manm, muhakkak surette *' başka ulw 
için emniyetsizlik ve daha aşağı bir si
liıhlanma istemek demek olduğunu ya • 
zıyor ve diyor ki( 

"Böyle bir •ıe .... ye kollektif bir em 

H-vanada 
--o-

Posta memurları grev 
yaptılar mııhaberat durdu 

HAVANA, 8 (A.A.) - Muhabere 
memurları itlerini bırakmışlardır. Pos
ta ve telgraf muhaberab böylece felce 

uğramııbr. 
Bu hareket zannedildiğine göre, hü

k\imeti devinne(e matuf programın bir 
parçaııdır. 

Memurlar öteki i'evcilere iltihak et

mişlerdir. Umumi grev olması fütimali 

vardır. Zannedildiğine göre örfi idare i
lin edilecektir. 

HAV ANA, 8 (A.A.) - Memurlar 
grevi endiıe verecek vaziyete geJmiı -

tir, V<t hemen bütün daireler greve iıti
rak etmektedir. . 

Polia kuvvetleri kııtalarda toplan • 
mıılardır. Askerler hüklımet binalan ö
nünde nöbet beklemektedirler. Muhte -

lif tehirlerde hükumet binaları ve bu a
rada postanelerde bombalar bulunmut

tur. Bütün memlekette telgraf mulıabe
rab inkıtaa uğramıfbr. 

İn~iJiz lirasının kıymeti 
LONDRA, !! (A.A.) - Avam kama• 

ra11nda bir suale cevap veren B. Nevi! 

Çed>erlayn bmbiyonun iatik!'llrı için 

mevcut aermayenİn lngiliz kambiyosunu 

yükseltmek veya dü§Ürtmek için hiç bir 

vakıt kull r 'lllınadığnu, aıodece kambiyo 

muamelibndaki ikinci dereeedelı:i inli· 

zamsızlıklan ortadan kaldırmak için 

kullanıldığını söylemittir. lngiliz lirası
mn bugünkü vaziyeti bizi endiıeye dü-

ıürecek hiç bir mahiyet arzetmemekt-e· 

dir. Bugünkü 9artlar içinde lngiliz lirası

m altın esası üzerine tekrar istikrar et
tirmeğe ~ıebbüa açıkça imkinsızdır. 

Amerikada milli kalkınma 
idaresi 

VAŞiNGTON, 8 (A.A. - Ayan 

maliye komiayonu N. R. A. tahkikabna 

b:ı.şlamış ilk olarak N. R. A. reisi Do
nald Riş:berg'i <linlemittir. Bay Rifberg, 

N. R. A.nın hemen hemen ayni §eklile i

ki sene daha mevcudiyetinin uzablma
sını istemiıtir. Bununla beraber Rişberg, 

asgari ücret baremi yapmak, it ıaatlerİ• 

n.i tanzim etmek; gayri meıru rekabete 

mani olmak gibi Bay Ruzvelte verilnüı 

olan salahiyetlerin kongreye devredil • 
meıi fikrini ileri sünnüıtiir. 

Tayyarede havasızlıktan 
ölüm 

KOPEl'-lHAG, 8 (A.A.) - Bir çak 
dünya rekorlarına sahip paraıütçü Tra-

num, 8000 metreden yere inmek üzere 
bir tayyareye binmitti. Bir aralık Tra
num, rahatsız olduğunu, tayyarenin in • 
mcsini İ§aret etmif, f•kat tayyare yere 
İndiği zaman, Tranumun öldüğü görül
müpıir'. Zannedildiğine göre oksijen 
tiıesin<leki hava bilmemıf, bu sebep • 
ten ölrnüslüı·. 

'Bay Litvfool 

niyet sisteminden baıka bir çıkmaz bu
lunamaz. 
Ribbentropun Londraya seyahati 

LONDRA, 8 (A.A.) - Von Ribben
trop'un Londraya seyahati ıayıası her 
hangi remıi bir haberle teyit edi:o:niı de
ğildir. 

Londra ve Berlin Dış itleri Bakan • 
lıkları arasında Londraya Von Ribben
trop veya her hangi bir başkasının gön
derilmesi hakkında hiç bir muhabere ol
ırumııştır. 

Otomobille 
Kempbell saatte 276 mil 
sür' af e bir rekor yaptı 

DEYTON BiÇ, 8 (A.A.) - llıü.l -
kolm Kempbell, gidip gelme bir mil r.ıe

safeyi, •aatte vasati 276,Sı6 mil süratle 

katetmek suretile yeni bir rekor yapmış

tır. Şimalden cenuba doğru ilk mili 

ıJ,20 saniyede ve ıaatıte vasati 272,727 
mil ile yapını§, cenuptan timale olan i • 

kinci mili ı2,81 saniyec!e ve 'Saatte va.

aati 28ı,030 mil ile yapmıştır. 

Çine mali yardım 
VAŞiNGTON, 8 (A.A.) - Bay Fl

lip bir beyanat neşretmi§tİr .Beyanatta 

Amerikanın, ln:fıltereye Çinin büyük dev 

!etlerden mali yardmı isteyip istemiye

ceğini haber vereceğini ve büyük dev • ' 

Jetlerin müşterek bir hareket ihtimali • ı 

ni iyi tekilde karıı.Iamak.rı lüzwnlarını 

bildirmektedir. 

Mütehassıs amele 
BERLIN, 8 (A.A.) - Mesai Baka· 

nı, Hitler Gençliği mecmuasında pro • 
fesyonel müsabakalar baklanda çıkan bir 
yazısmda, mutaha..u amele yetiıtiril -
mesi Alman ekonomisi için hayati bir 
mesele olduğunu bildiımekte ve bu'bu
ıusta bir kanun hazırlanmıt olduğunu 
haber vermektedir. 

Amerikaya karıı 

Japonlar Ruslara 
ittifak mı 
Teklif edecekler? 

VAŞiNGTON, 8 (A.A.) - Ayan 
askeri 'tahsiaahnın ve ordu mevcudu .. 
nun çoğıwltılmaaı hakkında kanun layı• 
hasının müzakeresine baflanınııbr. 

Demokrat Lewis - illinois - ile De • 
moıkrat Meadoc • Kaliforniya • Ameri
kanın uzak §arktaki muhtemel bir buh
rana karşı hazırlanması lüzumunu ıÖy• 
Iemişleıdir. 

Levis, Japonyanın vaziyetini müda
faa edeceğini ve Amerikaya karşı ya -
kında Sovyetler birliğine ittifak ~klif e
deceğini söyliyerek: 

"Sovyet ordU'lu ile Japon bahriyesi -
ne kartı ne yapabiliriz,, demiıtir." 

Demokrat - Glaıa - Vırjinya - ordu 
mevcudunun tezyidi aleyhinde buluna -
rak Amerikanın biç bir tehlikeye marwı 
olmadığını bildirmiştir. 

Klark - Misuri - Japon tehdidinin 
teslihatmı tezyit için bir propaganda 
va11taaı olduğunu halbuki Amerikanın 
teslihat için her gün diğer her han -
gi bir nıilletlen daha çok aarfettiğini 
söyleyerek ordunun takviyesi diğer 
memleketlere tezyit için vesile teıkil 
edeceğini bildinniıtir 

Borahı "Ordu yalnız 46 bin insa
nın ili.vesi için zafonrzı gösterecek • 
tir.,. 

Dcmit ve müzakereden "SOnra i. • 
yan meclisi ordu mevcudunun 118750 ı 
den 165000 e çıkarılmı§tır. Bu t ~ .,,. 
26 re ve kar~• 56 reyle kabul edil nu• ir. 

• + • •' ,. -~:: ''Ol. ' • •(' 

ita/yan Erkanı lıarbiuesi yurdun 
müdafaasını tetkik ediyor 

ROMA, 8 ( A.A.) - Stelani ajansı bildiriyoT: 
Bütün kara kumandanlıklan nezdinde en yüksek ordu zabitanı· 

nın iştirakile talimler başlamıftır • 
Gaye, erkanı harbiyenin tesbit ettiği farazi vaziyetlere göre mem 

leketin müdafaasına ait mese:eleri tetkik etmektir. Ayni zamanda or
du ile tayyare arasındaki if beraberliği meselesi de tetkik edilecek
tir. 

50 generalin iştirak edeceği bu tezahürat büyük erkanı harbiye 
reisi ve bütün ordu kuvvetlerinin yüksek makamatının huzuru ile Ro
mada yapılacaktır. 

B. Mussolini ile B. Tevfik Rüştü 
Aras arasında s~'lmimi telgref /ar 

AN KARA, 8 ( A.A.) - Veka letinin onuncu yıldönümii münase
betile Dış işleri Bakanı Dr. Bay Tevfik Rüştü Araa'a ltalya BcqtJC • 

kUi Bay Mussolini tarafından şu tebrik tel yazısı gönderilmiştir: 
Bay Tevfik Rüttü Aras 

Dıtarı işleri Bakanı ANKARA 
Memleketinizin D11 lş:eri idare sini deruhte ettiğinizin onuncu yıl 

tlönümü münasebetile, bu uzun dev re esnasında la.~ist ltalya ile yerr. 
T ürkiyenin dostluğu ve el teşriki mesai arzusunu teyit etmiş olan e
f ali hatırlatmak ve tebriklerimle te menniyalt hali.anemi takdim etmek 
beniz için büyük bir zevktir. MUSSOLINI 

D~arı lfleri Bakanı Bay T evlik Rüştü Aras bu tebrik telgrafın• 
"Bakanlığımın onuncu yıldönii. mü münasebetile bana yollamal 
liitlunda bulunduğunuz nazik telgraftan ziyadesile mütehassis olara~ 
derin ve samimi minnettarlığımı ar zederim.,, cümlesile başlıyan samİf711 

bir cevap vermiştir. 
Iran, Efganistan, Yunanistan, Macaristan Başbakanları da Dış lr 

leri bakanımızı tebrik etmişlerdir. 

Gediz nehri taştı, bütün tarla/ar 
sıı alt n da kaldı 

IZMIR, 8 (A.A.) - Son yağan şiddetli yağmurlardan Gediz nefı. 
ri taşmıştır. Bütün tarlalar su altın da kalmıştır. 

Eski Gediz köprüsünün bir kısmını sular götürdüğü için Foça· 
Bergama ve ./tenemen arasındaki münakalat durmuştur. Nehrin b~ 
taşkını'tiiı ulenemen civarındaki araziyi tehdit ettiği için köyJiilef 
önleme tedbirleri almaktadır. Nehrin Menemen civarındaki eski ya· 
ta;;ına dönmesi için alınan bu tedbirler sayesinde tehlikenin örıilrıZ 
geçilmiştir. 

ATA TÜRK' e Gelen tel yazıları 
ANKARA, 8 (A.A.) - Atatürk'ün 

<.:umur Baıkanlığına tekrar seçilmesin
den ötürü Afganistan ve Arnavutluk 
K.rallarınm Rei.sicumhurumuza gönder
dikleri telyazılarıla Atatürk,ün cevab
lan aşağıdadır: 

Reisicumhur Kam<il Atatür.lr 
ANKARA 

Zab devletlerinin tekrar intihabınız 

vesilesile dostane tebriklerimi ve yüksek 
kardeıimin Türk ulusunun saadet ve te
rakkisi hakkındaki emellerinin tahakku
ku için olan temennilerimi arzederim . 

Afganistan hrnlt 
Muhammed ZAHiR 

S. S. Muhammed :L.ahir 
Afganistan - Kabil 

Reisicumhurluğa t.duar seçilmekligiın 
dolayısile izhar buyurulan tebrikattan 
dolayı samimi olM'ak teşekkür ve dost 
Efıran ulusunun refahı i,Çin olan saıni • 

mi temennilerimin kabul buyundına'Jlll 
rica ederim. 

Kamal ATATUR1' 
Reisicumhur Kamiil Atatürk • 

AN KAR,. 
Türk ulusunun bu kadar çok yerin· 

olan itimadını za!ı devletlerine tecd~"" 
derdı: Reisicumhurluğa tekrar intih . ı• 
ruz münasebeti!& en samimi tebrikle:'~ 
mi ve zab devletlerinin ikbali ve 81 
Türk milletinin ıaadeti ve refahı içDı r 
lan temennilerimi iblilğa müsadeat eY ır 
rim. 

zoGO 
Arnavut kralı S. M. Zogo ,ıf'I 

TIR do-
Reisicıımılıurluğa tekrar lntihııhJIIJ ı.J' 

layısile iraal buyurulan nazik telgtafe<lef 
dolayı samimi olarak tetekkürlel' _,J 
ve zati haşmetanelerinin saadet "e ıır 
Arnavud ulusunun refahı için ol"!' 
mennilerimin kabulünü rica ede1j'/i1' 

Kamal ATAT 

Vt 
Bay Yunus Nadi'ınin kızı Bay an Leyla Nadi ile Bay Büleııd • ııı 

taklıgil'in düğün merasiminin An karada Ankarl\palasta yapıldığı 
dün telefon havadisi olarak yazm ıftık. glT 

Yukarıdaki resimde genç evli leri güzide davetliler arauııda 
rüyorsunuz. Kendilerine yeni kur dulcları yuvada saadet dileriı. 

. etlr 
Yeni Japon ıefirinin itimatna mesini Reisicumhura takdırııbir r 

ni yazmıttık. Bugün de sefirin bu merasim eıınaıında alıııııııt 
mini dercediyoruz. 
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HAFTANIN YAZISI 

takma dişlHere ithaf! 
• Ben küçüktüm. Babamın tanıdır bir Ermeni sarraf vardı; Mihran 
ferdi. O zamanlar sarraf tanı · 
~'Yan dlevlet memuru da yoktu. 
Ç~llkü herkes vaktinde çümıyan 
~lığını yüzde kimbilir ne aykırı 
~r llisbetle bir sarrafa kırdırarak 
toluk çocu§iunu geçindirirdi. Ne i
le orası lazım değil, bu Mihran 
flendinin bir takım hikayelerini 
'Qbamdan dinlerdim. Bütün yaşlı 
i'meniler gibi o da bir tuhaf a • 
""1dı. 
Kısa boylu, tıknaz bıyıkları ko· 

~-kül rengi boyalı idi. Babam bir 
1"l'cırn eve geldiği zaman gülerek 
"ılatmıştı. Mihran Efendinin ağ. 
lında o zamanın takr.ıa diş fenni· 
le göre bazı çengelli ve tek dişler 
'cırrrılf. 

Mihran Elendi bir sabah uyan· 
~ki; ağzındaki üç takma di,. 
~ ikisi yok. Yatağını aramf1, ya. 
<ılın altını aramı,, yatak odasını 
i.~111 dükkanda kalmıştır diye 
~kkanı aramı,, yok, yok. Ve ni
:<Yet diıleri g;ece uykuda yuttu • 
lııllu anlamı,. Bunu anladıktan 
~lira yutulan difi ne_rede aradı • 
~ı söylemeğe hacet yok. Sonra 

1 
muş mu, bulmamış mı pek ha

b~ltımıyorum. O günden sonra ne 
!'lllıan tek elif yaptırmak lazım gel 
1' rahmetli babam istemezdi, yu
~ diye korkardı. 

:{. :{. :(. 

, lngütereyi görmeden evvel 
';rıcle bir kanaat vardı: lngüi:r.le
~ dişleri çirkindir diye. Gerçek, 
"1'ada gördüğüm lngili:r.lerin ağ. 
llda öyle inci gibi dişe rastlamı· 

'!ordum. Zaten şimal/ilerin dişleri 
·e ağız şekilleri o kadar güz~l 
eğU diye umumi bir hüküm de 
'tırdır. Lakin Londrada o kadar 

J liizel dişler ve ağızlar gördüm ki; 
diifüncenin saçma olduğuna he 

, en inanacaktım. Bir gün bu lik
i orada hayli kalmıı bir Türk 

hbabıma açtım .. 
- Ha, dedi ,onların yüzde doksanı 

adır. 

- Amma yaptınız?. 
. - Elbette 1 Ağızlarında biraz biçiro
l>:lik, dişlerinde az bozukluk gören 
:ııs. ihtiyar herkes dişlerini olduğu gi-

.,. ~ Soktürür, yerine inci gibi bir takan 
Ptınp takar ..• 

,,. .. 
Ondan sonradır ki; artık tak· 

il 'lıq dişi bir mak"illük gibi görme
li vazgeçmiştim. Lakin: " ır Dün bir avukat dostum ziya • 

'etime geldi. Onun da ağzında 
~a dif vardı. Ve bana anlattı. 

- Sana bir §ey nakle<leceğim. Be • 
~r gülelim, ama sakın gazeteye yaz
ı .. 
- Peki, merak etme yazmam. 

- Efendim, bundan bir hafta kadar 
\.eı Yemişten Azapkapıya sandalla ge
Yordum. Hava güzeldi, sandalcı-da ya§· 

bir adamdı... Tam Halicin ortasın· 
bir çatana üstümüze doğru geldi ve 

~i çiğnemesine bıçak kaldı. Yaydığı 
rla üstümüz başımız ıslandığı da ca
Sandalcı, deniz adamlarının çoğun
göıiilen acı bir hiddetı. kıpkırmızı 

11. Küreklerden birini bıraktı. Btn kan 
'h kapıp çatanaya yapışacak sandrm. 

buki o elini ağzına attı ve ağzından 
Şey tükürdükten sonra bastı kalayı. 

~na geleni söyl~d'. ... Sanki ağzından 
}'I ı;:karmış gıbı .. . 

. Söyleyişinin peltekli;":iı.den ve çene
. birbirine kavuşuşunaan anladım 

; ağzından eline aldığı şey takma bir 
l\ııı ~mı idi. Gülmiye başladun. Sor-

"- Hemşeri ,neden dişlerini çıkar
?.,. 

'it Sövmenin hm geçmişti, dişlerini tek· 
ağzına koydu ve cevap verdi: 

··- Ei~ .. ,di; çatanaya r:.övcrken .~zım-
1\ d~ni7.~ ·1 üşm•sin, diye çıkardlm. 

>-., h; i~ye o gün akşama kadar gül· 
Hüm. Buraya kadar olan biten bir 

) değil, sen alt tarafını dinle. 

ı.. Ceçen pazartesi İstanbul Asliye malı 
'llıelerinden birinde bir mühim davam 

dr, Mesele ehemmiyetli olduğundan 
!it ta dinleyici gelmişti, salon dolu i -
lia.ıım avukatile karşılıklı başladık .. 
di sana davanın esasını anlatmıya 

~,,, yok! 
t.türafaa yanm saatten fazla sürmüş

; löz sırası bende idi. Bilmiyorum na· 
•le~ ia (Matuh) kelimesi'\I s"ıle -

lazun geldi. Ateşlenmiş.im. Bu ke
llin birinci hecesini söyledim, lakin 

·:ı111ı · duken takma dişiın: ı. üat çe -
olduğu gibi ağzrmdan fırlayıp za

~i.tibinin önüne düzmez mi?. Düşün 
'it lıcre hali 1.. O kadar gülünç bir va

. ~~t oldu ki; dinleyıcilerin değil, ha -
ttiJ' ~ a..,ukatlan, zabıt katipleri hatta ha

r t*' lcr bile gülmiye başladılar ... Ben bit-
~· lienlCn müba!ir koştı., yer<len ".llşi· 

•ldı. Bu pis dişi ağzıma nasıl takar
: Mendilimi çıkardım, ona sardım ve 

e koydum. Ondan sonra da hiç bir 
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Şehir mezarlığı 
Bu yıl yapılacak 

-o-

Duvar örüldü, yakında 
binaları ioıa edilecek 
Zincirlikuyuda yeni mezarlık arsası • 

nın etrafına çekilmekte olan duva'1n 
inıası bitmiştir. Şimdi sahanın tanzimi, 
mezarlık arsasında yapılacak binaların 

inşası işleri vardır. Belediye mezarlığı 
bu sene behemehal açmak niyetindedir. 
Bunun ;çin Belediyeler Bankasından is
tikraz edeceği 750 bin liradan 75 bin li
rası yeni mezarlık içindir. Bu para mea 
zarlık içindeki yolların açdmau, ölü bek
lemeğe mahsus binalann inşasına tahsis 
edilecek ve bu para ihtiyaca kifayet ede
cektir. 

Bu sene sonbahara kadar intaatın ve 
ıahanın tanzimi işinin biteceği tahmin 
ediliyor. Mezarlıkta ıimılilik, evvelce dü
ıünüldüğü gibi, fakirlere, zenginlere mah 
sus yerler ayrılmryacak yalnn: ayrılacak 
bir krsnnda lihitler yapılacak ve bu la
hitlere ölü defnedilmeğe lba§lanacaktır. 
Zamanla ölil gömülmesinden elde edile
cek varidat ile mezarlığın diğer kısunla
n tanzim edilecektir. Yeni mezarlık açıl
dıktan sonra Beyoğlu tarafındaki bütün 
eski kabristanlara ô1ü gömülmesi kat'i 
surette menedilecektir. 

Barbarosun mezarı 
Beşiktaşta Barbaros Hayreddinin me• 

zarı etrafındaki kabirlerin kaldırılmasına 
belediyece karar verilmi§tir. Bu suretle 
Bmbaros'un tarihi mezannm etrafı a
çılını§ olacaktır. 

iki yeni ~ark 
Şehremininde Saray meydanında, ay· 

rıca Çarşamba'da da birer park yapıla
caktır. Her iki parkın tanzimine nisan
da başlanacaktır. 

Tramvay kapıları 
Tramvay arabalan yürürken inip bin

menin ön :i.'le geçmek i~in diş kapıların 
tramvay basamaklarını da kapatacak ıe· 
kilde olma11 düşünülmüş ve hazırlıklara 
l>aşlanmııtı. 

Uç tramvay arabasının dış kapıları bu 
ıe'kilde yapılmıştır. Bu arabalar tecrübe 
edileceklerdir. Bugün saat on bette Şiıli 
deposundan hareket edecek olan araha
lar Y edılıule ve Edirnekapıya kadar gi
decekler ve yolcu ela alacaklanlrr • Bu 
tecrübe iyi netice verirse bütün tramvay 
arabalarınrn dış kapılan bu şekilde ya
pılacaktır. 

Moskova aefr.miz geldi 
Moskova Sefirimiz Bay Vaui Çinar 

dün izinli olarak şehrimize gelmiştir. 

Bu akf'UD Ankaraya gidecektir. 

Kopan şamandıra 
Geçen günkü kar ve lodos fırtınasın

ÔP.n Ahırka,:.ı a,ığındakı bntrııı§ tekne 
Ü%erindeki JIUD"Ddıra kopmuş ve sürük
lenip gitmiştir. Deniz Ticaret müdürlüğü 
buraya yeniden ıamandıra koyduracak

tır. 

(lı Bankaaır. e.n alınan cetveldir) 

7 ~.AHT 935 
AKŞAM FiYATLARI 

ISTIKRA7L\R 1 TAHViLAT 
latikrazJ c\abi'i 96,50 
1933 ETıani 99 Rıhbnı 10.75 
Kupon•uz 29,47,50 An, ınümesail SJ,30 

,. ) 1 28,20 An. tahvili 1, 11 47 ,90 
.. ili 28.35 An. tahvili 111 50,SO 

ESHAM 
1' Banlr.aaı Nama 10 f Re;i kupon.auz 
,, .. Hamiline ıo.ıs J Telefon 

" 0 Müeaaia 971 T erkoa 

Z,25 
14 

17.-
13,35 
9,90 
0.95 
1,55 
4.65 

Türkiye Cumhu- Çimento 
riyel Bankaaı 63.50 ittihat dey. 
Tramvay 29 Şark dey. 
Anadolu hiıa• 25,SC I!alya 
Şir. Hayriye lf. Şark m. ecu. 

ÇEK FiYATLARI 
Fransız F. lZ.06 Prai 19,04 
Londra 588.ZS Belırrat 35,35,58 
A1ilino 9.54.60 Moakova 10,83,25 
Nüyork 80,55 Beri in 1,97,74 
Cenevre Z.44.50 P..fadrit 5,81,90 
Atina 84.51 Budape4te 4,51,50 
Brüksel 3.40.96 Varıova 4.Zl,75 
Amaterdam 1,17,41 Bükreı 79,31,64 
Sof ya. 64,74,80 Viyana 4,3Z,Z5 

NUKUT (Sahf) 

Kurut Kuruı 

20 F. Fran11z 169 20 1. laviçr• 815 
1 Dolar 125 l P•z•ta 18 
1 Kur, Çok 98 1 Mark 43 
1 file AT. 23.50 l Zloti 22 
1 sterlin 590 20 Ley 17 

20 Liret 213 20 Dinar 55 
20 L••• 23 1 Çerno•İç -.-
20 F. Be1cilıca 115 Albo 9.3l 
ZO Dralınıi 24 Mecidi1• 41 

1 Florio 83 Banknot 240 

sebep dermiyan etme<len davanrn başka 
güne talikini istedim. Mahkemeae se • 
bep tayin etmeden taliki kabul etti. Sa
londan çıkt:ık. Herkes rahat rahat güldü. 
Ben de beraber .. Şimdi o gün, bugün -
dür mahkemeye takma dişle gidemiyo
rum .. Yeni bir takım ıSnıarladun. Dişçi, 
katiyen ağzımdan çıkmayacağ'ılu temin 
etti. O takım hazırlanıncaya kadar ye
rime stajiyerimi gönderiyorum. 

B. FELEK 

/ 
/ 

/ 
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Büyükderede ameli bahçıvanlık mektebi 

Fidancı yetiştirilecek 
Büyükderedeki f!danlıkta bu yaz 

açılıyor elli talebeli bir okul 
İstanbul vilayet husuai idareai Bü- 1 

yük~eı·edeki ziraat n.eyva fid - ' ğıuı 
bÜyülhnüıtü. Fidanlık çok faydalar ver
diğinden vilayet burasını bir enstitü ha
line koymuı ve ıı:üzel bir okul binası 
yaptırmııtrr. 

Okul, mayıs baım<la açdacalıotır. Bu
ra<la ameli bahçıvanlık ve h,;lancı yctiı
tirilecektir. On beşi uayan olmak üzere 
elli okur alınacaktrr. Okul yatı olacak
tır. Okurlara gündelik te verilecektir. 
Bay ve bayanlar için ayn yatı odalan 
vardrr. 

Kütüphaneııi, yemek ve d.inlenme, 
berber salonları ve bir de reviri vardır. 

Fidanlıkta bugün 300 bin fidan b·1lun
maktadı... Bu sene ::o bin meyva fida
nı dağılmıştır. Fidanlar, az bir para ile 
alınmaktadır. 

Yapılan araştırmalarda buranın top· 
rağmın çok iyi olduğu görülmüştür. Fi

danlığa, b;r kurutma makinesi de Al -
manyadan gçtirtilmiıtir. Makine saatte 

70 kilo meyva kvt"·. tmaktadrr. Bir ma
kine de Fransaya ıamarlannuştrr. 

Aynca Almanyadan altı tane meyva 
soyma makinesi getirtilmiıtir. Bunlar 
yemiılerin kabuğunu coymakta ve çe
kirdeğini otomatik olarak çıkan:nalrta • 
drr. Bu yıl fidanlık bir de ser yapıla • 
caktır. Bu serde kışın da Lususi terti • 
bat vasrtıuile viıne, kayısı, ıeftali, ar • 
mut yetiıtirilecektir. Kış ortasında bu 
yemiıleri koparmak mümkün olacaktır. 

Çocukları 
Esirgemek için 

Kaza kurumunun koHara 
yardım etmesi d·lendi 
Çocukları Esirgeme kurıunu Eminö

nü kolu dün akşam saat yirmide, kolun 

nahiye!eTden gelen mümessillerinin iş· 

timkile çok hararetli ve münakaşalı bir 

kongre yapmıft.ır. 

Kongrede fırka Emin.Önü kaza reisi 
Bay Tevfik, Şclıir Meclisi üyesinden 
Dr. Bay Ali Rıza ve kollar üyeleri ha
zır bulunmuılard.ır. 

Kongrede Beyazıt ve AJemdar mü
mesıilleri söz alarak, kaza kurlPnunun 

kollara yardım etmediğini, bilakis ziya
nı dokunduğunu ıM;ylemi!ler ve kazanın 

kolları koruması için vilayete müracaata 
karar verİlmi§lİr. Bundan sonra yeni j .. 

dare heyeti aeçimine geçilmiş, Bay Dr. 
Ihsan Sami, Bay Dr. Oıtıan Tahsin, Bay 

Hüsnü Sadık, ıBay Rifat, Bay Halil Se. 
zai seçilmişlerdir. 

Kongre geç vakta kadar sünnüflür. 

İyi yürekli kızların yok
su'lara yardımı 

Notr Dam dö Siyon'un son sınrf mle
beleri dün Topkapıdaki Yoksullara yar. 

dım kurumunu ziyaret ebnİ§ler ve ara
larında ropladıklan 75 lirayı kuruma ver
miılerdir. 

Notr Dam dö Siyon'un yoksulları dü· 
:tünen ve onların acılarına son vermeye 

çalııan iyi yürekli talebeleri bundan 
başka kurum himayesindeki bebelere gi. 

yecek entariler, patikler de vermitler, 
ayrıca §ekerli, sütlü çörek ve çukulata 
<lağıtmıılardır. 

Kurum bu iyi yürekli kızlarmırza te
fekkür etmektedir. 

Yeni sis düdükleri 
Kerempe mevkiine Tahli~iye i<laresi 

tarafından bir si~ düdüğü konmuştu. 

Hundan baıka Sinopta yeni bir düdük 

tesis edilmittir. Tahlisiye idaresi bu yıl 

içinde daha birkaç yere fener ve düdük 
koyacaktır. 

Türkiyeye ilk defa getirilen 
meyva kurutma makinesi 

·Bu sene aynca bir ambalaj sergisi ha
zırlanmaktadır. 

EVKAFTA 

Camileı 
Tasni~ edildi 

, 

Çok harab olanlar yıkıldı 
arsaları s:::.tılacak 

Camileri tetkik eden komisyon 
vazifesini bitirmiş ve raporunu An -
karaya göndermiştir. 

Yapılan tetkikata göre Istanbulda 
726 cami ve mescit vardır. Bunlann 
i~i~de çok ~arap ve eski olanlar, ta· 
rihı kıymetı bulunmıyanlar tasfiyeye 
tabi tutulacak ve yıkılarak arsalan 
satılacaktır. 

Kadro harici kalacak camilerin 
Jiatesi, hazirana kadar Ankaradan la
tanbul müftülüğüne bildirilecektir. 

T opke pıda yoksullara 
odun dağıtı !d; 

T opkapı yoksullara yardrm kurumu 
her yıl olduğu gibi bu yıl da kışın soğuk 
günlerinde yakacaksız kalan yoksulları 
dütünmüı ve her yoksul evine 25 kilo 
olmak üzere dün 250 eve (6250) kilo o

dun dağıtmrıtır. 

Bu pek yerinde yardrm yoksulları 

çok sevindirmiştir. Dünkü titretici so • 

ğukta Topkapı sokakları odunlannı ku
caklayarak evlerine koşan, kısa bir za. 

man için de olsa yüzleri gülen zavallı -

)arla dolmuıtu. Kurumun böyle hayırlı 
ve faydalı yardımlarını aralarnamasını 
dilerken, zenginlerimizin de bu kuruma 
el<len gelen yardımda bulunmaları için 
nazarı dikkatlerini celbederiz. 

Yunanistanın alıkoyduğu 

bir vapur 
Export Line kumpanya11nın, bir müd

dettenberi Korent kanalında Yunanistan 

tarafmdan alıkonulmuı olan bir vapuru, 

serbest bırakıldıiından dün limanımıza 

ıı:elmiştir. 

Tarihi Türk kumaşları 
Atina müzesi müdii1'ii Bay Benaki, Is· 

tanbul müzelerindeki tarihi Türk kuma§ 
!arı üzerinde tetkikatta bulunmak ÜzeTe 
ıehrimize gelnnıtir. Bay Benaki burada · 
bir hafta kalacak, ıonra Atinaya aöne -
cektir. 

Tiyatrolar için 
Tahsisat ayrıldı 

-o-

Kültür Bakanlığı bu işi de 
bir düzene koyacak 

Kültür Bakanlığı bu sene tiyatro it·· 
!eri ile de esaslı surette me§8'UI olacak· 
tır. Bu it için bütçeden yetmiş bin lira 
ayrıldığı bil<lirilmektedir. Şimdiye kadar 
tiyatro işleri hakkında piyes muharrir • 
)erinden ve aııtiıtlerden alınan raporlar 
Kültür Bakanlığınca tetkik edilmekte • 
dir. 

Henüz verilmit bir karar olmamakla 
beraber, yetmiı bin lira tııolııisatla tiyat
ro işlerinin nlııhı yolun& gidilebileceği 
umulmaktadll'. Bu para ile mevcut ti -
yatrolara da yardım edilebilecektir. Han
gi tiyatrolara ve ne şerait albnda yardım 
eılileceği ayrıca kararJaıtınlacaktır. 

Millet okullarınd• okuyanlar 
Bu yıl Istanbul millet okullarında 

1500 kadın ve erkek imtihana girmiştir. 
Bunların hemen hepsinin Türk barflerile 
okuyup yazmayı tamamen öğrendikleri 
anlatılmııtır. loıtilıanda muvaffak ola
mayanlar pek azdu. Bunlar gelecek dev
rede gene millet okullarına devam ede
bileceklerdir. 

Bu yılki imtihanlarda muvaffak olan
lara Kültür müdürlüğü tasdiknamelerini 
verecektir. Şehrimizde Türk harflerini 
öğrenrneyenler pek az olduğundan mil
let okullarına devam edenler de gittikçe 
azalmaktadır. 

Geri)& kaian diğer kongreler 
istiklal lisesinden yetişenler kurumu 

dün Halkevi oalonunda toplanarak yıl
lık kongresini yapacaktı. Fakat üyenin 
ekseriyeti gehnediği için bu kongre on 
beş gün sonraya bırakıldı. 

Taleb<o Birliğinin de dün t~planacak 
olan Köycülük kurultayı 22 mart cuma 
gününe kalmıştır. 

Halkevinde Talebe Birliği tarafından 
tertip edilen Bay Malunut Esadın kon
feransı da bayram ertesine bırakılmıştır. 

Mua:ıim :er toplanama.d iar 
Muallimler Birliği yıllık kongreleri

ni dün saat onda htanbul Halkevi aa· 
!onunda yapacaktı. Fakat B.irliğe yazı
lı üyelerin üs-tt. ilôaintu ~.mo.ı.a-._f'\J aym 

:uur:anda da idare h~y~ttnde buluı.an do
kuz kiıiden ancak birı~ini~uluuması do

layııil. ko. !{re yinnı bet mart P"'-&rtui 
p ti taat oa b . bı~akJmııtır. 

Kongre haricinde olmak üzere dün 
gelen hocalar aralarmdıi hususi bir 
toplantı yapmışlardrr. Bu toplantıda 
Kültür Bakanlı:ğuım bütün vilayet kül
tür müdürlüklerine verilen emirle vi
lilyet bütçelerinden çıkanlan ilk tedri
aat müfettiıi ve bat hocalarının makam 
tahsisatları etrafında konu§tllU§lardır. 
Bu konuşmalann 25 martta tekrar ya -
pılacak olan kongreye mevzuu bahsedil
mesine karar ver.ilmit ve toplantıya ni
hayet verilmiştir. 

Yugos'.av ataşemiliterliği 
Yugoslav orduMJnun mümtaz zabitle· 

rinden kaymakam Novitza Rakoçeviç 
Yugoshrvyan.n Tüıtilye ataıemiliterli • 
ğine tayin edilmiştir. Kaymakam No -
vitza Rakoçeviç uzun müddet Belgratta 
harbiye mektebi muallimliğinde bulun • 

muştur. 

Romanyannı Madrid 
sefiri şeh1·imizde 

Romanya'mn Madrit sefiri Prince Bi
beaco dün !ehrimizc gelmiştir. Prince 
Bibesco bO.kaç gün tehı·imizde kaldıktan 
sonra Bükreıe gidecektir. 

Osman!ı bankası umum 
müdürü 

Osmanlı Bankuı umum müdürü Bay 
Bellet dün Pariaten ıelırimize gelmiştir. 

CEMiYETLERDE 

Berberler arasında intihab 
Berberlerin geçen ay yarım kalan ida

re heyeti intihabına yarın cemiyetin Dör 
düncü Vakıf handaki merkezinde devam 
edilecektir. intihap pazar günü de Uı
kiidar tarafında yapılacaktır. Usküdar 
sandığı o aktam Kadıköy ün ı götürüle· 
cek ve oradaki reyler toplanacaktır. 

.................... 
Kurban Bayramı 
lstanbul Müftülüğünden: 
14 Mart 1935 Perşembe günü 

Zilhiccenin dokw.u olmakla cu
ma günü de Kurban Bayramı ol
duğu i~n olunur. 

BAYRAM NAMAZI 
S D. 

Zeııali: 6 49 
E:ıani: o 34 
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Akdeniz korsanları 
Bir vakitler büı-ük Yunan me

deniyetinin mihverini tefkil eden 
ihtiyar Akdeniz, bugün Yunan 
kortıanlannın elinde bir oyuncak 
yapılmak istendi. Bundan asırlar· 
ca evvel, garp memleketlerine 
medeniyet, bilgi ve kültür tapya~ 
mu:taller ve muhteşem Yunan 
Galelerin ııeyrettikleri Akdeni:r.
d e fimdi, kazanı kömürsü:r.lükten 
kuruyan serseri gemiler dolClfl -
yor. 

Tarihin ne gerip bir cilvesidir 
ki, koca Perikles devrinin ŞClfCIC'· 
sına mı•l.abil, bugün bir Veni:r.e -
l"~ devrınin tedennisini göriiyo -
ruz. 

Milletlerin hayatında kan çı • 
banlan eksik değildir. Fakat ba
r.an bünyeyi daha geliştiren, kuv
vetlendiren bu çıbanlar son Yunan 
isyanında olduğu gibi bir kangi
t.en oluyor. Ve maraz. içiniçin iş -
liyerek bünyeyi sarıyor. 

Bereket versin bu kangiren 
fimdi temizlenmek üzeredir. Ve 
Yanan hükılmeti isyanı bastırmall 
için kafi tedbirlerini almıştır. 

Son gelen havadislerden öğre
niyoruz ki, iisilerde kuvvei mane· 
viye kırılmıştır. Ve mevkii iktidar 
hırsından ziyade can kaygusu bQf 
göstermiştir. Şimdi buniar kaça
cak delik aramaktadır. Bir müca
delede kuvvei maneviyenin kırıl -
ması kadar leci bir IJeY yoktur. 
Bundan sonra artık hiç bir maddi 
kuvvet layda vermez. Topla.ın, 
tayyarelerin, tankların en büyük 
kuvvei muharrikesi, kuvvei m <>ne
viyedir. Bu olmadı mı, en müthil} 
zırhlılar bile yağı bitmiş bir kan
dile döner. 

V eni:r.elistlerin bunun kıymeti
ni pek iyi bilmeleri lô:r.ım gelirdi. 
Anaaoluda geçirdikleri kanlı ma
cera kendilerine kafi bir ders ver· 
miş olmalıydı. Fakat vaziyet böy
le olmadı. Epice zamandır için 
için uyuklayan muhalefet Giride 
çekilip te kendi vaziyetini emni• 
yet altına aldıktan tıonra ana Va• 
tanın ö:r. evlatlarını birbirleri a
leyhine sevketti. Birbirine boğaz
latmak istedi. 

isyancılar ne istiyorlardı? 
Cevap gayet basittir: 
«Sen çekil, yerine ben geçe· 

yim.» 
Fakat bunun için ortada bir 

sebep yoktu. Çünkü Yunan hükü
meti uhtesine düşen vazifeyi 
hakkUe yapıyor ve hatta. V cni:r.e
listı1erin bir çok şeylerini temi:r.
lemeğe uğraşıyordu. Kaldı ki bu 
hükumet memleketin ekseriyetine 
dayanan kuvvetli bir hükumet· 
ti... l 

V eni:r.elos eğer hakikaten milli 
bir kahraman, müthif bir siyasi i
se, bütün yurttaşlarını buna ikna 
etmeli idi. Halbuki bu, imkan da
hilinde gözükmüyordu. Giritli dip 
lomat, bunun üzerine donanmayı 
kıfkırttı. Ve yurdun içine nilak 
sokmaktan çekinmedi. 

Kendi muhakemesi için bile a
na vatan topraklarına gelmekten 
çekinen bu siyasi, eğer hakikaten 
özü sözüne uygun, gözü pek bir 
kahramansa neden muvaffakıyet • 
ten önce kaçacak çare arıyor? V • 
koca bir torpitoyu mücadelede 
kullanmak varken kaçmak için 
emrinde tutuyor? 

Filhakika Veni:r.elosun umu· 
mi harp esnasında memleketine 
ijilik ettiği zamanlar vardır. Fa
kat insan son isyan harekatına 
baktığı zaman bu iyiliklerin, iyi
lik etmek kaygusile yapıldığı· 
na inanamıyor. Belki tali yardım 
ettiği için V eni:r.elosun Yunan 
milletine hizmet ettiği :r.anne· 
dilmiftİr. Halbuki şimdi anlaşılı
yor ki Giritli 11iyasi evvela kendi 
kendisine, kendi şahsına ve ikti· 
dar mevkiine hizmet etme:~i dü· 
fÜnmilftür. 

Yunan donanmasını ikiye ayı- • 
ran, tersaneleri harap eden, on 
binlerce vatandaşın kanına, mil • 
yonlarca kimsenin huzuruna mal 
olan, Yunan kredisini şu karışık , 
dünya vaziyeti içinde sarsan bir 
harelfotin başına geçmek- ve bunu 
sırf mevkii iktidar ve sandalye 
kaygusile yapmak cinayetlerin en 
büyüğü ve en müthipdir. 

Tarihini kendi yapan adamla
ra tarihini yıkmak salaJıiyeti ve -
rilmemiştir. Eğer kendisinin haya• 
tı zorla elinden alınsa bile, tarih, 
bu muvazenesizliğin hesabını on· 
dan soracaktır. 

Mümtaz. FAiK 

Yugoslav konsolosu döndiı 
izinli olarak A vrupada bulunmakta o

lan Yuıı:oslav konsolosu Bay Vladirnir 
Çerbina lstanbula dönmüştür • 
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c vy ar 

Bitmıyen 
Sanat sorgularının çoğu, en e -

hemmiyetlileri, ne kadar munaka
~a edilse, şubhe bırakmıyacak bir 
cevaba varılmaz; çünkü her ce -
vabda, aksini ınkar eden bir kati
lik vardır, halbuki o ctvab ifade e
dili. d lmez aksindeki doğruluk 
da s zilir. Klaasiklik ve modern . 
m. r alisma ve idealısma münnka
' a ı hep bunlardandır. 

Peyami Safa'nın, Halta'nın ge
çen ay ında taze! di;,i sanatte 
ferd ve cemiyet mün kafası da 
bunlardandır. "Sanat ferd için mi
dir? c miyet için midır?,, sorgusu
nu, insana en doğru gibi gelen: 
"Her i'cisi içindir; çünkü ferdsiz 
cemiyet ve cemiyetsiz ferd tasav
vur olmıyacağından biri iç,in o -
lan tabiatile öteki iç!n de yapılmıt 
sayılır,, cevabı ile de halledeme . 
yiz. Elbette ferdsiz cemiyet yoktur 
ve elbette ki ferdden, yani ayrı ay
rı kisi' erden bahsedebilmek icin 
hır topluluk, bir .cemiyet içinde- bu
lunmamız, yaşamamız gerektir. Fa 
kat İnsanın içtimai ve ferdi (ister· 
seniz sadece "hayvani , de diyebi
lirsiniz) phsiyetlerini hiç olmaz
sa z'hnen biribirinden ayırmak ka 
bildir. O sorgudan böyle bir ce . 
v bla kurtulmak imkansızlığını 
föyle de anlatabiliriz: "Mademki 
böyle bir fey toruluyor, demek ki 
herd ile cemiyet mefhumları kafa
larımızda ayrı birer entite olarak 
vardır. Bu hakikati inkar edeme . 
yiz; edemeyince de ona göre bir 
cevab aramağa borcluyuz.,, Borç
luyuz, yani bize suali soranı değil, 
kendimizi tatmin etmek için. 

"Sanat ferd içindir,. diyen sa • 
natkar elbette ki sırf kendini oya
lamak için çalı,tığını, kendisinden 
ba~ka kimseyi düşünmediğini söy
liyemez; etraflıca dütündükten 
sonra "samimiyetle,. söyliyemez, 
cünkü aksi takdirde eserini mey
dana çıkartmaması, kim~eye gös
termemesi İcab eder. Hayır, o: 
"Ben yalnız adam için, cemiyetin 
zaruretlerinden bir an için kurtul
mus ve artık sanki büsbütün ser • 
bestmis gibi yafıyan, bu vehme ka
pı1an. a~am için çalı,ıyorum., de
mek ıstıyor. Ona bunu söyleten, 
mesela bir Yakub Kadri'ye: "Na
zım Hikmet'in şiirlerini sokakta 
sevebiliriz; fakat evimize girer . 
ken onu kapıda bırakıyoruz" (1) 
veya bir Nec!b Kısakürek' e 1 "Sa: 
nat belki her fey içindir, yalnız ce
miyet için değildir" dedirten ne • 
dir? "Sanat sanat içindir", "sana. 
tin kendisinden ha,ka gayesi yok-
t " '' . ur '. sanat tamamıle lüzumsuz bir 
'eydır.'. ~unun iç.in güzeldir" diyen 
!er, butun Gaut:er'ciler Wı'ld ' I , e cı-
ar ne demek istiyorlar? Bu, doğ. 

rusu, bütün nazariyelerden daha 
ehemmiyetlidir. 

Bütün bu insanlar içinde yafa
dıkları cemiyeti beğenmiyen, 

• 

er ) 
bir dava 

miyen kimselerdir. Bu kadar da 
değil: insanı da sevmezler. Sade-
ce cemiyeti beğenmemekle kalsa
lar birer ihtilalci olurlardı, onu tas 
hihe, ıslaha çalı~ırlardı. Hayır, bu
na lüzum yoktur; çünkü çolı:•uk, 
kalaba ık hiç bir zaman iyi olamı
yacaktı'r. Sanati hrr çağda ancak 
küçük bir zümre anlıyabilecektir 
ve onlar da, bütün bu ferd :çin c;a 
lı,an sanatkarlar gibi, cemiyet' ha
yatının, siyasal hayatından dağda
ğalanndan uzak kalacaktır. Bu sa· 
natkarların hepsi birer bedbindir; 
o kadar ki içlerinde söhret hırsın
dan büsbütün kurtulmu,ları bile 
bulunabilir. Bu bakımdan en saf 
sanatkar belki Stephane Mallar . 
me'dir. 

Fakat biraz dikkatle düsiinülür
se bu "~an t ferd içindir, 'sözü bir 
dava. bir ictimai hareket değil mi
dir? Bir tarafı tutmak değil m:dir? 
Cemiyete bir isyandır, ancak ak
tif değil. passif bir isyandır. Bütün J 

bedbinlerin hareketi gibi. Hiç kim
seden, bilha.-.a hiç bir sanatkardan 
" f '"Ik· non · con ormıste o ma , yanı 
cemiyetin peşin hükümlerini yan
lıs, muzur bulmak hakkı nezedile
mez; çünkü bu kişinin elinde olan 
bir 'ey değildir. Ancak böyle cemi
yete uymamak, cemiyeti kendine 
uydurmak hevesini doğurmayınca 1 
bir acizden ha,ka bir şey değildir. 
Hiç olmazsa İnsanlığın İyileşmek 
hususundaki aczini ilan etmektir; 
kendileri bu aczi paylaşmaktan gu
ruları. kibirleri ile kurtulu~lar 

Sanat ferd içindir veya cemiyet . 
~~di~ 1 

Benct. asıl dava bu değildir. 1 
Sanat eserinin bir şey isbat edip 
etmemesi de değildir. Sual: "Sa -
natkar f •rd için mi yoksa ce . 
miyet için mi çalışır? Eir şey iıbat 
eder mi?,. şekline değiştirilince iş 
belki kolaylaşır. Sanatin b'r dava
sı olmıyabilir; fakat sanatkar da
vasız bir adam olursa onu niçin 
dinliyelim? s· ze bir fikir getirmi
yorsa, insanların sevinclerinden de · 
kederlerinden ıl,. uzak duruyorsa, 
halimize bir istihza tebessümü ile 
bakıyorsa nicin biz kendisi ile ala
kadar olalım? 

Sanatkarın muhakkak şu veya 
hu görüşe katılmasını, muhakkak 
şu veya bu ahlaka hizmet etmesini 
istemiyoruz; hayır, falçat bir görü
şü olsun, tekl!f ettiği bir ahlak bu
lunsun. Ortaya insanları, insanlığı 
alakadar eden bir fikirle gelsin. 
"Sanat cemiyet içindir,, deyince 
hunu kasdediyoruz. 

Nurullah ATAÇ 

(1) Bu söz aynen böyle değildir; es
ki bir makaleden hatırnnda kaldığı gibi 
zikrediyorum. Şunu da ilSve edeyim ki 
Yakub Kadri'nin <~ima sanati ferd için 
tasavvur ettiğini ileri sürmüyorum; bil
ha""a son yazıları böyle olmaktan çok 
uzakJaşmıstrr. O sözünü, bir bakımı iyi 
ifade ettıği için aldım. 

ittihadı illi 
Türk Sigorta Şirke ti 

Hu·ik vs· haya\ üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz 

..... 
u 

Hilmi Malik EVREN 

TEPEBAŞI 
ŞEHiR 

Tiyatrosunda 
Bu ırece 

SaaL 20 de 

MUFETTIŞ 
5 perde komedi 
Yazan N. Gogol 

1607 
• • 

Fransız Tiyatro11unda 
BU AKŞAM 

Saat 20 de 

UÇ SAAT 
3 perde 

Yazan : Ekrem Retit. Besteli
yen: Cemal Retit. 

1784 

Asrın umdesi "M 1 L L 1 Y E T" tir. 

ABONE 0CRETLER1 : 

3 aylığı 
6 

" 12 .. 

Türkiye için 
L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç İçin 
L. K. 
8-

14-
28-

... o ... ümuz .. uJ ~l'-YlZt 
Türke bir soyadı bulmak gerek 

olsaydı, onun için en uygun şu o
lurdu: 

-- Sözer .•• 
Bir söz için, kendimizi ateşe a

tar, ölümleri göze alırız. 
Verdiği söze baglanmak, bize 

vergidir. Söz verince andiçmiş olu
ruz. 

El uzattıklarımıza, bir takımları 
gibi; içten içe diş bileyenlerden de
ı;iliz. 

Söz, öz demektir bizce .•. Ôzü
rr.:ız ne ise, sözümüz de odur. 

Kılıç uşurduğumuz kimselerden 
nicderine, ':>ir sözle aman vermi
şizrlir. Tarihe sorulsa, neler anla
tır: 

T opraklanmıza sığınmış birkaç 
adamı kurtarmak için, en güçsüz 
giinümüzJ ; savaşı göze aldığı . 
mız oldu. 

Elbirliği edeceğimize söz ver
diğimi,,; uluslardan bizi ayırmak 
için, önümüze milyonlar serdiler. 
Ba~ımızı çevirip bakmadık. Yenil
diğimiz vakit te ağzımızı açıp sız
lanmağı, küçüklük saydık. 

Sözümüze güvenenler, aldanma
dıklarını gördüler. Türk hiç bir 
çağında oyun bozanlık etmedi. Güç 
lülerin yardakçılığını gütmedi. Ter
sine; her vakit için, düşkünlere 
yardımcı oldıı. 

Bilmeyen bilsin ki, bizim sözü
müz ağızdan çıkar. Söz verdiğimiz 
de de, o sözü yerine getirmek için 
kendimizi ortaya atmaktan çekin
meviz. 

Türk, sözünün eridir. Karstsın· 
dahiler, kancıklık etmed;kç~ ver
diği sözü geri almaz. 

Salahaddin GüNGöR 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumaılan başka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 

Divanyolu No. ll8. 
Muayenehane ve ev telefonu: 

22398, Kıılık telefonu 22519. 
81l 

Devredilecek ihtira beratı 
(Mütehavvil adisei şahsiyeli dür • 

bünler) hakkındaki ihtira için lktısat 

Vekaleti S. U. M. istihsal ediliniş o

lan 8Mart 1933 tarih ve 1612 numa
ralı ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk 
bu kere batkaıına devir veyahut ica

ra verileceği teklif edilmekte olmak

la bu hususta fazla malumat edin • 

mek iıteyen zevatın Galatada Aılan 

Han 5 inci kat 1 -4 numaralara müra· 
caat eylemeleri ilin olunur. 

Bugünkü rrograın 
1 S TA N B U L: . edeıı 
17,30: inkılap deni: Oniversıt peke! 

nakil, C.H.F. Genel yazganı Recep s,SO· 
18,30: Jimnastik Bayan Azade .• 1 19 :İo Lafavorita operası Ronicetıi • plak. 20. Haberler. 19,40: Spor Eıref Şefik. ; 
Üniveraite namına konferans. OoÇ.:'d• 
Hıfzı(Eski ve yeni medeni hukukutııd "y• 
kadının vaziyeti.) 20,30: Baynn Be 1~ Tü0<ın • Oemircaz. 21,15: Son haber caJ 
21,30: Radyo orkestrası. 22: Radyo 
ve tango orke.,traları 

223 Khz. V A R ŞOVA. 1345 "" 1s,t0• 
17,t5: Piyanu konaeri. 18~ Konfer•n• 

1 
JD' 

Plik. 18,50: Sozl r. 19: Şen neıriY t.
5 

.. )er 
Sö:t:cr, l9,4S: Mart pi.iki "'· Z Oı, lu" 
20,15; Sözler, 20 25: Haberler ZO · .J: .Ş . tJ•• 
Hafıf hav•lar. 21: Viyanadan nakil. 21,4;: 5öı• 
Lerler. 22: Vah.I r. 23 Rekl&mfar. 23,1 z.ıo5= 
lel" 23,30: Lembercden netelı neıriyat. 
Dana muaikiıi. 

175 Khz. M O S K OVA, 1721 "" ;çi• 
17.30: Parti netriyah. 18,30: Kıı.ılordll zjı 

aöı ve muıiki. 19,30: Orkeıtr• konıe:;s. lf• 
Almanc.a. nefrİfaL 23.050 f ranıızc•· 24, • 
•eç:çe hetriyat. 61 ııl· 

832 Kh:r:. M O S K O V A, (Stalin) ~· Si' 
17: Karıtık konaer - Şarkılar. 18 ".ki•,. 

opera temailini nakil. 22,30; Danı rrı '
1 

21: lspanyolca: Ha.herler ve ıpor. 
686 Khz. B E 1. G R A O, 437 "" t(ai>'' 
19,30: Plik. 20: Reklim, plik. zo.16: bo1'' 

ler. 20,30: Ulusal nettriyat. 21: Şundan, tt•',. 
dan. 22,10: Sözler. 22,30: Radyo ork•• t•I"' 
23: Haberler. 23,15: Orkestra birlijiylt 
kılar. 23,45: Danı, 

Khz. P R A G, 470 m. 1 e,ıS· 
18,05: Piyano muıikiıi. 18,25: Söı:let• llocJ 

Pl&.k. 18,55: Amele netriyah. 19,05: .A.Jı:J\"1 J.O.· 
neıriyat. 20,15: Hafif muıiki. 21 ~ "M• • zj: 
sot,. adlı C.lairvillein eserlerinden oper~kiıi. 
Haberler. 23,15: Plik. 23,30: Danı rnu~ı 

1040 Khz. R E N N E 5, 288 m. r<I'~ 
21,4S: mlc. 22: Konferan•. 22,16: ~·. 

konıer. 22,45: Şarkılar. - Danı muıik111'" 
Khz. L E 1 P Z 1 G, 382 m. I r JI 
19,45: Plak. 20,30: Sözler• 21: Haberv.;1 11• 

10: "Dua der Stadt der Lieırer,. adlı ;;.ıc: 
muaikili populi. 23: Haberler, ıpor. 
Danı muıikiıi. 

545 Khz, B u o A p E ş T E, sso :o:ıo' 
18,45: Budapefte konıer orkeıtraıı. "711• 51, 

Haberler. 20,45: Piyano numaraları. 21,..-' jS. 
ler. 21,50: Macar ıarkıJarı. 23: Haberl~t· jJ: 
20: Piyano refakatile viyolonsel konıet'I· 
Caı: orkeıtra•ı. 1.05: Son haberler. ı-" 
Karıtık kon•er. 22: Ticaret 0Jaıı haber 

950 Khz. B R E S L A U, 316 m. z1,I~ 
19: Aktilalite. - Sö:ı.ler. 21: Haberler· ıJ• 

Verdi ve Wagnerin eserlerinden konıer· 
.>""'herler. 23,30: Danı. 

Yarın ki proJram 
1 S T A N B U L• ıJ1ı 

18: Danı muıikiıi pli.k. 18,30: Jjınıı;;? 
Bayan Azkde. 18,SO: Karıtık plaklar .. a ~ 
Haberler. 19,40: Havayan kitar - Zeker111ı;oıı.· 
arkada~ları. 20: Ziraat Bakanlriı narnın• f ı· 
feranı. 20,20: Koro - Zeyiıtro Golıenb~~ 5o' 
dareıinde. 21: Sitar ıolo - ırayber. 21.~ · d1o 
haberler, 21..30: Radro orkestrası. 22~ "'• 
caz ve tango orkeıtraın, 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı O~el 

.Calataıkra)da K8D7.uk eczahanell .. -ı· karıısında Sahne sokağında 11 n-
ralı aparbmanda 1 numara.. 

, Bir fn·~ al&delik .•. 
1 

H~m de çılııalık·" 
GITTA ALPAJ' 
HANS JARA• 
TANGOLIT.4 

( Savo r Otelind Balo) , ............... llllllİ ..... ıso~ı:_.~::::::::~f~il:m~in~d:•~::::::~ 
,I 

, 

BOSN EVDALARI 
YENi BiR DiYAR ••• 

BOSNA • ERSEK'in tabii dekorları arasında bir afk macer•51 

TUrl çe SözlU vıt Şarkılı 

•ı------ııo: 
Bua arn 'l OdK sinemas!nda 

Muhteşem bir gala suvaresi: 
Sinema yıldızlarının kraliçesi, 

BRIGITTE HELM 
\'e 
MURAT J E AN 

'!;" maalsiz bir afk ve heyecan filminde - ı;~f 
S O R ON Z ~ F' in t.. S R A" 

ıgorta arı halk için müsait şeraiti havidir • 
Merkezi idaresi : Galatada Vnyon Hanında Gelen e .. ak aeri verilmez.- Müddeti 

e~en nüahalar 10 kuruıtur.- Gazete v• 

Acentaaı bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktad matbaa,. aH itler için müdiriyete mü· PRE 
T 1 

ır. ıo.c .. t edillr. Gazetemiz ililnların meı'u· 
e efon : 4.4887 .1608 Hyetini kabul etmez. Yerlerinizi evvelden tem in ediniz. Tel: 40690 

--;;:;--:7.::::-:::-~~~-=-~~~===~~========:::!~========-===========~~ .Jt!Ji ···ka: 12S .. c td ıı" 
biri':.irini kovalayan aygırların - Gazete .. bir gazetenin par- katle okumağa başladı: tatlı bir sesle bir farkı ınırı 6

1'1sl' 

a t JJ~c1l JJ1 

Acaba ne yazılıydı bu kağıtta? 
Ve• bu garip jandarma fincan. 

farı yıkamak için odadan çıkınca 
derhal kıiğıdı açtı ve şu dört satırı 
bir hamlede okudu ... 

"B .. ,, kazası kaymakamlığına 
tezkeredir Meveuden gönderilen 
sabıkalı serserilerden dilenci Halo 
oğlu Şeyh Ganinin merkezinizden 
firarına meydan verilmemesi ehem
miyetle tavsiye olunur.,, 

Sabıkalı sersereilerden .. 
Halo oğlu ... 
Şeyh Gani... 
!! ı 
??? 

- Şeyh Gani? Bunda yanlıtlık 0 
Jacak? Fakat iyi biliyorum. Jandar-
1111 ~ ' 7.Rrfmrlaıı cıkardığı tezkere 

Mııe:l:f,: N< zmi Şehab 
hud~r. İtte. bu tuhaf. _ diye söy
lendı kendı kendine ... 

Sonra ~iddetle homurdandı: 
- Pekı ama .. bu.kaymakam ola

cak herif okumadı mı bunu? 
. Jandarma bu homurtuyu i•itmi•-

tı K" .. Y Y · opuren cezveyi mangaldan 
{:ekerken alaylı bir kahkaha fırlat-

- T~mam .. buldun adamını! .. 
Ayol o ımzasını bile a.!,,"lmaz. Kay
makam olmasına ne bakarsın? Ağa 
nın adamıdır. 

Kahveyi İçmişti ama nasıl içti-
ğini bir ona sorunuz. ' · 

Elleri titreye titreye fincanı ma
saya bırakın~a, kaymakamlık oda. 
unda bunalır gibi oldu. Hemen dı
farı fırladı. Kitneyen, kokla.an, 

ve kısrakların arasından geçti, yü- çaaı... • • rak on adıın ötesine kadar Y:dabll 
rüdü, yürüdü, ileride bir hendeğin Ve birden yüzü güldü: . mıftı. O zaman hayreti bir I<a deJlt' 
kenarına çöktü ... Evet buna otur- - Fakat .. bu bizim "Hakikat,,.. - Şarrk! Şark .. fark.. fazlalaftı. Çünk\fevkalad; gellç 
mak değil çökmek derlerdi ... Bey- ti,... cek derecede giızel olan ~a1'i1's1 
ni allak bullaktı. Kafası "zonk! Bir tarafına kahve dökülmüş, bir kızın koltuğunda bir başka )(itlll' 
zonk!,, vuruyordu.ı tarafı çamura bulanmıştı. Sanki - Şark .. şurrk .. şark. gıızetesi ve kara kaplı bir de 

- Al sana yeni bir bela! Her kurumuş kelebeğin kanadını tutu- Hikaye çok alımlı başlıyordu. görmüttil• r1'l 
halde karakolların birinde bir yan- yormut da dağılmasından korku- Ve eğlenceli bir şeydi galiba ... ki - Şarrk ! turrk .. şark, •

0 ııtı1' 
lışlık oldu. Sakı;:ı "Gövenk,.teki yormuş gibi bir ucunu iki parmağı gülümsedi. Yalnayaktı. Sağ ayağıııııı1' )(1'' 
heybetlii çavuş hazretlerinin başı arasına aldı, çekti, kucağına koy- - Şark! Şark! kemiği üstünde ikişer parJllll bile" 
altından çıkmış olmasın bu iş .. Jan du: Zincir sesleri çok yakından ge- lınlığında dört tı.ne kocaı;::wıı· 
darına, onun içiÔ-okuması yazma- - üçüncü ve dördüncü sayfalar. liyordu timdi... zik vardı. Bunlar her hale 5ıış1ııı 
sı yoktur demişti. Eğer yarın biri Tarih de pek eski değil, bir buçuk - Ulan! Bu yaban ovasında dan yapılmış olacaklard!j·rdi? 
çıkarda "sen bunu mahsus yaptın? aylık bir nüsha .. Fakat ilanlar am- nal altında gevelemiyelim... hangi maden bu sesi vereb.ı 

1 
talle-

maksadm hapishaneden kurtulmak ma çoğalmış ha .. Vay ... hikayede -Şark! Şark .. Şurrk! Yollarda gelirken bin bıdııılıı.r' 
tı; bir dalavere ile "B ... ,, ye gittin, mi koymağa başlamıtlar... B.R. Bir zıplayışta ayağa kaltı ve et- sine tesadüf ettiii köy . k~ fıı.1'J1 

oradan da müsait bir fırsat bulup Acaba kimin bu imza .. Besim Re- rafına ürkerek bakındı. Fakat bu ve kızları gibi giyinınışt'• beıı1 
.:ızlamı çekecektin !,, derse ne di- cep mi Baki Ra,it mi nedir? Tu- ürkı11enin yerinde derhal bir hayret hem giydiğini yakıştırın~ttı~ şef: 
yeceğim?,, Hay Allah cezasını haf, hiçte muharrir ismi olmağa belirdi. Bu pngırtı bir taydan, bir üstündeki kuı'f<aşlar pe~ !n.',inİ • ıt' 
versin! Nedir bu benim çektiğim... layık B li bir isim hatırlayamıyo- kısraktan değil genç bir kızdan çı- !erdi. Köylü genç kız gıyınl 
Ne lanetli adammıtım.. rum. kıyordu. tilize,. etmişti sanki... kınıı.lı )'ıJ;, 

Şakaklarını sıkarak başını önü- Taylar uzakta köstek zincirlerini Genç bir kızdan... Bir, kızın parmakları d gıııe 
ne eğdi ; tıkırdatarak kotuşuyorlardı: Genç bir kızın sag ayağına ge- nayaklarına, bir koltuğıı!' "'bir 1'11

'11 
- Fena... fena! .. - diye söy- - Şngır .. şıngırr.... çirilmi• bir takım maden parçala- ile kitaba baktı. Sonra c~; eiir:Jll,~r 

lendi - Ş akı Ş k k rından. raca görmüşte "aman şu • · giiP'" - ırrr . ar .. şar ... d" .. egı cı 

Günef ya va• ya vat sırtını ısıtma- - Hele 'u hikayeyi bir okuyalım Ve bu genç kız, dizlerinden bir kaçırmayayım~, 1Ye yur bir •" 11 
ğa ba,lamıştı. O zaman iki adım bak"lım. karış aşağıya sarkan, bilek kalınlı- gümbür atmaga başlaınış s•Iıl' 
Ötede bir ağacın gölgesine doğru Eıine bir gazete geçmif olması ğıtida kumral bir saç 'örgüsüne, i- ürkekliğile ağacın arkasın• 
sürünmek istedi. Gözüne büyücek derd'ni ona unutturuvermi,ti. Göz- !ti eliyle bir halata asılır gibi sarıl- dı. (BitrfleJi) 
bir kağıt parçası ilifti: 1-rini sütunlardan birine dikti dik- mıf, batı önüne eğili, hafif ve çok 
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tfELEK SiNEMASINDA 
s " 1 mind ki film 

,, •• un uz 

Bu sen_, iki İnsanın biribirine 
benzemesi, eş yaratılması erası ü
zerine kurulmuş filmi rin moda&ı· 
dır. Kafeste aşk, Sürüıüne bere • 
ket filmleri gioı bu hafta Melek'te 
Otu.ı: gun prenses ismile gösteri • 
len fılm ele bunlardan biridir. E
&asen filmde banker Greşam rolü
nu yapan aktör de: "Her insanın 
ltıuhakak hır eşi vardır. insanlar 
Yaratılırken çift yaratılırmıf, öyle 
1&e prensese her cıhetçe benzeyen 
birisini bulmak kabildir . ., diyor. 
iliz, bu mütaleayı münakap ede
tek değiliz. Sadece filmin mihve
~in, buııun teşkil ettiğini söylemek 
1&teriz. ı-:akikaten Otu.ı: gün pren
•es'teki prensesin eşi aktris Nan
•i tıpkı tıpkısına prensese benze
diğini de ilave etmek lazımdır. Za 
ten iki rolü de Silvia Sidney oy • 
nadığı için bunun başka türlü ola
bilmesine de imkan yoktur. 

Mevzuu anlatalım: 
Hikaye Taronya ismindeki mu

hayyel bir memlekette başlıyor. 
Bu memleket, yer yüzünde cenne
tin küçük bir nümunesidır. Bura • 
daki tabii güzellik başka hiç bir 
Yerde yoktur. Kral 19 uncu Ana
tol ve tebaası mes'ut bir hayat ge
çiriyorlar. 

Bir gün bu güzel beldeye bir A
ltıerikalı banl<er geliyor. Banker 
Creşam buraya romatizmalarını 
tedavi için gelmiştir. Çamur ban
Yosu yaparken Kral Anatol ile ta
nıfıyor ... 

Bir gün kral ile konuşurken, Ta
tonya'da her terin güzel olduğu
nu ve eğer elektrik, su, havagazı 
da olsaydı bulunmaz bir memleket 
olacağını söylüyor. Kral, bunları 
Yaptırmak için paraları bulunma
dığı.11 söyleyince, onu Amerika'- • 
dan borç para almağa ikna edi -
t>r. Alınacak para 50.000.000 do
ı~rdır. Bu parayı Amerikadan çı· 
Grabilmek için Kral Anatol'un 
kızı Prenses Ogusta - Katerina -
~argarita veya daha kısaca Zizi
tıin Amerika' da bir propaganda 
•eyahati yapması lazımdır. 

Seyahat başlıyor. Fakat prenses 
daha Nevyorka ayak basar basmaz 
hastalanıyor. Difteriye tutulmuş • 
tur, bir ay yataktan çıkamıyacak
lır. Bu hastalık banker Gretam'ın 
bütün planlarını altüst etmiştir. 
'tabii bu istikrazı temine çalqma-
1•nın yegane sebebi Taronya'yı 
~Üzellettirmek değildir. !Bunda 
kendi menfaatını görmemiş olsay
dı Taronya'nın güzelleşmesine 
lııetelik vermezdi. Şimdi Greşam 
b.e yapsın 7 Şehrin dört bir tara -
fına adamlar saldırıyor. Bu adam
ların elinde prensesin yüzden, yan 
dan resimleri vardır. Prensese ben 
~eyen birisini arıyorlar. 

Onlar prensesin etini araya dur
:unlar, diğer taraftan daima hal
'lln menfaatini müdafaa eden bü
tük bir gazetenin sahibi Madison 
u istikraz işine harp açıyor. Gı·e· 

e 

Propag.ında seyahati devam c -
diyor ve nihayet sonuncu gün ge
liyor. Aradan tam otuz gün geç -
miştir. Ü geLe prenbeSe 50.0<)ı).l)Q0 
dolarlık çek takdim edilecek ... Bu 
münasebet!e bir müsamere tertip 
ediliyor. Fakat .aradan geçen za
man zarfında, gazdeden bir mu
harrir prensesın hakiki prenses 
değil, aktris Nansi olduğunu öğre
niyor. Bunu ispat etmek lazımdır. 
Gece gündüz bunun için çalışıyor. 
Kral Anatol'ü Amerika'ya çağı•ı· 
yor. Müsamere gecesi hakikati 
meydana çıkarmak için bir plan 
tertip ediyor. Fakat ... 

Fakat hakiki prenses artık iyi
leştiği için müsamereye kendisi r-i
diyor .•. Ve hakikati meydana ç.ı· 
karmak isteyen gazeteci de, bu iş
te ona yardım eden Zizi'nin nişan
lısı da müşkül bir mevkide kalı • 
yorlar. 

Fakat Madison hakikati öğreni
yor ... 

Ve Nansi'yi hakikaten sevdiği i
çin onunla kalıyor. Talıh insana 
bir kere gülüversın. Daha bir ay 
evvel akpmın yiyeceğini düşünen 
1, :ısi sevdiği gazete sa!libi ile cif· 

!eniyor. 
Otuz gün prenses'te yeni buluf· 

!ar bulunmamasına rağmen, çok 
hot sahneler mevcuttur. Bilhassa, 
prensesin, kendi kopyesi olan 
Nansi ile mükalemesi çok zevkli
dir. Silvia Sidney çok şirin .. Her i
ki rolünde de muvaffak olmuştur. 
Sevimli artist bu film ile dramlar
da olduğu kadar komedilerde de 
muvaffak olabileceğini ispat edi
yor. Gazeteci rolünde Gari Gran 
iyidir. 

Otuz gün prenses filmi için çok 
güzel bir film denemezse de, te
reddütsüz çok eğlenceli ve zevkle 
sevredilebilir bir film denebilir. 

SARAY SiNEMASINA 
• 

azın 

r n n 
bir mace

ikay si 
"Yavrum,, sey·rc"nin 

her n heyecanla taldb 
edebi eceği bir fil dir 

t 
Bir vakitler sessiz sinemada 

zevkle ve heyecanla seyrettığimiz 
(Küçük Jak) filmi hu sefer Saray 
sinemasında (Yavrum) serlevha • 
sı altında sesli olarak gösterilmek
tedir. 

(Yavrum) filmi yavrusunun 
saadeti iç":ı ço!t sefalet çeken ve 
hir ~ok ha.zir. macer .. Iara k tlanan 
bedbaht bir babanın acıklı bir 
hikayesidir. 

Bir baba tasavvur edin ki ka-
rısını dostları:-ıdan birile 
ken yakalıyor ve sekiz 
hasta bir çocukla yalnız 

sevişir

yaşında 

kalıyor. 

Bütün varını yoğunu bu çocuğun 
iyiliği için sarfediyor. Ve en niha
yette dilencilik bile ediyor. En ni
hayette bir cani zannedilerek ya
kalanıyor. 

Filmin bütün mevzuunu bura
da anlat-.1ak uzun sUrer. Fakat 

yukarıda yazdığımız bir k:'IÇ satır 

filmin ne kadar sürükleyici oldu
ğunu göstermeğe kafidir. 

Filmde seyirc:leri heyecana dü
şüren hiç bir nokta eksik değil -

c!ir. Aşk, ih<>.r.et, cinayet, borsa 

dalavereleri, kumar. Evlat sevgisi 
hepsi hepsi vardır. 

Seyirci filmi sonuna kadar me
rakla ve heyecanla seyretmekte -

dir. Konstan Remi bilhassa çok 

muvaffak olmuş ve ıztırabı, tali
sizliği mütahhas bir tekilde yarat
mıştır. 

Operetlerin oynak, ıı· <. ~zusuz 

filmleri, manasız sahneler ile bu. 
ınalan seyirci (Yavrum) filmini 
hakiki bir sanat eseri olarak kar
sılamaktadır. 

111.ın• a da her gün atıp tutuyor, ı 
Paranın Amerika' dan çıkmaması 
1Sin her gün sütun sütun yazı yazı
~or. 
. Gelelim gene prensese: Bir gün 
1ki adam bir lokantada bir kız gö
~~Yorlar. Bu kız aktris Nansi' dir. 
'ler gün, sabahtan aktama kadar 
Ufak bir rol elde edebilmek için 
lııiratır, ek eriya aç yatar. Nansi 
layani hayret bir derecede prense
ıe benzemektedir. O kadar ki onu 
~retam'ın yazıhanesine götürdük
erj zaman orada bulunan ve pren
~:ıe refakat etmekte olan adamlar 

Şarlo son çevirdiği sessiz filmin bir ıahneıinde .•• 

ıle onu hakiki prenses zannedi -
hırlar. 

On bin dolar mukabilinde otuz 
~n prenses rolünü yapmayı, han
ti aktris reddeder? .. Nansi kabul 
tdiyor ve vazifesine başlıyor. 
k. ltler yoluna irmiştir. Fakat 
j'ladison, gazetesinde, her gün a
tıhe yazı yazacak olursa muvaf
b~iyet şühelidir. Greşam'ın aklına 
ır şey geliyor: Madison'u sustur

ltıak için onun prensese, daha doğ
•uau prensesin kopyesine a;ık ol-
llıası lazımdır. Nansi'ye, Mndi -
~~·u hattan çıkardığı takdirde 
"V\10 dolar vadediyor. 
f Madison'. Nansi'~e aşık _oluyor,. 

11
akat 1 •.,,ısı kurdugu t11zaga .. ~ndı 
~ dütmüştür. O da gazı.tecıyı se

\tlyn .. 

• 

-
--

Suzi V ernon son filimlerinden birinde ..• 
SUMER SiNEMASINDA 

Böyle bir kız 
unutulur mu? 

Filmde mevzu namına 
bir ıey yoktur. Fakat 
şarkılar çok güzeld~r 

Sümer sinemasında bu hafta 
Böyle bir kız unutulur mu? ismin
deki almanca sözlü operet göste -
rilmektedir. Bu film tam bir ope
rettir. Başından sonuna kadar şar
kı doludur. Ve hiç bir mevzuu yok
tur. O kadar mevzusuzdur ki se • 
yirci filmi gördükten sonra daha 
s~nemadan çıkarken, kendi kendi
ne: "Acaba bu filmin mevzuu na
sıldı?., diye soruyor. 

Pol arkadaşı Marks ile beraber 
kitap satmaktadır. Fakat kitap sat
maktan ziyade tiyatroya merakı 
vardır. Bu merak o kadar büyük -
tür ki, ne yapıp yapıyor, asansör
de tiyatro direktörünü yakalıyor, 
ona farkı söylüyor, kendini ve se
sini beğendiriyor ve angaje olu -
yor. Pol, bir gün, büyük bir otelde 
bir kıza tesadüf ediyor. Onunla 
muhakkak tanışmak istemekte • -
dir. Mal'ks,a "Sen ona hakaret et, 
ben de seni tokatlıyayım bu suret
le onunla tanışırım., diyor. Marks 
reddettiği için, kendi kendine ba-
tının çaresine bakmağa mecbur o-

-

/PEK sin~masında 
Güzel bir film : ~şk gecesi 

Eğlenceli sahnelerle süs
lenmiş bir aşk macerası 

Bu_ hafta İpek ai~eı_nas.ında [ 
gösterılen Sevda geceaı fılmı ha
zin bir aşk macerasının güzel şar
kılarla, eğlenceli zengin sahneler· 
le süslenmit bir hikayesidir. 

Mevzuu kısaca anlatalım ı 
Gilda bir operetin em çok sevi

len ve alkışlanan genç bir yıldı -
zıdır. Böyle yıldızın etrafında 
bir çok peyklerin bulunaca~ı fÜP

hesizdir. işte Gildanın da operet
te bir çok ıişıkları vardır. Bunla
rın içinde operetin direktörün • 
den tutun da artistlerden bazıları 
bile bulunmaktadır. 

Fakat Gildanın asıl seviştiği 

ve yahut sevişir gibi göründüğü 

ad ım operetin direktörü Peterdir. .................................................. .__ ............. -
luyor. O sırada otelin merdivenle
rinde·n, büyük müteahhitlerden bi
rinin oğlu olan Mösyö Hahnen in
mektedir. Pol gidiyor ona bir to
kat vuruyor ve: "Sizi bu bayan 
hakkında bu lisanı kullanmaktan 
menederim.,. diye bağırıyor. Gü • 
rültü arasında kız ortadan kaybol
muştur ... 
Dolly Haas ve bilhassa Pol rolünü 
yapan Willi Först ile Marka rolü
nü yapan artist cansız bir mevzu
u, ten hareketleri ve güzel şarkı
larile canlandırmağa çalışmıtlar -
dır. Filmin ilk yarısı oldukça can 
sıkıyor, hikayeye bir türlü başlan-· 
mıyor. Ve Pol'ün kendisine iş ara
ması bir türlü bitip tükenmiyor. 

Filmin diğer yarısında hoş sah • 
neler vardır. Bilhassa Willy F örst 
ün sevdiği kızın penceresi altın • 
da Böyle bir kız unutulur mu? is
mindeki şarkısını söylemesi, ken
disini tiyatroda büyük bir seyirci 
kitlesi karşısında zannetmesi ve 
sonra alkışlayanların sokakta bu
lunan polis ve işçiler olduğunu gö
rünce ayılması cidden güzeldir. 
Son tiyatro sahnesi de iyidir. 

Böyle bir hız unutulur mu? fil
mi, artistlerin mehareti olmasay
dı hiç te muvaffak olmuş bir fiim 
sayılamazdı. 

Hatta bununla evlenmek derece. 
sine bile gelmişlerdir. 

Fakat tam evlenecekleri zaman 
bir it için Parise gitmiş ve düğün 
geri kalmıştır. 

Gilda yalnızdır. Gönlünü avu
tacak şeyler ar~maktadır. Bu es -
nada karnaval eğlenceleri başla -
mıttır. Gilda bir gece bir maskell 
baloya gitmit ve orada Fra k 
Hess isminde henüz müstemleke
den yeni gelen bir gençle tanış -
mıştır. Frank buna aşık olmut fa· 
kat Gilda ne maakeaiıni çıkarmıt 
ve ne de kendisinin kim olduğu
nu belli etmiştir. 

Fakat genç kızda Frank'a kar
şı gizli bir alaka bat göstermiştir, 
Bunun üzerine Gilda işin sarpa !8> 

racağrnı anlayınca derhal seviş -
miş ve Frank'ın bir mend:Iini de 
yadigar olarak alıp götürmüştür. 

Frank, onu aramakta ve (Ne
redesin Madona?) diye söylen· 
mektedir. 

Baloda bestekar Berger de val" 
dır. O da güzel bir parça beste · 
!emiş fakat şarkısına bir ısım 
bulamamıştır. Frankın (Nerede • 
sİ:n Madona?) diye dolattığını gÖ• 
rünce bunu çok beğenmif ve pr· 
kısma bu ismi takmıştır. 

Gilda, bu maskeli kadın ise aro 
tık Frank için bir hayal olmakta· 
dır. Senelerden sonra tiyatronun 
direktürü Peter Pariste•n avdet et• 
miş bir toplantıda müstemlekeden 
gelen arkadaşı Frankı sevgilisine 
tanıtmıştır. 

Genç adam Gildayi tanır gibi 
olmuştur. Ve hatta bundan genç 
kıza bahsetmiştir. Fakat Gilda 
katiyen böyle bir baloya gitmedi· 
ğini söylemektedir. 

Nihayet genç kızın aldığı men• 
dil yüziinden mesele anlaşılır. Ti
yatro müdürü de Gildanın Frank· 
la seviştiğini gorur ve bu iki 
gençi birbirile evlendirir. 

Film heyeti umumiye itibarile 
güzeldir. Bilhassa kama va! ve ha. 
lo sahneleri çok muhteşem ve i
yidir. Fotoğraflar iyi alınmıştır. 
Lilian Haid rolünü hakkile batar
mıştır. 



... 
!\siiar Larissa'yı 
işgal ettiler 

(Başı 1 inci sahifede) 
raret ederek Yuna.o hükfunetinin 
'sılere kartı açtığı aavatı lngiltere • 
nin alaka ile takip ettiğini ve Çalda
riı hükilmetine teveccüh gösterdiğini 
ıöylemiı ve Roayal Soverein zırhlı • 
ımın gelmesinin lngilterenin Yunan 
hükumeti için duyduğu dostluğun bir 
tezahürü -olduğunu ili.ve etmittir. 

Beyannameler 

ATINA, 8 (Milliyet) - Selanikten 
6'ıareket eden tayyareler i.ıilerin ka .. 
rargi.hlarına binlerce beyanname at
ıuılardır. Hükumetin dördüncü or • 
du efradının terhia edileceği hakkın· 
daki kararnameyi DO§reden resmi ga-
2ete nüshalan da tayyareler ile aai· 
)erin bulunduğu mahallere atılmıt • 
trr. 

Balkan devletlerinin tavassutu 
haberi 

ATINA, 8 (Milliyet) - Yarım 

reımi Proiya gazetesi dost Balkan 
devletlerinin hükumet ile aailer ara
aında tavaaautta bulunmağa teşebbüs 
ettiklerine dair çıkarılan ıayiaların 

ka tiyen asılsız olduğunu ve böyle bir 
terebbüsün yapılmasına imkiın bulun· 
m..l ığını yaz,naktadır. 

L t"yrı (R7e\eai de cu1.1"l'•urreiai 
taralınJan kabul edilen Romanya el· 
çi>ine atfedilen beyanatı tekzip ede
rek Romanya elçisinin Atinada!.c.i kur 
diplomatının en kKlemlisi olmak iti
b.).rilc d ğer refikleri namına Bay Zai
misi ziyaret ederek dahili harbin U• 

m..ı. ~l .... .,.e->ı ıçın yapılacak mesaıyı 

tcs.hıl etmesini temenni ettiğini ya -
zıyor .. 

F raı ısız torpitolan 
ATINA, 8 (Milliyet) - Fran>ız 

lorpılo muhribi Verdun Faler lima -
nına gelmiştir. F oş ve Turvil kru
vı:zörlcri de bek?enmektedir. 

Fran~ız kuvvetlerjnin Yunaniatana 
gelmesi, her hangi bir karışıklık vu
ı ·~unua buradaki Fransız tebaaaının 
'll~dnfaası için olduğu söyleniyor .. 

'"o Jıli&ın tefti.~len 
ATINA, 8 (Milliyet) - General 

'< nd.liı Ki•ki•de to,.lanan ku• vetl·d 
i.;:ı teftiş etmiştir. 

Seliı.niğe Torinodan gönderilen dört 
piyade alayı gelm'ştir. Bunların a-
rasında ıüvari taburları da vardır. 

Tüccar gemileri 
ATINA, 8 (A.A) - Bütün tüccar 

gC'milcrine ver"len emre derhal itaat 
et:::deri bild;r;Jmiıtir. 

Aksi takd;rde Üzerlerine ateş açı· 
lacaktır. Muayene edilmek Üzere ge
m:lcre yakında bulunan bir limana 
g-lmeleri emri verilirse gemiler der -
hal itaate me:burdurJar. 

Bir Yunan vapuru daha getirildi 
Yunan hükUmetinin müracaatı ü

zerine limanımızda alıkonulan dört 
Yunan vapurundan maada dün de At
las iaminde Yunan bandıralı bir va ... 
pur Çanakkalede tevkif edilerek 
aabah aaat dokuzda )jmanımıza geti
ri~mittir. 

Atlas vapuru Metakaaa acenteaine 
mensup bir gaz vapurudur. içinde 
gaz. benzin mazot ve aair i:g.tial edi .. 
ci maddeler bulunmaktadır. 

Mecmu yükü 5447 tondur. Atlaa 
vapuru Karadenizden gelerek !ima • 
oımızdan geçmiı ve bili.hara Anka • 
radan verilen emir Üzerine Çanakka
lede tevkif edilmi,tir. Vapur mahfu. 
zen Çanakkaleden limanımıza getiri
inek Haydarpaıa önünde demirle • 
mi,tir. 

Vapur kaptanı i.ailerle alftkadar 
olmadığım ve tüccar e,yaaı tatıdığını 
ve doğruca Hamburga gideceğini IÖy· 
!emektedir. 

Kandili& mare1al oldu 
Atinadan nildirildiğine göre, har

biye nazırı general Kondilis mare
tnllığa terfi edilmi}tir. 

G. Y aluıtrQ8 mukavemet ediyor 
SELANIK, 8 (A.A.) - Havas Ajan· 

u bildiriyor: General Kondiliıten gelen 
ltir telgrafa göre Trakyada asilere kartı 
mucadele etınekte olan General Y alı•tra
ıın .M.•eksandrupoliı civarında mukave
mct etmekte olduğu ':>ildirilmektedir. 

Bekçisi V enize1osçu olan bir mezar -
!ıkla hakiki bir mühimmat deposu ket· 
fedilmiıtir. 

Uluılararası seyriıefaini kolay!a1t.-r 
mak için limanın methalindeki torpil 
baıtında bir geçit açılmııtır. 

/ayan hadisesi ve ltaiya 
ROMA, 8 (A.A.) - Havaa Ajansı 

bildiriyor: Mes'ul mehafil, ltalyanın 
Yunan hadiselerini dikkatle takip ve Yu
naniatandaki 1 talyan menaliinin hiına
yeıi için muhtemel tedbirleri tetkik et• 
mekte olduklannı bildirmektedirler. 

On iki adaya hareket emri verildi 
Roma, 8 (A.A.) - Havaa Ajan11 bil

dirjyor: Presto kruvazörü, Daınoıto ve 
Rijaletta keıif gemilerine oniki adaya 
ııitmeleri tebliğ edilmittir. 

Lakanı adasının bombardımanı 
PA' 'S, 8 (A.A.) - - le Jo•ırna Ga· 

~etc~i ... Y ~dan asile.inin Sakıı: ,....,, Sisam 
Adalanla Kavalayı if8'al ettiklerini ve 
fakat hükümet filosunun lakane Adaaını 
bombordıman ettiğini yazıyor. 

V purl-. neden d111. 1u? 
ANKARA, 8 (A.A.) - Yunan 

ban''tralı beş vapurun tranıitten me· 

Dış işleri Bakanı
mızın bayanatı 

(Başı 1 inci sahifede) 
tıladığnruzı tahmin edersiniz. 

"Dahan geçen gün yeni Bulgaristan 
Batvekili Türkiye • Bulgaristan müna· 
sebetlerinin dostane mahiyeti . üzerinde 
beyanatta bulundu, dün Başvekilimiz Is· 
met lnönü Kamutayda hü\:ijnetin prog· 
ramıru ifade ederken Bulgari~tan kom· 
ıumuza kartı olan vaziyetimizi açıkça 
izah etti. Gerek iki komşu ü:kenin Baş· 
vekilleri ara~ında gerek Hariciye Şef • 
leri araıında kartılıklı duygulan göster
mesi lazım gelen dostane telgraflar he
nüz bir çok okuyucuların ellerinde dur
makta olan gazetelerin sayıfalarmdadır. 
M. Batalof'un Trakyada tabıidat ya -
pddığina dair kendisine yapııa.n '°' guya 
karıı verdiği ve bizi daha o vakit hay • 
rele uğratan mü akatı Üzerine Anadolu 
ajan11 doğru tahk:kata dayanarak mem• 
lekctimizin h ... yanında olduğu gibi 
Trakyada da nonnal ıulh zamanı kuv
ve-..leri haricinde bir nefer ilive edilme .. 
eliği ve hiç bir aınıf alalı altına çağın! • 
m~ olA-1P.unn yazmı~tr. 

"Dün Bulea-i•tan hari""iye nazın ile 
ı e-Jcımizin Bu1ga• 

riıtanın AKvam cemiyetine hakkımızda 
--., .... • i .-. .. ...:dd.iın.un biz kendisine 
söyleyınccye kadar haberi yoktu. 

'"Türkiyenin açık, samimi ve ıarih 
politikasının kendi hukukunu nasıl bir 
ciddiyet ve taassubla mi.d...fuya karar 
vermiş ise ba~kalarının hukukuna da ay
ni suretle riayet eder o1duğunu ve sul
ha bağlılığ:ın•zın ve aulhu müdalaa az. 
ınimizin ne kadar köklü ve kuvvetli ol
duğunu ve imza edilen muahedelere ri .. 
ayet etmek ve riayet istemek kararında 
olduğumuzu dünya bilir. 

•• 'I'. er yu~ünde bundan ~üp&ıe edecek 
bir bükümet bu1una.cağına diın ak§aı:na 
kadar İnanmıyorduk. Bulgar Hariciye 
Na.arı ooslum M. Batolof aramıroaki 

do•tluk muahedesinden bahsetmiştir. 
\ aı.1.:~ ona değil, iki tarafın mcri olan 
b':ltÜn mevcut muah~dtlere ne kadar ri· 
ayet etmekte bulunduğunu ve iki laraf
lan hang.isinin milJi teı1>iye, milli teıki
lat ve ı11uh baıırlıklan tedaftii veya her 
hangı bir komşu3u aleyhinde tec.."\vüzi 
n_..,_.ıyettt.: oJduı; ... nu, göstermek içiı .. Ce
mıyetı Akva..-n ve ciaan efkarı umur .. JJye
sın<! kan.ıat verecek usullerle hakakatın 
meydana ç.kınasını kah.ut ~tmeğe ha.lı
rız. hızım niç bir harek~timiz imza koy .. 
duguı.ouz muaııcdclerin hiç birine mu -
ga, ır t.ı..:!ı;u .• uı·. tier hangı bir komşu -
muz aley:ninde onun tamamiyet ve em
n.ye~ini tehd:t c.ıc!en bir hareketimiz yok .. 
tur. 

Bınaena!eyh, Bulgaristanın bu mü
racaatını her halde bize matuf olarak iz. 
har euilen veJile haricinde başka maksat 
ve s......Jep~erde aramakta isabetıaiz]ik ol
masa gerektir. Yunan dostumuzun bü
tün do$tlarını elem içinde bırakan dahi
h ıstırapları henü.1.: bitmemiştir. Dost 
memlekette kan dökülmesinin bibnesini 
ve nizam ve intizamı ammenin bir an 
evvel avdet etmesıni temenni ebnekte ... 
yiz. Hiç bir devletin dahili i§İne karış -
mak aôla hatınmrzdan geçmediği için 
bu herk<sin bildiği hadiseyi bu sırada 
mevcut vaka olarak zikrettim. Umit et-
11.ck isterim ki, Bulgaristanın da vazi ... 
YL•• bÖy•e olacaktır. Yakalardan balıse
oerKen l:Sulgaristanın Akvam Cemiyeti 
mumeasili M. Antonof'un - ki Ank:ıra
~ı aramızda bulunmuı-tur - ha.kkmıız

daki muhtırayı umumi ki.tipliğe verir 
vermez bu makamın alakadar devlete 
daha haber vermesine imkan ve zaman 
bırakmadan deıbal 11azetecilere tevzi 
etmiı olduğu bir vakadır ki, müracaatın 
s<.heplerini belki de tenvire yarayabilir 
zannile iıaret ediyorum. 

"Bir de bu sabahki ajana haberleri a· 
ra•ında Bulgariıtarun bir iki sınıf askeri 
•il.ilı altına ~ağırdığı haberini daha bü· 
yük hayretle okudum. Böyle bir ıeye 
hak verecek hiç bir sebep yoktur. 

Bu itibarla bu a•ker toplama ha
berlerinin doğru olmadığını tahmin et 
mek iater ve hem de bunu temenni 
ed,.r!m. 

Türkiye cumhuriyeti doatluklanna. 
ve ~ ............... Lıerıne bağlılığını açık a ... 
lınla her mlİnasebetle ve her yerde ia~ 
bat eder. Bundan herkea mutmain 
olmalıdır. 

Uluslar kurumu genel katibi 
müracaatı garip buldu 

CENEVRE, 8 (A.A.) - Hava• a· 
janaı bildiriyor: 

Bay Avenol, Bay Antanoftan öğ • 
leden aonra kendiaile tema• etmeai
ni rica etrniıtir. Bu müJikat esna -
SJnda Bay Avenolun Bulgar murah· 
haaına dünkü müracaatının biraz ga
rip bulunduğunu ve kendiainin bu mü 
racaatı Türkiye murahhasma tebliğ 
mecburiyetinde olduğunu bildirdiği 
söylenmektedir. 

Bulgar notaaile Türk cevabı bili. • 
hara u]ualararaaı kurumunun kon• 
ıeyi azalarına tevzi edilecektir .. 

Uluslararaaı mahafili, Bulgar he· 
yeti murahhausınm nereye varaca • 
ğını ölçmeden bu müdahaleyi yap • 

. tığı kanaatindedir. 
Oğleden sonra Yunan murahhası 

Bay Refael Bay Avenolu ziyaret ede· 
rek bu meaele hakk •.•• a maliimat ta· 
lep etmittir. 

havadialer Üzerine tahkikat yaptık. 
lıtihbaratımıza nazaran bunların 

muvakkaten yollarına devamdan me· 
nedilmeleri Yunan hüklimeti tara 
fından reımen yapılan iltimaı üze -
rine vaki olmuıtur. 

Köstencede Yunan vapurları 
BUKREŞ, 8 (A.A.) - Havas Ajansı 

bildiriyor: 
Bir çok Yunan vapurları aıilerin eli

ne dütmekten korkarak Karndeuiz li • 
manlarına ve bilha1s3 Köıtenceye iltica 
etmitlerdir. Parlamento, örfi idarenin 
a;tı ay müddetle temdidine dair olon ka-.. . 

MJLLJYET CUMARTESi 9 MART 1935 

Fenerbahçe Galatasaray 
sıfır sıfıra berabere kaldı 

(Başı 1 inci sahifede) 
zi1e büzüle jçeri girmektense sıcak bir 
odada oturup neticeyi beklemek bin de
fa daha hayırlı idi. Stadyom kapısında 
halka çe-ktirilen eziyet bertaraf, ısıl'an 

bir ıoğuk ve donduran bir rüzgir iç.inde 
umumiyet itibarile futboldan ba§ka her 

• -~-·•- bir maç seyretmek cid-

kolay kolay ilerlemek imkanı vermiyor
du. 

Bu deverede, F enerbahçe iyice Gala-· 
taaarayı tazyik etti, fakat tek kale oyna· 
dıi[ı halde gol çıka .. amadı. Bu auretle 
mühim bir fırsat kaçırmış oluyordu. Çün 
kü bu vaziyette devreyi sayısız geçirmek 
Galatasaray lehine bir ıeydi. 

Top Galatasaray kalesi önünde 
den hepimiz için bir fedakarlık oldu. ikinci devrede, rüzgii.r Galatasaray le-

Galataıarayın geçen haftaki O • 4 ra· hine olınakla berabe~, F enerbabçe mü da 
libiyetinden •onra büyük bir ebell\miyet faasının kuvvetli şekli ve bilhasaa bütün 
kazanan maça gelen seyirciler h~men Fenerlilerin geçen cumaya nazaran e -
ıhemen geçen hafta.kinin bir misli idi. nerjik oynamaları, Galatasarayın. Fener-

TaknnJar, maç sa.atmdan biraz sonra bahçenin ilk devrede yaptığı g1bi, tam 
ıahaya çıktılar. Galatasaray takımı, 0-4 bir hakimiyet tesis Ltmesine imkan ver. 
galibiyetini kazanan •eklini .n~ Jazae- medi. Hatta bu deVTede Fenerliler da· 
diyordu. Yani ıöyle iıl" ha mücuir hücumlar yaptılar ve mühim 

" Avni gol fıraatları yakalararak kaçırdılar. 

Lütfi Osman ilk gol fırsatı, Fenerin bir hücumu es-
lbrahim Fahir Suavi nasında, ceza çizgisi içinde yapılan bir 

Danyal, Fazıl, Adnan, MünevveT, Necdeı favulden dolayı Galata>aray aleyhine 
F eneri>ahçc ise, geçen cumaki hataya verilen penaltı oldu. 

düımemiı ve Fazılı gene müdafaa bat· Fikret ... ayağına herkesten ziyade ha· 
tına alarak §Öyle çıkrnıflı: kim klas oyuncu&u Fikret; topu dışarı 

Bedii vurarak bu en mühim fırsatı kaçırdı. Bu 
Fazıl Yatar bal, Galatasaray müdafilerinin şefkat ve 

Eıat Ali Rıza Cevat muhabbetle kendisini kucaklamaaından 
Fikret, Muzaffer, Namık, Şaban, Niyazi ba,ka bİT fayda vermedi. 

Dünkü maç eana aınJa heyecatılı 
Dünlril gayri miiaait bir hava içinde Biraz aonra da, halen futbolcular ara-

oynadıiı maçın neticeıi ve kaçan frrıal· •mda en İyi ıüt çekenlerden biri olarak 
lar da ıröıterdi ki, ei.,.. Fenerbahçe ıre· tarunmıı Muzaffer, kaleci ile kartı kar-
çen halta müdafaa hattını deiiıtinne • tIYa kaldı, dokunmakla gol olalıilecek 
mit ohaydı, en fena bir ihtimalle, bera· tıopu bir minare boyu havaya dikerek av-
l>ere kalarak §&mpİyonluğu almıt bulu· ta attı. Oyunun bitmesine bir dakika ka· 
nacaktı. la da N amdıt miidıılileri atlattıktan sonra 

F enerbahçe oyuna, rüzıriı.n lehine a· 7üzde yüz hir ırolü kaçırdı. Buncle, tam 
!arak bqladı. Fakat riizgfu doğrudan zamanında topa atılan Avniye Calatua-
doğruya bir kaleden öbür kaleye deii!, raylılar ne kadar teıeı.kür etsel.,.. azdır, 
ayni zamanda sahanın duhuliye tarafın- çünkü bir dakika kala olacak bu pi, 
dan tribünler tarafına kanıık bir tekil· 4--0 mağliıbiyetinden re· bir tey olacaktı. 
de eaiyordu. Bu vaziyet, top kontrolü- Bir dakika sonra maç MyUJZ bitince, 
nü son derece ırüç bir ıe)ıle getiriyordu. mukarrer olduiu üzere, hakem oyunµ 

Ne priptir ki, bütün oyunda, biraz birer çeyreklik iki devre uzattı. 
Niyazi müıteana olmak üzere, hiç bir Tanclit devrelerinin lıirinc:İlinde Fe· 
futbolcii, rüzgiinn tesirlerini heuılıa ka· ner gene rfu:gir altına düttii ve topu 
tarak oynamadı. Halbuki, fampiyonluk mütemadiyen taca atarak Galataaaraya 
için mücadele vaziyetine kadar yükıel· fırsat vermeden devreyi bitirdi. 
mit iki talamda, rüzıri.rm topa vereceii Jkinci ~e de Galatasaray ayni 

Dünkü maçtan 
iıtikamt.t ve ıürati dütünecek, biç de
ğilse birkaç futbolcünün mevcudiyetini 
ummak hakkımızdır • 

Oyun lf' enerbalıçenin hücumu ile bat· 
!adı ve rüzgar altında sıkı bir müdafaa 
yapmağa çabıan Galataaaraylılar, bütün 
devre eanaaında, F enerbahçe kalesine İn· 
meğe imkin bulamadılar. Eıaıen Fener· 
bahçenin, geçen haftadan daha mantıki 
ve binaenaleyh daha kuvvetli bir takım 

muhacinıleriııe,, 

bir enatantane 
ıeyi tatbik etti ve §&IDPiyon namzetleri 
:zıorlu pehlivanlar gibi iki saat çekiıtik· 
ten sonra, mukadderatlannın tayinini 
ba§ka, bir güne bırakarak berabere kal· 
dılar. 

F eneıbahçeliler umumiyetle hilkim ve 
geç'en seferkinden çok daha canlı ve iyi 
oynadılar, birçok fırsat kaçırdılar. Ga· 
lata.saraya gelince; dünkü maçı beraber
likle bitirmeleri bir muvaffakıycttir. 

~. H. SAVCI 

POLiSTE 

Fırtınadan 
Bir ev yıktldı 

--o-

Ev yirmi beş sene evvel 
ölen bir dilencinindir 

Tophanede Çubukçular caddesinde 
eski bir ahıap ev dünkü fırtınanın ıid
dııtine dayanamıyarak, yıkılmıştır. Bu 

ev çok eaki ve boı bir halde idi. Yapılan 

tahkikattan 25 aene evel ölen ve hiç bir 

varisi olmayan dilenci Fabriyel isminde 

birine ait olduğu ve E vkala intilral etti· 

ii anla§ıhnııtır. Yıkılma esnaaında evin 

yakınında hiç bir kimse olmadığı için 

nüfusça zayiat yoktur . 

DOkkAnııa unı.tu'.an para 
Anadoluhisarında oturan ~ı.1ebmet F e· 

ridun polia merkezine başvurarak An

k.;racaddesinde bir dükkanda 115 ku· 

ruı unuttuğunu ve bunu geri almak için 

tekrar dükkana ğittiğini söylemiş, fak,.ı 

dükkan sahibinin çrkan münakaşa ao • 

nunda kendisini yumrukla dövdüğünü 

ilave etmiştir. Dükkan sahibi merkeze 

celbedilerek tahkikata başlanmııtır. 

l uhı~ .. n ~brueıer 
Dün Pangaltı'da Pinlo Jozei Karol'a 

ait 5 numaralı evin üçüncü kat1nda kira 

ile &turan ve eşyaları sigortasız olan 

Madam Şamile odasındaki mangalını 

farkında olmayarak pencereye yakın hı· 

rakmıı, çıkctn kığılcımJardan perdeler 

tutuşmuıtur. 

Bir kısım çerçeveler yandıktan s.onra 

yetişen itfaiye tarafından yangın sön • 

dürülmüştür. Yapılan tahkikattan evin 

3 bin liraya sigortalı olduğu anlaşılmış· 
tır. 

OloinOjİI • Tramvay çarpı~ırıası 
Dün Beyoğlunda bır tramvay ve oto

mobil çarpışması olmuştur. Tünelden 

Şişliye gitmekte olan 135 numaralı tram 

vay aral>ası Tokatlıyan önünde Taksim· 

den gelen 2100 numaralı taksi otomo

biline, ot:omobilin nizamsız bir suretle sa 

ia teveccüh etmesi Üzerine çarpmıştır. 

Otomobilin çamurluklarından biri haaa

ra uğramıt, içindekilere bir ıey olma • 

mıttır. Zabıtaca hemen tahkikata baş -

lanrnıı iae de bu yüzden tramvay mü • 
nakalatı yarım aaat kadar durmuıtur. 

Bar kızı 
Pangaltıda Afak aokağında oturan 

Hamdi dün &ece, bir barda tanı,tığı Mi· 

na iıım.indeki kadın ile Zincirlikuyuda 

Karal>&in gazinosuna gitmif(.ir. Burada 

otururlarken Mina bir aralık Hamdinin 

cd>inden on lirasını çalınıpa da derhal 

iı meydana çıkmıt ve Mina yakalanarak 

tahkik.ta baflanmıttır. 

Dirhem hırsızı 
Dün ııaat 11 de Tophanede oturan 

Emin oğlu Muzaffer, Nitantqında Vali 
konağı caddesinde ıeyyar yofurt.çu Ja. 
.mailin diıtıemlerini çalarak kaçarken 

yakalanmıttır. Hakkında li.zımırelen ta· 
kibat yapıhnaktadrr. 

Köpr ode bir kaza 
Jhaan İlminde bir ıoför köprüde Ha

yati iaminde bir aeyyv satrcıya çarp • 
mıfbr. Haywti bafmdan ağır yaralannu§, 
ve haılllhaneye kalclmhnıttır. Şoför ya

kalanmıttır • 

Bir çocuk kayboldu 
Beyoğlunda Kumbara:ı yokuıunda 

oturan Serıriı Lavazanya'run çocuiu 
dokuz 7'111larmda Artiıı &eçen pazartesi 
cünü mektebe gitınek üzere evinden çık 
mıt, bir ılatıa clönmemittir. Ailesi polise 
müracaat ederek c:oçuğun eıkillini tarif 
ebniflir. Zabıta araıtırmalar yapmakta
dır. 

Yanmamış kömürden 
Galllta, Y enişebir ıokak, Rus m>naı· 

tırının ikinci kabnda oturan Angil • • 
Yordan iıminde iki Jriıi yatm:ıdan evvel 
odalarına alıhkları yanmamıı kömür do
lu mangaldan zehirlenme ali.metleri göa 
terdiklerinden Bulgar haatanesine kaldı 

rılmıılardır. 

-~~~-~~o•-~~--~~ 

ispanya maslahatgüzarı 
geldi 

lopa.oya maslahatgüzarı Bay R.icardo 

Begono Calderon dün Quirinal vapuru 

ile Marıilyadan ıelırimize ırelmit tir. 

Vefa idman yurdunnn 
27 nci yılı 

Vefa idman yul'dunun 27 nci yaıına 
ırirmeıi dolayıaile azalarına tertip ettiği 
eğlenti, neziılı bir kitle huzurunda T.&. 
.imde Park otelinde çok ırüzel ve hatıra· 

lı olmuıtur. 

Vela'yı kutlular, yeni yılında daha zi. 
yade muvaffak ohnaıını dileriz. 

=-·-

Üz Türkçe ile 
Bilmecemiz 
Osmanlıca kar4ılıklarını yazdıiımıs kellal• 

lerin Öz ıürkçe kartıhk1arını yazarak ııtkll " 
mizin bot hanelerine yerleıtiriniz •• kat.il 

.. Milli7et Bilmece memurluiuna,. söndıariollo 
Bilmecemizi doiru halledenler araaııı.da kura 
çekiyor ve krzananlara hediyeler veriyorUJI ' 

Müddet Pazarteai ıünü aktamına kadardır· 

Yeni bilmecemiz 
1 2 !I 4 s 6 7 8 ' JOt1 

1 ! 
2 1 ., • •• ' -!I • • 1 • 
4 • ... ,_ 
s ı • 1 1 

,. ı~ 
6 .J•••• 1 • L 
7 ı• 1 • ı 
8 • • ···-9 c 1 ı• • 1 
ı. • • 11 • ~ 

SOLDAN SACA 
ı - lhlil&l (!O) 

2 - Olta (2), Şan (2) Eser 2. 

3 - Çok değil 2, Nezir, vail 4 
4 - Umuani S. 
5 - Sersem 4, Kabahat 3. 

6 - Amca 3, B~ya~ 2. 
7 - lstiflıam 2. liançe-r 4. Düp J, 

a - Genişlik 2. Akıl 2. 

9 - Ekilecek yer (S} 
10 Hususi 4. Rabıt edatı 2. 
11 - Ap 2. Hayret nidası 2. 

YUi;:ARDAN AŞACI 

1 - Gurup 5. latifham 2. HaJis 2 

2 - Olta 2. Zayıf 4. 

• -

3 - Valide 3. Eameklen eanir 2. 

4 - Hup, dilber S. 
S - Akıl 2. laimleri aıfat yapan bir edatı. 
6 - Millet MecBıi 5. 
7 - Trakyada bir nehir 4, Para dolabı 4. 

8 - Şart edatı 2. Nota 2. 
10 - R ... bıt edatı 2. Küçük au 3, Bey•• Z-
11 G14a 3. Bol deiil 3. Köpek 2. 

-------· 
Yurddc 
Hava durumu 

ANKARA, 8 (A.A.) - Ziraat Ve • 
ki.Jeti Meteoroloji enstitüsünden ahntt0 

malUmata göre, son Z4 saat içinde G; .. 
libolu, Yalova, Çanakkale, Nazilli, Mug• 
la, Bolu, ve doğu Anadolusunda ErzU· 
rum ve Karadeniz kıyıları tamamen ya
ğışlı ve diğer yerler yağışsız geçmiı • 
tir. Yağış doğu Anadolusu ile orta Ana
doluda kar ve diğer rcrlerde karışık 
yağmur §cklindedir. Olçülen en çok y~· 
ğış miktarı Rizede 12, diğ.,.. yerlerde a• 
2 ili. 3 milimetre arasındadır. Karın torı
rak üstündeki kalınlığı Erzurumda !iO, 
Karıla 26 santimetredir. 

Hava sühunetinde bir gün evvele rı•· 
zaran cenubu taı'ki ile doğu Anadolu •• 
Karadeniz kıyılarında dört ila 10 dered· 
ve arasında dütüklük ve diğer yerler e 
üç iliı. 4 derece etralmda yükaekük kaY
dedilmiııtir. Yurdda en düıük sübune~ 
aıfınn altında Karsta 16, Erzurumd• 1

3
' 

Kaatamonuda Sıvaata 8, Ankarada 
derecedir. 

En yükıek •ühunet Adanada 18, Arı• 
tal yada ve Dört yolda 17 derece olaf11~ 
kaydedilmiıtir. .. 

Buırün Ankarada saat 14 de hava ıu· 
huneti ııfınn üatünde 7 "erece kay.le; 
dilmittir. Rüzgar ıarki ve timali ..,-ı.ı· 
den mütehavvil olarak seniyede dört 
metre ıüratle emıiıtir. 

Bayram masrafları . 
Çocuk Eıirgeme i.:urumu (HisrıaY"' .. ,,. 

Etfal) genel merkezi tarafından go 
derilmif!ir. 

Din bayramlarında yapılan telırilıı •• 

ziyaret maaraflarıruzı "Çocuk Esirır ...... 
Kurumu,,na vermenizi rica ederiz. 

Ricamızı kabul edenlerin ;,,n,ıieriı>İ 
bayramdan evvel Genel Merkez tar• • 

fından ırazetelme neıroluna~ ~ ~ 
retle bu iyilik aeven inaan1ar dootUI' ·-. ., .. 
lrııtlulamıı ve dostlarının tebrik ve ıtı 
retlerini kabul elmİf İiyılaı;aldattıı"· 

Avrupa ve Amerikada ölü çelell~ 
rl, düğün hediye maaraflan lıile çoeu it· 
ve yoluullar kurumlarına veriJmelıted 

Yurdumuzda adetleri ıaymz .ol~:. 
yokaul yavrucuklar için çok değerli 0 

cak bu uıulün benimaenmeaini •• 1• ' 
yılmaaını diler"ız. 

t•• 
Ankarada bulunan Genel Merk<" r 

rafından para alınmaya baıJaoııllt" . 
Kurban bayramı 15 ~ 

Çekmecede ördek a\'l, •. 
Mevsim dolayıaile son giinlerd~.~ 

mece ve civarına fazla miktarda ~-""'°' 
gelmiıtir. Avcılar Cemiyeti dün ~· 
cede geniı bir av tertip etmiıtir. . İS' 
leyin erkenden birçok avcılar, t~•:,... 
den Çekmeceye geçmitlerdir. D•11 

lan ördeklerin miktarı aaymzdır· 

Uludağda kayak sp~r:.0 , 
htanbul Türk Dağcılık Kul~ıı?.11jjrı 
lıtıınbul Türk Dağcılık Kul~ ô· 

kayakçılarından mürekkep iki k~ ·~·~ 
nümüzdeki kurban bayramı ıaı; t • 

iıtifade ederek Uludağına gidec e 

dir. . 1'''fi• 
Birinci kafile 12 mart ıalı, ikiı><'~tiı'· 

le 14 mart pertembe hareke~.~~ .ıeti· 
lttiri.k etmek i•teyen kulup ıı1 , ~ 

nin en kısa bir zamanda ~ir.er ı;:::,. 
-Kulübe müracaat eımelen ,._ 
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MEMLEKET 
HAIERLElli 

ir' ,r !l.llİ" Ki"''"" 1 Saçları dökülenler 
' HASAN .,. , .,. l,f'~~ 

Dksürük pastilleri 
1 

~~; ~ • 
Çorumda kış 
içinde bahar 
Orada baharın asıl müj
decisi çiğdem çiçeğidir 

ÇORUM, (Milliyet) - Çorum, bu
<aklarında bahar belirir gibi oldu. Ço • 
•Qnıun etrafını çevreleyen yamaçlar Mar
~araya, dii2ılükler yeşermeğe, güme§ tat 

tatlı giilümsemeğe başladı. 
f Çorumun baharına doyum ohnaz ve 
o.kat inan da olmaz,. diyorlar. Takvim 
Yaı>rak!arında, gerçi koca kardarm fır • 
h11aları keai!lmi~ ve eksilmiş defıilclir. Her 
Yaprağını çevirdikçe birer birer (koca
%) fırtına11 gÖrürsünüz. Bununla be
'aber çiğdemlerin çtktığııu gördülııt.en 
'°IU'a bahar &'eldi diyei>iliriz. 

Çorumda bahan çiğdem müjdeledi. 

1 
At çalı, kandil çalı, yaydığm tepe • 

~renk renk çiğdem1ere bürünmüş. Dün 
t.'."'diim, bizim mahallenin çocuklan bir 
~~üt daılma ç\ğdemleri iliştirmi~ler, so
._ sokak gezerek, ilahi okur gibi Ta • 
Qdı; Yanık haykırıyorlar: 

Çiğdem çiğdem çiçeği, 
Alaca, bulaca saçağı 
Dam üstünde boyunduruk 
Dura dura yorulduk •• 

Dura dura yorulan bu, afacanlara, a
~Qç avuç bulgur, kıyma, yağ verıİliyor, 
""P•i toplanarak bulgur pilavı ı>İ}İri • 
fotolar, kapı'fll kapışa yiyorlarmıf. 

E trafm yqerdiğini, kuılarm cıvıldaş 
~nı, güneşin renkleştiğini görenler, 
.. ndilerini !arlara attılar. Uzun ve u -
~dırıcı ıa, günlerinin uyuşukluğunu 
lldeı:miye çah_şıyorlar. 

ÇOMJmun gezinti yerlerinin başında 
~atkı g-elir. _ 

Yazın kızgın güneşinde yananlar, 
~n ıerİın ve koyu gölgelikli ağaç -
b~ları altında ferallılar. Felekten hoşça 
"' gün çalarlar.,, Parkın havuzu, alel· 

~'1ıl bir kaç renk çiçeği vardır. Bunun
~ beraber bir (park) ismini taşımak -

n ç<>k uzaktı.-. 
lıa Atatürk'ün lbir heykeli ile de ni -
lıı Yetsiz bir değer kazanan Çorum par
, şekillendirilmeğe, ren!klendirilme
ı., tarlılandırılmağa muhtaçtır. Uma • 
~ ki, hekim başkanımız bunu gör • 
"1uş, önceden sezmiş bulunacaktır • 

Çonunda yığın yığın dilenci var. 
lıeıe içlerinde bazı kör, bazı topal, ba
lı çalık gibi gÖrünen bir sakallısı var. 

AHmalla'h ıeytana bile papucu tel'I 
l•Ydirir. O kadar profesiyonel ki, insa
llı1 il acımak ve memamet hislerini gıcık
illtıak için bir ynhudi gibi diller dökü
~•r. 

lıittiıııı de aevindim. Çorum, llıeledi
~~ meclisi bir toplantısında, şehirdeki 
~•ncilerle (mücadele) ye kuar ver -
lıı I· Belediyemezin değerli üyelerini al-
~ar:ı.z. Bana kalsa ıbu, mücadele yal- -
~ Çoruma iolhisar etmemelidir. 

. lier kasaba, her şehrimizde de •bir 
(dijeııcilerle ıavıq kurumu) kurmalıyız. 
.. Fakat bu, cemiyet teşekkül ederse 
~Yle bir madde de ilave edilnie&i unu-
1"1nıarru..lıdır. (Dilencilere •para veren
'•den cıeza olarak para alınır.) 

Çoktandır gÖzlerim radyoya, kulak
~'""• radyo sesine hasrettim. lnsa.n a
'l•k olduğu itiyatlarmdan mahrum ıkalm 
·~ lıoc,,ı,.yıp duruyor. 
I E: v-velki gÜn halkevinde radyo din -
'ıııeı. musikinin ahenkli nağmelerine 
ıii~iil üzmek bana bahardan daha tat
' g~di. 
\ Ne olurdu diyorum, halkevindeki 

"'._ biricik Tadyo her akşam bize ses ve 
'<litne sunsa idi. 

Cevdet Baykal 

~tkirdağda bu s~ne yapı· 
lacak belt dıye şleri 

Q l'EKIRDAG, (Milliyet) - Kent 
ilJkanlığından Yozgat sayla vlığı

~Q. seçilen Bay Ekrem Pekel'in ye
~e Genel kurum üyesinden Bay 
llhterem Pekel seçilmiştir. Bu 

)ıl içinde belediyenin yapacağı e· 
~sh işler pek çoktur. Bu itler ara
\1tıda şehrin planı ve kentin sağ
ı~ dirilik işlerinden biri de ıu me
~lesidir. Tekirdağının en mübrem 
ti}'acı da budur. Bundan başka 

~~111lomi alanında olduk~a ?~r 
. '"kii olan ve Trakya şehırlerı ı-
~~ bir ihracat merkezi 1bulunan 
~kirdağı için bir beton iskelenin 

)'""d b h. . ~ "l en inşası dı>; mev:~uu _a . ıstır. 
~ıuı için beledıye butçesının ge 

l•ı l· • • 1 b"•t i · <>ır vazıyete gıreceK ve u çe-
1' a:zami kıskançlıkla tasarruta ri 
~et ve bu işlerin başarılmasına 
tfı ınesai edilecektir. 

le~~ ıyen y .11 binası 
nıı'iA.LIKESlR, (Milliyet) - Ya -

1 llıası b.ten ve C. H. F. binası kar 
ı:lında olan yeni belediye binası 
li~ llıanzarası itibarile şehre güzel 
Q Veren başlıca binalardandır. 
1 'ıediye yakında buraya taşınacak 
11: eski ıbelediye binası yıkılacak· 
ııı: ~ski belediye binası K:..ayi 
ıı~ııye caddesi nihayetinde münfe 
11 lr haldedir. Bina ortadan kal
ı .. ~ etrafındaki bot yerlerden isti
li 1 edilince burası şehrin göbe -
~ .. ~ ... e şirin bir park olacaktır. Mey 
l'tı lılara ve parklara çok muhtaç o· 
~>d~alrkesir iç!n bu, sevinilecek 

ır. 

\ Tekirdağda resmi da~reler yakında 
toplu bir yerde çalışmağa başlıyacaklar Öksürük, Nezle, 

Bronşit, Boğaz ve 
Göğüs Hastalıklarile 

Sesi Kısılanlara 
Şifai tesirleri çoktur. 

30 kuruştur. 

HASAN ECZA DEPOSU 

IHASAN I 
Kuvvet ~uru~u 

T .ekirdağ lıü.kiim.et 

TEKIRDAG, (Milliyet) - Bü
tün deva.irin topluca birbinada ça
lışmalarını temin maksadile ·hüku
met arkasında temelleri atılıruş 

bir şekilde bulunan hükume!e ila
ve edilecek bina inşaab ilerlemek· 
te, ilkbahar ortalarına doğru bite
ceği umulmaktadır. Binaenaleyh 
şurada burada dağınık bir vaziyet
te bulunan devairin topluca bir a
rada bulunmaları esbabı mesalih 
için kolaylık olacağından •bu inşa. 

konağı binan 

atın ıbitimine intizar edilmekte • 
dir. 

Şehrin en işlek caddesi olan Kur 
nalı civarında ve çarşının tam or- 1 

tasında asrın icabatına uygun bir ı 
şekilde ve tonlarca su istiap eden 
fenne muvafık bir su deposu ya • ' 
pılmaktadır. Bu depoda stok su bu 
lundurulacak, bir yangın çıktığı za 
man bu su ile yangının önüne ge
çilecektir. 

' Zaafı Umumi, 
Kansızlık ve Kemik 
Hastalıklınına şif ai te
sirleri çoktur. Çocuk
lar, gençler, genç kızlar 
ve ihtiyarlar her yaşta 

ist:mal edebilirler. 

HASAN ECZA DEPOSU 

it.. . ~· 

VAPURCULUA\I 

Grip, 
nezle, 
eoğuk 
algınlıOı 

va 
bUIUn 

ağrllara 
karfı. 

Göz Hekimi 
Dr. S. Şükrü Ertan 

Birinci umf mütebau11 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 
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Komojen Kanzuk 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve ke -

peklenmeaine m&ni olur. !'..omo
jen aaçların köklerini kuvvetlen
dirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini boz -
maz, latif bir rayihası vardır. Ko
mojen Kanzuk a·aç eksiri maruf 
eczanelerde ıtriyat mağazaların -
da bulunur. 1251 

Nafıa Bakanlığından: 
Dörtyol kazasının Hızırlı yastığı ormanından kesilmek ve 

Erzin İstasyonunda vagon için 1e teslim edilmek şarti e mu -
hammen bedeli 0300 . ıra o.au 500 meşe köprü traversi kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 25 mart 935 
tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Ba· 
kanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. isteklilerin tek -
liflerini Ticaret Odası vesikas I ve 225 lira:ık muvakkat temi
natlarırun Malsandığına yatırıldığına dair olan makbuz veya 
nümunesine uygun banka kefalet mektubu ile birlikte 25 • 3 • 
1935 pazartesi gÜnÜ saat 14,3 O a kadar Malzeme Müdürlüğü-T ekirdağında 

Elektrik p ı halı 

Bahkesirde onuncu yıl 
hatırası 

BALIKESiR, (Milliyet) - Ba
lıkesir istasyonu karsısındaki Cü -
murluk meydanında' 10 uncu yıl 
hatırası için bir sütun dikilmesine 
karar verilmiş ve sütunun kaidesi
nin İnşasına başlanmıştır. Bu yer, 
şimdiHk askeri mahfe! bahçesi içe 
risine düşüyorsa da ileride meydan 
tanzim edilince etrafı açılacak, 
meydana güzel bir süs c!acaktır. 

TÜRK ANONiM ŞİRKETİ 
İstanbul Acentalığı 

Li•an Han, Telefon: 2.lCJ25 

1 ne tevdi etmeleri lazımdır. Bu husustaki şartnameler parasız 

Kilovatı ucuzlatıp sarfiyatı 
çoğaltmak daha iyi değil mi 

TEKİRDAG, (Milliyet) - Te
kirdağının belli •başlı dertlerin • 
den biri de elektrik işidir. Şirke -
tin buradaki faaliyetinden kamu 
sızlanmakta ve şikayet etmektedir. 
Çünkü yakılan elektriğin beher ki 
lovatına 27 buçuk kuruş gibi mü
him bir ücret verilmekte ve bu fi. 
at Türkiyenin hiç bir tarafında ol
madığı için kamunun haklı feryat
ları işitilmektedir. Binaenaleyh bu 
haklı feryadı duyan ve sezen sayın 
vali vekilimiz Bay Haşim lşcan bu 
ite derin bir alaka göstermeğe 
mecbur kalmıştır. Sabit bir cere -
yan olduğu halde ara sıra bir arı
za göstererek gündüzleri çal1'ma
dığından gündüz İçin cereyana ih 
tiyacı olan fabrikalar da bu sızı ve 
acılarını açığa dökmüşlerdir. Hal
buki elektrik kilovatının ucuzla -
ması şirketin de menfaatına uygun 
geleceği ve bu suretle aıboneman a
dedinin çoğalacağı ve elektrik sar
fiyatının artacağını bakım' özene 
almak la:zımdır. Binaenaleyh bu İ· 
~e fazla ehemmiyet veren vali ve
kilimizin kilovatın ucuzlamasını 
temin için şirket ü"zerinde müessir 
olacağını umuyoruz. 

Kütah"" ..,t")ıu 1i"" bir a ~t7.a 
BALIKESiR, (Milliyet) - Kü

tahya ile Balıkesir arasındaki de
miryolunu'l 190 ıncı kilometresin
de yarma yıkılması neticesi dün 
yol kapanmış ve yolcular aktarma 
edilmişlerdir. Yolu kapatan top -
raklann kaldırılması ve munta -
zam seyrüsefer temini için tesirli 
gavret sarfedilerek yol bugün a -
çılmıştır. 

Kütahyada bir yıllık 
P'"O r., rn 

Ki lT AllY A, (Milliyet) - Bele
diye ıvı 0 disi be, vıllık programını 
yaptı. Bunda Sihhi su, parke yol gi 
bi ıki büyük ve hayati iş var. Bu 
program gelecek mecliste bütçe i
le 1'-.-·'ıklı olarak kat'i şeklini a
lacaktır. 

Sivıısta b;r ihtıfa! 
SIV AS, (Milliyet) - Erkek mu 

allim okulunda ressam Hamdinin 
yirmi be,inci yıldönümü dolayısi
le bir toplantı yapılmıştır. tik sözü 
okul çevirgeni Mümtaz Özdamar 
almı,, ressam Hamdi hakkında la
zımgelen sözlerini duygulanna ka
rıştırarak yüksek bir sesle anlat -
mış.tır. Bundan sonra talebe namı
na da son- sınıftan Ahmet ressamın 
hayat ve eserlerini sıralamıştır. 
Bundan sonra bu samimi toplan • 
tıya son verilmiştir. 

Samsunda iki ci.,avet 
SAMSUN, (Milliyet) - Sam • 

suııda Çiftlik mahallesinde oturan 
Ali oğlu Hüseyini liseaen çıkarılan 
Hasan oğlu Orhan kama ile yara
lamıt ve bir saat sonra Hüseyin al
dığı yaradan ölmü,tür. Orhan ya
kalanarak adliyeye teslim edilmiş
tir. Dün katil Orhan tevk~hane -
den istintak dairesine getirildiği sı 
rada aşağıda beklemekte olan mak 
tul Hüseyinin kardeşi Mehmet ta
rafından atılan altı kurşundan üçü 
Orhana i11abet etmiş ve hastaneye 
kaldırılmıştır. Mehmet te yakala -
narak adliyeye tedim edilmiştir. 

fli rj irdıı r J ar . . . .. t 
EORIDIR, (Milliyet) - Belediye 

meclisi t<ıq>lantısında peçelerin kaldırıl. 
masına 1'.aı·ar vermiştir . 

•Bu kararı mem~cket gençliği tak
dirle karşılamıştır. Reled!ye ve cum. 
huriyet halk frrkası '!J~şkan :ve Üyeleri 
ve memleket gençleri derha1 a.i i:~ı r :ne 
manto yapti.rarak soysaJ kıyaıfe : ~e gez~ 
dirmeğe başlamışlardıı·. 

Verilen kararda çarşaflar eskidik • 
çe manto yaptırılmasr ve ıhu rrlann da 
Eğridirde doku.nan kurnaşla«lan yapıl
ması §arb konarak memleketin 1:kti~ 
sadi vaziyeti de nazaı·ı iibara alınınış~ 
tır. 

Nafia Eakanlığından: 
Bakanlık binası kütüphan e odasına yaptırı!acak 150 lira 

muhammen bedeli kütüphane ve mobilya!ar kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 24-3-935 tarihi ne rastlayan pazar gÜnÜ saat 
10,30 da Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapı
lacaktır. isteklilerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 
(114,75) liralık muvakkat teminatlarının Malsandığma ya -
tırılclığrna dair olan makbuz veya nümunesine uygun banka 
teminat r.1ektubu ile birlikte 24-3-935 pazar ünü saat 9,30 a 
kadar gi!ualzeme Müdürlüğüne tevdi etmele~i 'azmı::rr. 

istekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak Anka
rada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. (1219) 

AYVALIK YOLU 
S E Y Y A R vapuru 9 Mart 
C U M ART E S 1 saat 19 da 
lzmire kadar. 

MERSiN YOLU 
1 N ö N O 
PAZAR 
ne kadar. 

vapuru 10 Mart 
saat 10 da Mersi-

TRABZON YOLU 
S A K A R Y A vapuru 10 
Mart P A Z A R sa-at 20 de 
Rizeye kadar. 

............................... 

olarak Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alınabi • 
lir. (1216) 

Ankar.ı Şehri lçme Suyu 
Komisyonundan: 

Ankarada Sarıkışla civarında yapılacak olan 431,042 lira 
60 kuruş bedeli keşifli filtre istasyonu binası 20-2-935 tarihin 
den itibaren kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. iha
le 20 Mart 935 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat on beş 
le Ankarada İş Han dördüncü katında içme Suyu Komisyonu 
dairesinde yapılacaktır. Muvakkat teminat 20992 liradır.Mü 
nakasa şartnamesi ,fenni şartname ve projeler 21 lira 55 ku
ruş bedel mukabi inde Ankara Şehri içme Su Komisyonu fvtu 
hasebesinden alınab'.lir. Teklifmektupları kanununun tarif et
tij-i şeki\J:!e 20-3-935 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 
on dörde kadar içme Su Komisyon riyasetine makbuz muka
bilinde verilecektir. (856) 1653 

f-(!!J 

1- .~t\J 4.;(\ /, 
~ ~-4.s, 

1611 
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Görülmek ve tecrübe edilmek üzere F O R D bayjleril8de emrinize amadedir. 

FORD MOTOR COMPANY EXPORTS INC. İST ANBUL 1443 

.............................................................. mi! ........................ .. 

Yerli Fabrikalar mamula
tından ve beher tanesinin tah
min edilen fiatı 315 kuruş o -
lan 20.000 tane kilim kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 
ihalesi 27-3-935 çarşamba gü 
nü aaat 14dedir. Muvakkat te
minat 4400 liradır. Şartname
ı..ni 315 kuruşa almak ve ör
neğini görmek istiyenler her 
gün öğleden sonra komiıyona 
uğrayabilirler. Eksiltmeye gi
recekler muvakkat banka te
minat mektup veya maliye 
makbuzlarile arttırma eksilt
me kanununun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalar
la birlikte teklif mektuplarını 
iha1e saatinden en az bir saat 
en'el Ankarada M. M. Veka
ti Satmalına komisyonuna ver 
miş buhmmaları. (1208) 

* * * Yerli Fabrikalar mamula-
tından ve beher metresinin tah 
min fiatı 116 kuruıı 20 para o
lan 40,000 metre arka çanta • 
lığı bez kapalı zarfla elailtme
ye konulmujlur. lha1esi 27-3-
935 çarıamba günü saat 11 
dedir. Mu\akkat teminatı 
3495 liradır. Şartnamesinin 
183 kuruJa almak ve örneği
ni görmek istiyenler her gün 
öğleden sonra Ko. na 
uğrayabilirler. Eksiltme· 
ye girecekler muvakkat 
banka teminat mektup veya 
maliye makbuzlarile arttırma 
eksiltme kanununun 2 ve 3 
maddelerinde yazılı vesika • 
)arla birlikte teklif mektupla
rını ihille saatinden en az bir 
saat evvel Ankarada M. M. V. 
Satmalma komisyonuna ver-
miş bulunmaları. (1206) 

* * * Yerli fabrikalar mamula • 
tından ve beher metresinin tah 
min edilen fiatı 36 kuruş olan 
100,000 metre kılıflık bez ka
palı zarfla eksiltmeye kon -
mutşur. ihalesi 26-3-935 sah 
günü saat 15 dedir. Muvakkat 
teminatı 2700 liradır. Şart • 
namesini 180 kuru§a a1mak 
ve örneğini görmek istiyenler 
her gün öğleden' sonra Ko. na 
uğrayabilirler. Eksiltmeye gi
recekler muvakkat banka te
minat mektup veya maliyeye 
yatırılmış teminat karşılığı a
lacakları makbuzlarla arttır • 
ma eksiltme ve ihale kanunu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazdı veaikalarla birlikte tek
lif mektuplarını ihale saatin -

den en az bir saat evvel An -
karada M M .. V. Satınalma 
komisyonuna vermiş bulun -
malan. (1207) 

* ~ * 
Yerli fabrikalar mamulatın-

dan 25000 metre ekmek tor
balığı bez kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Beher 
metresinin tahmin edilen fi • 
atı 97 ,5 kuruııtur. ihalesi 26 • 
3 - 935 salı günü saat 1 1 de
dir. Muvakkat teminatı 1825 
lira 13 kuruştur. Şartnamesini 
parasız almak ve örneğini gör 
mek istiyenler her gÜn öğle -
den sonra Ko .na uğrayabi -
lirler. Eksiltmeye gİ~ekler 
muvakkat banka teminat mek 
tup veya maliyeye yatırılmış 
teminat karşılığı alacakları 
makbuzlarla arttırma eksiltme 
kanununun 2, 3 üncü madde
lerinde yazılı vesika1arla bir • 
Jikte teklif mektuplarım ihale 
saatinden en az bir saat evvel 
Ankarada M. M. JV. Satmal • 
ma komisyonuna vermiş bu
lunamları (1209) 

,,. ,,. .,. 
1 - Yerli fabrikalar ma· 

mulatından ve beher metre
sinin tahmin edilen fiatı 299,5 
kuruş olan 50,000 metre boz 
kaputluk kumaş kapalı zarf -
la eksiltmeye konulmuııtur. 

2 - lha1esi 25-3-935 pa· 
zartesi gÜnÜ saat 15 dedir. 

3 - Muvakkat teminatı 
1 1231 lira 25 kuruştur. 

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

5- Eksiltmeye girecek -
ler muvakkat banka teminat 
mektup veya maliyeye yatı • 
rılmııı teminat mukabili ala • 
akları makbuzlarla arttırma 

eksiltme kanununun 2, 3 cü 
maddelerinde yazılı vesikalar
la birlikte teklif mektupları -
nı iha1e saatinden en az bir sa
at evvel Ankarada M. M. V. 
Satınalma komisyonuna ver
miş bulunmaları. (1186) 

.--• TlFOBlL ----1 
Dr. İhsan Sami 

Tifo ve paratifo haıtalıklarına tu. 
tulmamak için ağızdan alman tifo hap. 
!arıdır, Hiç rahatsızlık vermez. H~r
kea alabilir. Kutuıu _ 65 Kurut. 
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/ IST AN BUL BELEDIYES 1 1 LAN LAR ıl 
Hakimiyeti Milliye Yatı Mektebi ta1ebesi için 500 ayak 

siyah yerli vidala, 475 kilo yer ti kösele, 6. tura yerli metin ile 
75 kilo kösele, 35 kilo muhtelif numarada gÜneş marka çivi, 
dört kilo sarı, dokuz kilo monta çivisi, bir kilo vernik, 500 
gram yerli balmumu, 200 gram kıl, a1tı düzine (B) marka o
luklu iğne, beş düzine lngiliz yumağı, bir tığ sapı, 8 tığ ucu, 
bir tane 18 N. mike marka kundura bıçağı, bir tane kuıı mar
ka eie, 480 çift siyah iskarpin bağı açık eksiltme ile alınacak
tır, Bunların tahmin fiatı 1206 liradır. Şartnamesi Levazım 

Müdürlüğünden parasız alımr.Eksiltmeye girmek istiyenler 
2490 numaralı arttırma eksiltme kanununda yazılı vesika ve 
90,5 liralık teminat ile birlikte ihale günü olan 21-3-935 per
ıembe günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. 

(1105) 

lıtanbul Dahili Ticaret ve ihracat 
Gümrüğü Müdürlüğünden ı 
Gümrüğümüzün 5 No. lu ambarının İçerisindeki böylme 

duYarın ü:ı:erine yaptırılacak 141 lira 75 kuruıı bodeli k .. şifli 
1 metre 80 santim yüksekliğinde 8 lik oluklu galvanizli saç
tan perde inııaaı, pazarlıkla eksiltmeye konulmuııtur. istekli
lerin keşif evrakım görmek üz ere her gÜn ve eksiltmek için de 
yüzde 7 ,5 pey akçelerile.25 mart 935 pazartesi günü idaremiz-
deki komisyona a-elmeleri bildirilir. _(1079) 1735 

Çok ve soru'an 

<AL O O P A-N) · dır. 
Baş ve oı, ağ'rılarına çok faydalıdır . 

Bayramda . 

HiLALİAHMER GAZETESi 
Birinci gün akşam, ikinci, üçüne ü ve dördüncü günleri sabah 

olmak üzere 4 nüsha çıkacaktır. 

Bayram günlerinde bütün Türkçe gazeteler yerine yalnız HlLALl
AHMER gazete&i çıkacağından, Hilaliabmer gazetesine ilan vere· 
cek ticarethane ve müeueaeler, azami istifade görecekler ve ayni 
zamanda Hilaliahmer cemiyetine yardımda bulunmut olacaklardır. 

ilan ücreti: Son ııahifelerde santimi 30 kuruttur. 
Müraca~t yeri: Hilaliahmer merkezi ve yahut Ankara caddesin· 

de Kahraman zade hanında ilancılık •irketi. Telefon: 20094. 5 

1 ' 
1 Dev.et Demiryoliırı ve Limanları işletme Umum idaresi ilanları 1 

Muhammen bedeli ile mikdan aııağıda yazılı seyyar telg
raf makineleri 17-4-1935 çarşamba günü saat 15 de kapalı 
zarf usulile Ankara' da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 866,25 liralık muvakkat temi· 
nal vermeleri ve kanunun tayin ettiği yesikalar ve iııe girme· 
ğe manii kanuni bulunmadığına dai/beyanname ve teklif· 
ler ile aynı gÜn saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermele 
ri lazımdır. Bu işe ait şartnameler parasız olarak Haydar· 
paııada Teıellüm ve Sevk Müdürlüğünde ve Ankara'da Mal· 
zeme Dairesinde dağıtılmaktadw. ( 1047) 

Cinsi Mikdarı 

Seyyar telvraf makinesi 35 

Muhammen bedeli 
Lira 

11550 
1706 

Muhammen bedeli ile cing ve mikdarı aşağıda yazılı 
ma1zeme 17-4-1935 çarııamba günii saat 15,30 da kapalı 
zarf usulile Ankarada ldare binasında ıatın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin yerli mal için ( 1856) ve Cif-: 
C. F. teslim için (784) liralık muvakkat teminat vermelerı. 
ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 4cü madde•• 
mucibince iııe rinneğe •-::.nii kanuni bulunmadığına dair be· 
yanname ve teklifler ile aynı gün ıaat 14,30 a kadar Komi•· 
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. -

Bu ite aid ıartnameler parasız olarak Ankarada Malz~
me Dairesinde ve Haydarpaııada Tesellüm ve Sevk Müdürlil· 
iünde dağıtılmaktadır. ( 1100). 

Cinsi Mikdarı Muhammen bedeli 
Yerli Cif ve C. F. 

UstüpU &Sfon 
Lira 

24750 
Lira 

10450 
1710 

ELEKTRiK MÜHENDiSi 
ARANIYOR 

:.\nblyada elektrik tirketi için Bayın dırhlr Bwnlıfınca kabul edilecek ev.-;; 
bir eleı.trilo: mühendltl aranıhnaktadtr. T alip olanların mart 935 sayuine k• 
Antalya Elektrik Şirketine müracaat eylemeleri ve hüviyetlerim Ye keyfiyet dere'~ 
krinl sö•terir nıilralarnun ıuretlerini sö ndenııeleri ve tekliflerini lrildinnelerl il'-

1853 olunur. 

Alit ve kitap satın alınacak 
lktlaat V ekAletl Tablilitı Ticariye 

Laboratuvarı lfldirltlftlndenı 
Cinti Tahmin bedeli lhale aünü S-l 

,Yabancı dillerde kitap ve 827 20-3-935 çarıamba l 
ve mecmua 
Laboratuvar ileti 404 20 ,, ,, ı4 

14 Pulfrih fotometresl ·1081 20 ,, l' 
Ticaret laboratuvarı için yukarıda yazıh kitab, alet "ı 

fotometre açık eksiltme ile belli gÜn ve saatte iha1e olunacıı 
tır. isteklilerin tartnamesini görmek için her gün Sultanab' 
mette laboratuvara ve iha1e gÜnÜ vaktinde yüzde yedi bıJ~ 
çuk teminat makbuzile birlikte Fındıklıda kiin Yüksek Me 
tepler Muhasebeciliğinde Komisyona müracaat etmeleri. 

H43 (1028) 

Manganez Türk Anonim Şirketindeııs 
Manganez Türk Anonim Şirke tinin 21 K. Sani 935 Pazartesi gaııil 

vukubulan fevkalade umumt heyet içtimaında tirketin feshi karal' -1·1 
tına almmıt ve tirket idare mecliıi azasından Bay Hay Jar Mehw;, 
Alganer umum Heyetçe tasfiye memuru intihap ve keyfiyet kanuıı • 
tarifleri dairesinde teacil ve ilan ed ilmit olduğundan Ticaret kanuıı~ 
nun 444 maddesi mucibince tirket dayinlerinin tirketteki hukuJı:Ut..ı 
nihayet bir ene zarfında tirketin 4 Vakıf hanında kain merkezinde 
tasfiye maaaaına bilmüracaa lıbat etmeleri lüzumu ilin olunur. 

1 8704 ı6~ 

- Vm11mi Nqtiycrt ııe Yaı i,Zeri miiJürü Etem l:uet BENiCE 
Gazetecilik .ff matbaaulı.k T. A. Ş. 
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