
Belediye, yeni yapılacak bi
nalarda hava hücumlarından 
korunmak için mahzenler 
yaptırılmasına karar verdi. 

Sahih ve Başmuharriri: Siird Saylavı Mahmud SOYDAN' 

uyu , 
adaları civarında müthiş bir 
tayfun olmuş, bir çok kim
seler ölmüştür. 

F1ATI 5 KURUŞTUR 

Fransa 
Soviyet Rusya 

Uluslararası geçiminin son gün· 
ler içindeki en büyük sürprizi 
Soviyet Rusya ile Fransa arasında
ki anlatmadır. Gerçi bu anlaşma 
uluslar derneği çerçevesi dıjına 
çıkmıyor. Ve guya iki devlet bu 
anla,ma ile, uluslar derneğini 
pekleştirmek için, demek misa
kiyle Üzerlerine aldrkları taah
hütleri bir defa daha teyit edi-

. Yorlar. Ancak esasen mevcut olan 
bu kartılrklı yardım taahhüdü
nün bir defa daha ve hele Stresa 
konferansının toplanacağı bir sı
ı;ada teyidine lüzum görülmesin
de derin bir siyasal anlam var
dır. Bu anlam 'udur ki, Fransa 
Ruıya ittifakı arlık bir emri va
lcidir. Ancak iki devlet genel sa
vaştan önceki terlibde açıktan bir 
ittifak imzalayamıyacaklarından, 
uluslar derneği mi!akının arkası
na sığınmıtlardır. Bu anla,madan 
ıonra artık Avrupa'nın bir Rus • 
F ranıız ittifakı kar,ısında bulun
duğu iddia edilebilir. 

Franıa'da ötedenberi iki siya
~ çarpıtmakta idi: 

1 - Batı devletlerinin anlaşma· 
ıile Franaanıo emniyetini pekleş
tirmek. Bu, Briand'ın ve onun yo· 
lunda yürüyı-n diplomatların si
YiUalı idi. 

2 - Barthou'nun güddüğü siya
la da Fransa için emniyeti doğu
da Ruaya ile yapılacak bir anlaş
makta aramak idi. 

Barthou Mal'Silya' da öldürül
düğü ıuada Fransa ikinci yol Ü· 
zerinde ilerliyerek Rusya'ya doğ
ru yaklatıyordu. Barthou'nun ölü
mü ve Laval'in dıt bakanlığına 
geçmeaile bu siyasa azıcrk durak
ladı. Laval, bir vakit her iki ta
rafı da idare etmiye çalıstı. Hem 
lng~ltere'nin aracılığı ile ' A lman
ya ıle doğrudan doğruya anlaş· 
ınak yolunu tuttu; hem de Sov
Yet Ruaya'ya ittifak kapılarını ka
pamadı. Almanya'nın bir politika 
manevrası çevirmesine yer b ak-

ak 
. . ır 

mam ıçın de Rusya ile muvak-
kat b ir itilaf imzaladı. Bu itilaf 
iıe _Rusya ve Fransa, Almanya ile, 
dogu Lokarnosunun imzasını teh
likeye koyacak ayrı görüfllle yap
mamayı kartılııklı taahhüt edi
yorlardı. 

Bu anlatmayı imzaladıktan 
sonra artık Ruaya ile Fransa müt
tefik sayılabilirlerdi. Her ikisi de 
Almanya'nın aralarını açacağın
dan korktuğu içindir ki böyle bir 
anlatmaya giritmi.flerdi. 

Ancak lngiltere, eski tertib 
Rus - Fransız ittifakına taraftar 
olduğunu çok defa tekrar ettiği i
çin Fransa, dostluğuna kıymet 
Verdiği bu devletin dileklerine 
kartı yürümek istemedi. Laval iki 
•iyua arasında tereddüd edip du
rurken, ansızın Almanya, 16 
Martta Versay andının silahsız
lanma hakkındaki hükümlerini 
kaldırdı. Orla Avrupa' da kuvvet
li ve silahlı bir Almanya beliri
verdi. Fransa bu beklenmedik va
ziyet kartısında lngiltere'ye dö
nünce, ansızın bu devletin de ya· 
nından ayrıldığını hayretle gördü. 
Daha garibi, ertesi bir gün Mos· 
kova'ya giden bir lngiliz bakanı
nın Sovyet devlet adamları ile 
&armaş dolat görü,üp öpütmeleri 
kartısında kaldı. Bir kaç gün son
ı;a da lngiliz gazeteleri, artık ge· 
nel savaş sonu devrinin nihayet
lendiğini lngiltere'nin uluslarara
ıı müna;ebetlerinde ancak bir a-
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lngilizler; Berlin, Moskova, Prag ve 
Varşovada yapılan temasları anlattılar --- Bir Fransız gazetesine göre M. Mussolini bir Fransız -

Lava/, F ransanın 
At mangadan 

şikayetini anlattı 
STRESA, 12 A.A. - Dün sabahki cel ! 

senin büyük bir kısmı lngiliz bakanları- l 
nın seyahatlerine dair verilen izahata tah 
ıis edilmiştir. 

Sir Saymen, ziyaretlerin, Avrupa sul· 
hü için henüz Almanyanın te§riki mesai· 
sinin kabil olup olmadığını tetkike matuf 
olduğunu tavzih etmiştir. 

İtalyan askeri anlaşması teklif etmiş, küçük itilaf ve 

Balkan Birliği ile anlaşmalar yapmayı vadetmiştir. 

TURKIYENIN EN BUYUK GAZETESi 

23 Nisanda çıkıyor! 
Başmuharriri: ) Mahmud SOYDAN 

iç politika başmuharriri: } Falih Rıfkı ATAY 

Umum Müdür l 
Ahmet Şükrü ESMER 

lngiliz heyeti, Stresada tem>il edilen 
devletlerin tesanütlerini izhar ebnesini 
görmek istemektedir. lngiltere, bu tesa· 
nüt fikrine bağlılığını i•bat edecek delil
leri göstermiye hazırdır. İngiltere, .ulus
lar kurumu çerçevesinde bir kollektıf em 
niyet tanzimini istemekte ve .. bu .~erçeve 
içinde fiili yardnnlarını mumkun olan 
bütün pratik şekilerde getirmeğe hazır .. 
dır. Sulh tanzim edilmelidir. Ve lngiltere 
bunun tahakkuku imkanını muhtelif dev· 
Jetlerin sil&hları nisbetlerjnin tesbitinde 
ve bir kontTolun tesisinde görmektedir. 
İngiltere, dörtler mi•akına sa~ı~ kalmak
tadır fakat bugünkü şartlar ıçınde, in · 
gilt.,,'.e hareket esa11run Üç büyük garp , 

' (Devamı 7 inci &ahifede) Konleran11ın toplarwlljı Stre sa 11ahiılerirulen bir manzara 

Dış politik:ebaşmuharriri: J 

Ökonomik yazılar başmu- } 
harriri: .................. ,.,,,,,,,,,,,,,,,,., ........................ ,,. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,, Sami 

Dünya kadınları toplanıyor 
Dün gelen Mısırlı, Amerıkalı, Hintli, 
Avusturalgalı murahhaslar kadın-

iığa dair fikirıerini anlattılar 
Mısır murahhası, bir kadın Uluslar 
kur:umu yapılmasını teklif edecek 

An erıkalı murahha11la bir gezetecl 
Atsıuluıal kadınlar birliği kongre•in

de bulunacak murahhas kadınlardan bir 
kHrnI da dün tehrimize gelmişlerdir. 

Sabahki ekıpreıle dört kişiden mürek-

Hint1i murahha11lar 
kep olan Amerika murahha~ları gebniı -
lerdir. Amerikan heyeti batkan Josephine 
Schain, May Ladd, Esther Gracie, Oır-

(Devamı 7 inci sahifede) 

Dış işler Bakanı ~ll~~l'-.#~1~~~~~~1111~1~ 

Kadrosunu yapan, l J 
Bay T. R. Aras 

Belgradda B. 
Yazılarını seçen, Ali Naci KARACAN 
Tekniğini kuran, 

..,..,..,.,..,.,..,..~~~~"'"'....,...., .............. ,_..___~,~· ..... ""- ""'-~ "-' 
Eski Adliye Vekili: Mahmud ESAD 
Eski Kars Say/avı: Ağaoğlu Ahmet 

[Suya, sabuna dokunmadan] Ali Naci 
[Felek] FELEK 

y evtİÇ!C konuştu Siyasal yazıcıları } 

BELGRAD, 12 A.A. - Türkiye Dı- Fıkra muharrirleri 1 
tarı iıleri bakanı Bay Tevfik Rüştü Ara• 
Belgrada gelmiş ve İstasyonda batbakan 
Bay Yevtiç, Türkiye elçisi Bay Ali Hay-

1 
dar ve elçilik erkanı Balkan devletleri H'k~ 1 • • • "O h 
rnüesmleri, dışarı işleri bakan muavini 1 • a y e erımızı r an 
Bay Puriç, bakanlık erkanı ve bir çok Selım,, yazacaktır. 
gazeteciler tarafından karşılanmıfhr. 1 

Bay Te~fik. Rü~ ~~as B_ay .Yevti~ ile Umumi neşriyat ve yazı ı 
beraber Turkiye elçılıgıne gılmışlerdır. • I • .. d .. l . 1 

ıs erı mu ur en · J 
BELGRAD 12 A.A. - Baıbakan Bay . . 

Yevtiç Dışarı işleri bakanlığında Bay Yazı Müdür Muavinleri:} 
Tevfik Rüttü Araa ile gÖrÜ§mÜf ve ıaat 
13 de terefine Mon Avala lokantıuında Ankara istihbarat şefi: } 
bir öğle ziyafeti vermiıtir. Bay Yevtiç } 
akıama kadar Bay Tevfik Rüştü Aras ile Ankara muhabirleri 
konu§ma1anna devam edecektir. 

Türkiye Dııarı itleri bakanı bu akıam } 
Cenevreye hareket etmektedir. 

Balkan muhabirleri 

[Hergün bir fıkra] Peyami SAFA 
[Bu da benden] Orhan SELiM 

"TAN ,,ın hikayelerini, yine, Orha!1 Se
lim müstear ad ile sade ve g üzel türkce· 
nin en beğenilmiş örneklerini yaratmış 
olan değerli şair yazacaktır. 

Etem izzet BENiCE 
Mümtaz FAiK 

Senih MUAMMER, Nazım NAFiZ 

Mecdi Sadreddin SAYMAN 

Bilal 
11han 
Adil 

Solya muhablri: M. NECMETTiN 
Belgrad-Bükreş muhabiri: E. ŞEflK 
Atina muhabiri: FiKRET ADIL Dün şehrimizde iki 

zelzele oldu 
Seyyar Anadolu muhabiri } Hamdi USTEL 

Galatasaray: O -Libertas: O Merkezi yukarı H ı ndistan

yorgun l uğile OVDayan da .~ldu~~ tahm D ediliyor 48 saatlik tren 
Viyanalııar k d l Dun tehr~zde saat biri on altı daki-

[Bu muhabirimüı Anadoluyu bmir "" hava/isinden baılıyarak mıntaka m.ın 
taka dolafQcak cıe bütün gördüklerini mektuplar cıe telgraflarla gantem•"' 
o1ildirecehtir. "T AN.,m bu muhabirind en batka bütün vilayet merkezlerinde v• 
kazalarda ayn ayn daimi muhabirleri vardır.] 

Spor yazıcı ve muhabirimiz} Sadun GALiP 

l Münir, Reşat, Tevfik, Salahaddin, Ze-

-

gO} Çl aı ama 1 ar ka .~~.bet s~mye .geçe çok 1iddet1i ve ıa-
~t. uçu on bir dakıka on saniye geçe hafif 
iki zelzele kaydedilmiştir. Aynı merkez. 
den olan her iki zelzelenin htanbuld 
2100 ki.lometre kadar uzakta ve Hindi.". 
tanın ıunali garbi mıntakaoında old -

-

tahmin edilmektedir. ugu 

Bu buau•ta, dün Raıathane .. d .. .. 
B F b. n .. .. . mu uru 

ay a n e goruştuk. Bize dedi ki: 
- Bugünkü (dünkü) iki zelzelenin 

merkezi Hindistandadır. Bize u aktı 
Tah 'b z r. 
. ~ ~tı )varsa o.radadır. l.tanbullular i

çın Oh<U aaok bır şey yoktur. B" k .. I ır aç 
gu'!' evve ge~e Marmara adalarında olan 
hafıf zelzelenın merkezi, geçenlerde>ki 
bü:ı:ü~ zelzelenin merkezi idi. Fakat şid
detını kaybetmiştir. Son def:ıki tiddetJi 
z!lzelelerden aonra, ayni şiddette tekrar 
bır zelzele olma11 çok uzak bir ihtimal • 
clir. Ekıeriya, bir tiddetli zelzeleden IOn· 
ra, uzun zaman, topraklar aiikUnet bu .. 
]ur.,, 

İstanbul istihbarat kadrosu ki Cemal, Necmi, Alaaddin, .Ekrem. 
Nejat, Hüseyin, T. Mitad, Danış 

M ütercimlerirniz: 

Ressamlarımız 

} 

} 

Yusuf OSMAN 
Nüzhet 

lhap HULUSI • 
Münif 
Elif NACI 

F - af uh b. 1 . . } Cemal ' otogr m a ır erımız Hilmi 

~ 
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Akagündüz ~ 
Romanlarımızı Mahmud YESARl . ~ 
yazacak olanlar Burhan CAHlT ~ 

',,~,.,.,,,...,,.,...,,_,...._ ,"" ............ , , 
... Stendal'in yüksek eseri "Kırmızı - Siyah.,ı "TAN,,da NURUL· 

LAH AT A'nın lisanile güzel türkçeye çevrilmiş bulacaksınız. 

Tarihi tefrikalarımızı 
yazacak olanlar 

Bizde casusluk: 
Aziz Hüdayi AKTEMIR 

"Fatih lstanbulu nasıl aldı?,,: 

l:'abulucu rolü oynıyacağını yazın- - - --"'-"" Pi 
~- Fra~~ kararını verdi. Bunun- .. 6 . yangO [!Jizd~·""· ıusluk tefrikamız timdiye kadar netredilen bu çeıit eserlerin - ··~ Libertas kalecısı ır şütü tutarRe:.. d b ı ki · k d 
1 ' , · ·· d · ıye 1 ınz en fevkaliidelerinden biridir. Yazanın ismı ve mütare e e 

M.TURHAN 1 

a beraber Ingiltere Y• gucen ır- ( Taf•ilatı 6 ncı sayıfamızda) bütün istihbarat aerv:iıimizi tstanbulda idare eder vaziyette butunmuı oı· 
ınemek ve 'Fransa - Rusya ittifakı- Dün de diğer numaralar ması eserin yü1uekliğine en büyük delil ıayılabilir] , 
na 19 uncu asırda yapılan aske- L"Jd" k Azı·z ok cula Bu kadrodan da • nl .... ··nü verme Fakat benzerlik burada bitiyor. yet altına almıt oluyor. Lehistan'ın çeııu ı, eıide bı'tı·rı·ldı· uyu r• 
"1 a a,maların gorusu · · b · f k 1 b • anlatılacağı üze~e 
ınek için bu anlaşma, uluslar der- Eski vaziyet ile yeni vazıyet ara- ı~ra a acağı ir savatta, Rus. Tayy~ piy~gosunun bütün nurna • "TAN'', büyük hır 
neği misakının sözleri içine ka- sında büyük bir fark vardır ki bu ya nın Almanya' ya kartı Fransa' ralan dun çekılıp bitirilmi~tir. Evvelki Jleket gazeteıi halinde çıkabilmek için, memleketin en değerli yazıcı· 

da yeni Rusya'nın eski Rusya gi- ya büyük yardımı olamaz. Ancak ıı:ünk~ çekilişte çıkan 25000 liralık bile- anna dayanıyor ve güveniyor. [ "TAN., özü sözüne uygun yalnız doğru 
"••tırılmıttır. k ·ı b bi, Almanya ile sınır komfUSU ol- bu Rus • Fransız anlatması bura- tın_bır parça11 da Beyoğlunda Saksı ıo- ha~re ~eğer verir ve onu bildirir, her ıeyden evvel muhte~iyatının kali-

Ruaya - Fransa ittifa 1 1 e .~ d k 1 k d tesı.ne •. d.ıkkat eder Ü•tün bir gündelik olmak için hazırlanıyor.] diye iliin d ) 1 mamasıdır. a a acağ. benze' •iyoı. Bu, da- agın a 23 nu~rada Bay Haydara ık-
ev etlerin Almanya'ya O an mu- ak d k ·· h . b" ) mı•tır. 15000 lıralık b"ıleb·n bir ç e~gııruz zaman, halkı aldatmıyoruz, tamimi fikrimizi ve maksadımızı bil-

i Bu, stratej· i b ırrun an ço o- a genış ıı an a•ma kombinezo- • pa d "TAN" bö ı naaebetleri bakımından gene aa· T Şek ş· k . d rça., . ı~yor_uz. , .. Y e bir gazete olacaktır ve böyle bir gazete olmak 
1. b" f kt Genel sav~•tan nunun ba•langıcıdır Şı"md"d 1 .. er.. 1.r. etin e Bay Şükrüd--"-. Bay •~n, h b" f d-'-" ık k va,tan önceki vaziyet geri geliyor nem ı ır ar rr. "'T T • ı en - Şükru dun parasını Tuncay ıı'i:::.nden r ıç ır e m<ar ı tan açınmamıştır. 

ınu? Hem evet hem hayır. Evet, önce, Rus • Fransız ittifakı karşı- talya'yı ve soı.ra da küçük antan- almııtır. ' T<;i<!ar ediyoruz: "TAN", sizin gazeteniz, Cümhuriyetin ve inkılabın 
~ünkü biri Av~pa'nın batısında, ıında Almanya iki yandan da ta- tı buna bağlamaktan bahsediliyor. . Numarası;"a ikramiye çrkmıyan bütün raJk,kçısb ve halkıdn dileklerinin tercümanı olmnğa çalııacaktır. Her ıınıf 
ot k. d arruz tehlikesi kartısında kalırdı. Stresa' daki görüşmelere rağmen, bıletler 1.5 lıra teselli mükafatı alacaklar- u gazete e, kendisini alakadar eden kısımları, yerli yerinde bula· 

e 1 de Avrupa'nın doğusun a o- Bu, Almanya için büyük bir z::.yıf- dışarıda, Avrupa'yı iki zümreye dır. Yanı onda bir bilet sahipleri birer cakla~dır. Bütün haberleri, bütün fikir hareketlerini, spor, kadm, moda, 
1

1
a.n iki büyu'"k devlet mukadderat- b.uçuk, be•te bır" bilet sahı'plen" de u··çer gençlık cereyanlarını ve dünyanın bütün meraklı vukuatını, en güzel, en 

ilk idi. ayıracak ola. ittifak siyas .. sı al- • ı · 1 arını birlettirmitlerdir. Bunla~ı~ L h. .1 lıra alacaklardır. can 1 resım erle dolgun bir halde, "TAN., da bulacaksınız. 
-~a.aıı:ıda da her iki tarafın rakıbı Bugün Almanya r e ıstan 1 

: mıt yürüyor. ükru·· ESMER Dünkü çekilişte kazandn numaralar iç "23 Nisan,,ı bekleyiniz. "TAN ,,ı gorunce, hayal kı-
lıll.lı1 ~·~··ık..~~~iLr ~A~lm!!!!a~n~~~~v~a~r~d~ır~.iıııl..lla~ıılaı:ı;;•miiiiaikllialdİ0il·lul•iıinlırllalrlınl1llel101nlıl-llllllllllllllllAiıi.ıııiiiiiıiiıııiiiiiiiii11ıli1ialy•ifiaıİalrımmmımz~dad:;;::ı~r.iı. .... -.-.~~--_:_-~r~ı~k~l~ıg~~~ın~a~u~ğranıayacaksınız. 
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Arablstar.da 

imparatorluğu Atina divanı harbinde --·--:= ·---yık. ı ld ı Hükumet komiseri iddiasını söyledi 
Her halem mahluıulur. Yuaıu Son Yemen .,..u.; Mahmut NEDiM 

/J,,_bülmendehe arabaları yerleştirin 
Türklerin gelmemesini temin edin 
Göreceksiniz ki lngilizler memnun olacak 

suçluların cezalarını tayin etmedi, 
bunu malıkemeqe bıraktı 

~ 

ve bir daha oraya uğramıyacaklardır 
bir cihat, dini bir harp oluyor. Bu- Y_arı yolda bıraktığı görülmemit-
f nu beşerin aklı idrik edemez. Al- tir. ! 
lab rızuı için söyleyiniz, bu har- V akia İngiltere bu topraklarda 
bin bu ıuretle çdrtı:ğı muhakkak ol- manuız bir boğutı»anm, kardef 
duğuna göre siz bu işte dinin bir kanı dökülmesinin aleyhindedir. 
dahlini görebiliyor musunuz? Fakat bu büyük müttefikimiz ta. 

Zatı ıiyadetlerini gene temin arruz.a duçar olduğumuzu gördü-
ederim ki İngiltere devleti Müalü- ğü anda bütün mevcudiyetile bize 
manlar vazifei diniye ve mukad- yardım edecek, her mütkülü ilcti-
deselerinden olan Hacca mani ol- ham ederek bizimle ayni safta bu-
mamak için Hicaz sahillerini biz- 11111&Caktır. Ve o zaman bakalım 
zat muhafaza edeceğini ve hacı- hadisat neler gösterecektir! 
ların serbestçe gidip gelebilmeleri Son söz olarak gene sizi ve Ce-
için vapurlar tahsis edeceğini ilan nabı hakkı işhad ediyoruz. 
etti. Fitneyi uyandıranları Allah if-

Hicaz bugün aç kalmıyorsa ora- lalı etmez. 
yı Osmanlılar mı besliyor, yoksa Baki kemali ihtiram ile elleri-
başka yerlerden gelen erzak mı? nizi öperiz ve selamlarnnızı arzey-
lngiltere devleti Hicaz sahillerini leriz.,, 
abluka etse arazii mukaddesedeki 
kardeşlerimizin, di..ıııdaşlarnnızın 
hali neye varır, BiJadı mukaddese
yi açılıktan kurtaracak bugün ev
vel Allah, sonra lngilteredir. 

Mülahaza buyurunuz, din için, 
"dini kurtarmak için harbettikleri
ni ilan edenler mi, yoksa ehli iıııa. 
na, bilıidı mukaddeseye bilfiil yar
dım edenler mi sükranımıza hak 
kazanmıtlardır. Kuru lafın, boş 
sözün yanında gözlerimizin gördü
ğü, kalbimizin inandığı bir haki
kat var. Hayale, iftiraya mı inana
lım, hakikate mi ? 

Sonra İngiltere devletinin bu 
tarzdaki mesaisi yalnız bugüne 
münhasır da değildir. Bu, yüzlerce 
•enelerdenberi böyle devam et
miştir ve inanıyoruz ki edecektir. 
İşin içindeyiz, biliyoruz ve göril
yoruz ki lngiltere devleti Arapla
rın ferd ferd dünya ve ahiret it
lerinde hürriyete mazhar olmaları 
için elinden geleni esirgemiyor ve 
bunu lcraatmın başında tutuyor. 

Y alm.z Hicazda değil, bu mu
harebede, timdi Şattülarap sevabi· 
lini ve Akabeyi de muhafaza edi
yor. Bu olmasa Osmanlılar oraları
m da Çanakkale boğazına benzet
mek için ellerinden geleni yapmak
ta tereddüt ederler mi ııanınınız? 

Lahic sultanı 
Ali bini Ahmet Fazıl 

Bunu yazan sultanı pek az bir za. 
man aonra memleketi askerlerimi
zin hücumu kartısında terkederek 
Adene ilticaya mecbur oldu. Ali 
Sait Bey kumandasındaki kbala.
rmuz çetin müsademelerden son
ra (Lahiç) ive nihayet bütün neva
hii tesayı itgal etmit bulunuyorlar
dı. Lahiç muzafferiyetimiz her ta
rafta iyi tesirler uyandırdı. Bunun 
üzerine de Ali aSit Bey kolordu 
kumandanile benim yazdığınıız 
inhalar üzerine mirlivalığa terfi et
ti ve mütarekeye kadar Lahiçte 
kaldı. lngilizler müteaddit defalar 
zorlu hücumlarda bulunarak orala
rı istirdada tetebbüs ettilerııe de 
muvaffak olamadılar • 

Şerif Hüseyin de Mekkeden bu 
muvaffakryetimizi tebrik eden bir 
mektup göndermişti, (1) Vakili, 
Lahici ve nevahii tisayı kurtannıf, 
muzaffer olmu~tuk. Babıali de, 
başk ~mandanhk da buna pek ıe
vimnitlerdi. Bu yüzden hiç ol
mazsa Adende bir İngiliz kuvveti 
tutuyor, bu suretle diğer cepbeleye 
de bir faydamız dokunuyordu. 
Harp muvaffakıyetle neticelenir
se elimizde sulh ma,sasına koya
cak bir de bu bulunuyord ... 

ATINA, 12 (Husuıi muhabirimiz -
den) - TeNane baskını meselesini tet
kilt eden divanıharp dün suçluların mü
dafaalanru dinlemİf ve bundan sonra bü
kWııet komüeri iddianamesini aöy\emiı
tir. Komiser bu icldiMJameainde her suç• 
!unun isyan harelı:etindelô meı'uliyetini 
aymruı fakat kendisi, baldanncla verile
cek cezayı tayin ebnİyerek bunu divanın 
takdirine bıraktığım IÖylemiıtir. 

Bu divanda suçlu olarak bulunan Ve
oizeloı'un vaftiz çocuğu ve Hanya mcb' .. 
usu Piıtolakiı uyan hareketine iıtirik 
ettiğini inkar eylemiı ve kaçan uyan re
islerini takbih etmİ§tİı'. 

Divan müdafaa avukatlanru dinlcme
ğe baılaımııtır. Y ann hüküm verilmeıi 
bcldenmektedir. 

Rütbeleri rel' edilenler 
ATINA, 12 (Husuai muhabirimiz -

den) - Fevkalade divanıharpte muhte
lif cezalar ile rütbelerinin kaldmlmasına 
hüküm verilen zabitlerin bugün rütbeleri 
alınacaktır. ilk kafile malıkUmlarm rüt
beleri alındığı zaman zuhur eden bazı: 
uygunauzlukhıra tekrar meydan verilme
mesi için tedbirler alıD111J§tır. 

isyan hareketile alakası görülen sabık 

ftafvanın J. ir izah• 

İtalyan - Habeş 
ihtilafı nasıl 

halledilmelidir ? 
CENEVRE, 12 (A.A.) - ltalya hü· 

kUmeti, Habqistan ile keneli arasında 
doğrudan doğnıya yapılmıı olan müza
kerelerin tarzı hakkında Habe,istanrn 
serdebniı olduğu mütalealan açıktan a· 
çığa reddetmektedir . 

Habepatan hükumetinin hareketi hi • 
lafına olarak ltalya hükiimetinin doğru. 
dan doğruya müzakereler icrasına devam 
edilmesi mütıdeasında bulunduğu ehem
miyetle kaydedilmektedir. 

Habefistan ve ltalya hiilnimetlerinin 
19 kanunusani 1935 tarihli nota muci • 
bince her türlü ihtilafı 2 ağustoı 1928 ta
rihli ltalyan - Habeş muahedeı; ahkamı. 
na tevfikan yani ya uzlaıma veya hake· 
me müracaat ta..·ikiyle halletmeği taah
hüt etm'ı olduklan hatırlatılmaktadır. 

Bir de 1928 tarihli muahhar notalarla 
her iki hiilıcimıeıin her hangi bir iıhtila • 
fın hakenıe havalesi takdirinde ikişer J.a
kem tayin etmeği taahhüt eylemiı <>lduk
lan beyan olunmaktadır. 

Bu sebepten dolayı ltalya, doğrudan 
doğruya Habeı hükUınetine müracaat e· 
dercılc bu ferait dahilinde kendiM ile uz
la§mağa amade olduğunu bildirmek ni
yetinde olduğunu beyan ve ilan etmi1 -
tir. 

La Sıı.vü de ne kadar 

Babülmendep bombardımanını 
Türkler belki aize başka türlü an
latmıtlar ve bundan lngiltere a
leyhine bir propaganda vesileıi 
bulm~lardır. Fakat hakikat öyle 
değildir. Ey efendimiz! Hakikat 
fudur ki ticaretin serbestisi nokta
i nazarından ve urf bu dü~ünce i
le lngiltere hükfuneti Türklerin 
Babülmendebde kalmalarını mu
vafık bulmamıştır. Bunu isbat et
mek zo rdeğildir. Size teklif edi
yoruz: Babülmendebe siz Zevdi
ler ve diğer Arapları iskan ediniz 
ve oraya Türklerin gelmiyeceğini 
temin ediniz, göreceksiniz ki ln
giltere devleti bunu hoş., görecek 
ve Babülmendebe bir daha uğra
mıyacaktır. Hüsnü niyete bundan 

Fakat parasızlık ellerimizi kol
larımızı bağlıyordu. Karşımızdaki 
adedce. silahca. paraca bize nis
bet edilemiye~ek derece faik dü,
mana karsı biz nasıl mukavemette 
devam edebilirdik. Vakia buT'u
na kadar yaptık. Fakat neler çek -
tiğimizi de unutamam. lnif l z iiras1 var 

bii}ük delil olur mu ? 
Bu, hakkın ne tarafta olduğunu 

ayan bir surette göstermiyor mu? 
!)ediğimiz gibi, biz aöze değil 

vakaya. hakikate, delile inanı
yoruz. Şimdi, zatı siyadetlerine 
her hakikati olduğu gibi anlattığı
mızdan emin olarak, mevzuumuza 
gP.lelim: 

Türklerle elele vennif Mehmet 
f-1 

• -.ır ve Ahmet Numanın ve p.,.Je
ri ne taktıkları Arapların aleybi
m'?deki hareketlerini bot görecek 
"'isiniz? Biz eminiz ki siz bu husu
"' asla muvafakat etmiyeceksiniz 
ve onlara değil, bu i,te bize nnıa
v•ııet edeceksiniz. Bu muavenet
tt'~ asla ümid=mizi kesemeyiz. 

Ali Sait pa~a Lahicten 11-10- LONDRA, 12 (A.A.) - lngilterc 
331 tarihile bana ~öyle vazıyorrlu: Ba•-'<asınrn haftalık bilançosuna nazaran 

"Devleti Osman iyece Yeme:> vi- tedavülde bulunan paralann miktarı 
!ayetinde ne tahriri müfus, ne de 386.990.820 lngiliz lirasından 388 mil • 
tahriri emlak icra edih·ed' ği g;bi yon 308.354 lngi.liz lirasına çrkmııtır. 
memleketin hakiki idhala t ve ih. Hazine ile bankaların cari hesaplarına 
racatı, Eerveti ırahall i!li ve~~ İ'"e- 1 ıtclince; hazjncnin cari hesabı 10 milyon 
si miktarı hakkında da işe yarıya- !:49.197 lngiliz lirasından 9.216.484 ve 
cak elde bir i'tat' stik bulunm:ı- barrkalann cari hesaplan da 109.673.882 
dığı malumu devletleridir. liradan 103.297.033 liraya düpnüştür. 

(Bitmedi) Terh.inata nisbeten kasa mevcudu yüz-

( 1) Bu mektubunc!.1 cok hararetli bir 
liornla bu büyük muzafferiyetimi.zi teb
rik ediyor. çok sev indiğini va7.TVor ve 
muvaffakıyetlerimizin temadisi için ge· 
ce gündüz dualar ettiğini bildiriyordu. 
Halbuki o esnada Serif Hüseyinin İngi
lizlerle müıekeratta bulunduğu, hatta 
bu müzakeratm neticelendiğini ve an· 
!aştıkları bil5harc anlaşılmıştır. Şerif 

Hiis .. yin h u hareketiyle bizi ovalayarak 
siyasetini ta kip ediyordu. Çünkü onun 
Şamda Cemal paşadan çekindiğ i kaıfar 
Yemenden de end~e etmeğe, korkmaga 
hakkı vardı. Eğer Yemende S ·r" "ii
seyinin günün birinde kıyam etl .. •,:1 ~,._ . 
ğinden süphelenmiş olsaydık, h•··'• ı ,\ • 
bazı tedabir ittihaz edebilirdik Mesela 
uzun bir mürlrlet muhasarada kalan Ta. 
ifi kurtarmak için bir kuvvet gönrlerebil 
.rnemiz mümkün olabilirdi. Şerif Hüseyin 
bu ihtimalleri düşünerek her fırsattan 
istifade etmiş ve oynadığı hiyanet oyu
nunu bizden de gizlemeğe var kuvvetile 
çalışmıtşır. 

de 41,1 den yüzde 42,S e çrkmııtır. 

Ee.çikada 
A'tın esaHna dayanan 

m.ıkav_le al kamı ı 
BRÜKSEL, 12 (A.A.) - Altın mad

desine dair olan kralın emirname.si §U 

şekildedir: Bir icar veya ikraz mukavele
namesinde albn maddesinin zfunanı mez
kur olduğu takdirde tediyat, tediyenin 
yaprldığı anda rayiç olan akçe üzerin · 
den yapılır. 

Ecnebi parasına dair olan altın mad
desine gelince borçlu, 1 mart 935 kam
biyosunun fevkinde para vermeğe mec .. 
bur tutulamaz. 

Kralın emirnamesi, devlet, müıtem1e
keler, vilityetler veya komün1er tarafın
dan akdedilmiş olan istikra:zlardan müte
vellit taahhütleri hiç bir veçhile deği§ -
tirmemektedir • 

~~~~--~~~~~~ 

~iz kiı:meye ne düşmanız ne de 
iP avüz niyetindeyiz. Fakat mec
bur olursak kadere tabiiz. Ve bi-
1" nınelidir, b.. iş kolay bir iş de- J l Macarisb,nda intihabat 
~· 1 dir. Karşımndakiler kim olur- a pon ya İ e BUDAPEŞTE, 12 (A.A.) - Ulusal 
!arsa olsunlar bizi zannettikleri gi- --o- birlik hükUnıet fırkası, meclisteki say • 
b; .,ayıf ve aciz bulamıyacaklardır. Amerika arasında ticııri ıavırklardan yüzde yetmiı;n; kazarunııtır. 

1 • k Fırka, mevcut 245 •aylavlrğa ilaveten on 
Kuvvet erı ne adar büyük olursa b:r iht laf yok sekiz ıayl:vlık daha kazanmııtır. Say 
olsun, biz de her ihtimale karşı lavların hemen yarısı yenidir. 
hazırlanmıf bulunuyoruz. Vatanı- VAŞiNGTON, 12 (A.A.) - Ameri- J 'I 

ı.a - Japon- ti--ret münasebetleri hak- Avusturalwa - og1 tere mızı k=mseye pe•ke• çekemeyiz. ,_ - J 
Y Y kında, B. Hull ve B. Oayre ile yaptığı -k 

Bizim de kanımız. imanımız, ce- samimi bir görüımeden sonra, Japon se- tayyare ro oru 
saretimiz, kuvvetimiz '11."lr. Bahu- firi B. Saito demiştir ki: LONDRA, 12 (A.A.) - Geçen sene 
s•1' rPiittefikimiz lngiltere var. "- Amerika ile Japon)-.. arasında e- lngiltere ile Avu•turalyayı birbinne on 
Ö 1 b . f"k k' hd' d konornik hiç bir ihtilaf yoktur ki, Ame. bet günlük bir r kor müddeti içinde bai(-

Sakız meb'uıu Rozakis tendf edilnriıtir. 
Yeni d ivcını hcır p 

ATINA, 12 (Huıuai mulıabiriıım -
den) - Y ann tayyare umum kumandam 
Repas'JD riyasetindeki divanıharp faali -
yete başlıyacaktır. Bu div• ilk kafile o
larak ( Cümhuriyeti koruma) dernekleri 
umum reiai General Papulaa ile 38 kifi
ye baliğ olan dernek ıube reislerinin mu
hlllı:emeaine bakacakbr. 

Atina ve Seliinik üniversitelerinden 
çıkcırıfon profesörler 

ATINA, 12 (Hususi muhabirimiz -
mizden) - Atina ve Selanik Onivenrte
ıinden çıkardan ve onlarm yerlerine ge
tirilen profeıörler hakkındaki emirname 
bugün resmi gazete ile ilan edilmıiJtİr. 

Bu emirnameye göre Atina Oniveni -
tesinin felsefe kısmından üç, hukuk k11-
mmdan iki, doktorluk kamımdan üç, dit
çilikten üç profesör çıkarrlmııtır. 

Selinik Üniversitesi felsefe kısmından 
üç, tabiiyat kısmından ki, politelmik 
mektebinden yedi, yüksek ticaret melde
bioden bir, yijksek ziraat mektebinden üç 
profesör çrl<arılmııtır. 

Yunanistanda 

. Ça.daris iyıleşti 
intihabat hazırlığı 

başladı 
ATJNA, 12 (Hususi muhabirimiz • 

den) - Bir müddetten beri rahatsrz bu
lunan Başbakan Çaldaris iyile§mİI ve ga
zetecilere beyanatta bulu,,..ak demiıtir 
ki: 

- intihabat tayin ve ilan edilen gün
de yani mayısrn 19 uncu günü behemehal 
yapdacak ve örfi idaıre de yakında kaldı
nlarak memlekette tabii vaziyet tekar • 
rür edecektir. Memlekete karşı bir mec
nun tarafından yapılan dehşetli karışrk
lrk hükumetin gayret ve faaliyeti saye
sinde az :zamanda izale olundu. Pek ya· 

• kında kapanan gazetelerin de İntiıanna 
müsaade edilecektir. 
ATINı\, 12 A.A. - Atina ajansr bil

diriyor: 
Başbakan Bay Çaldario maliye bakanı 

11fatile 1935 bütçesinin esbabı mucibe la
yıhasmı hazırlamıştır. Bu layihada deni -
liyor ki: 

"lzansız ve vatan haini bir takmı a -
damlann devlet iktisadiyatnıa indirdikle
ri vahim darbelere rağmen bütçede an -
calı: 30 milyon dı.ralıımilik bir açık bulun
maktadır. 

Bütçenin tatbiki iç.in bütçede yüzde 35 
niıbetinde bir para aynlmııtır. 

Bay Çaldaris gazetecilere beyanatında 
demiştir ki: 

Bütçenin tanziminde ~lıca tasarrufu 
göz önünde tuttuk ve bu sayededir ki 
milleti yeni yüklerden kurtardık. Varidat 
tahminlerinde çok kıskanç hareket ettik. 
Binaenaleyh tahsilatın tahminlerin üs -
tünde olacağma katiyen kaniim. Bundan 
ba§ka bütç.,ye 330 milyon drrahmilik bir 
ihtiyat akçesi konulmuştur. 

Milletin hükümetin icnı.atına halisane 
yardım ed ceğine emniyetim vardır. Hü
kumetin yegane maksadı ulusun refahı -
dır. 

intihap listeleri hazırlanıyor 
ATINA, 12 (Hususi muhabirimiz -

den) - Başbakanın emri üzerine müs
teşarı intihabat listelerini hazırJamağa 
başlamıştır. Bu suretle bugünden itiba -
ren intihabat faaliyeti başlamış oluyor. 
intihabat esnasında miting yapıhnasını 
Dahiliye Bakanlığı menetmiştir. 

- - · O -

Toz fırtına 1 arı 
Amerikada milvoıılarca 

do'arhk zarar var 
NEW - YORK, 12 (A.A.) - Toz fır

bnalan Pndi Teksa 'ın cenubu garbi ine 
doğru gitmektedir. Kanıa•'da zarar ve 
ziyan yinni bilyon dolar tahmin edilmek
tedir . 

Yüzlerce aileler, harap olmuş olan 
mıntakalardan kaçmaktadırlar. 

Büyük Okycınostcı tcıyfun 
MANILLE, 12 (A.A.) - Geçen cu -

martesi günü Filipin adalanndan Luzon 
adasında vukua gelen tayfun neticesinde 
70 kiıi ölmüştür. Bundan bqka 30 kiti 
de ortadan kayıpttr. 

Paris borsaıı Stresadan 
haber bekliyor 

Pft.'"llS, 12 (A.A.) - Esham borsa11, 
Stresa'dan ııelecek ilk haberlere intiza • 
ren, fimdiki badde bekleme vaziyetinde 
bulunmaktadır. Boraanın açılrıında gö • 
rülmüı olan m ...... emet, bilahare inti -
zamsızlık gösten4 maamafih piyasa 
üzerinde zararlı t•r4.er yapmamışhr. 
Dunımlan iyi .-. F.._.. randlan, 

· l'I lrı.IW ehemmı:vete şayan w; ı 

lı.aydetrniftir. 

Sinema konf eranıı 

Prens Pof, Bay Tevfik Rüştü 
Arası kabul etti 

BELGRAT, 12 ( A.;...) - Bu gün devlet ncıibi prens Pol, öğle iiz• 
ri Türkiye dlf'UI ifleri lxıluuıı Bcıy Tevfik Rüptü Aran kabul etmİftİF. 

Öğleden sonrcı da Bcıy Tevfik Rüştü Aras, Bulgcır itilafı devlet• 
lerinin elçilerini kcıbul etmiftir. 

Türkçe olmıgan kög isimleri 
UŞAK, 12 ( A.A.) - Halkevi, Uşağcı bcığlı köylerden otuzu

mın cıth yeni Türkçeye uygun olmcıdığındwı bunların adlımnın değişti• 
rilmui için tqebbüıuıttcı bulunmuftur. 

Türk-Alman ticaret anlaşması 
BERLllı, 12 ( A.A.) - Anadolu Ajwuının luuıui muhcıbiri büdirl

yor: 
Türkiye ile Almanycı arcısında bir ticcıret ve klering cınlaprıası 

ycıpılmcısı için Dışcırı işleri Bcıkcınlığı umumi katibi Bcıy Numcın Mene
mencioğlunun bcışkcınlığındcıki heyeti murcıhlıasamızla Almwı heyeti 
cırcısındcı bir müddettenberi devcım eden müzııkereler bugün mııva.1-
fokıyetle neticelenmiştir. 

Anlaşmcı pcızartesi günü inızalcınaca.ktır. 

-------~~~----------~------ · Balıkesirde yeni Belediye 
binası 

BALIKESiR, (Milliyet) - Ev
velce bildirdiğim gibi belediye ye
ni yapılan ve fırka bin.ası yanında
ki yere geçti. Fakat burası yapı· 
lırken gözetilen maksat belediyeye 
varidat getirecek bir apartıman 
olması idi ve öyle in,a edildi. Bu 
yüzden yeni bina belediye için bi
çilmi~ yer değildir. Dar koridor ve 
odalariyle burası yine bir oturacak 
yerdir. Balrkesire iyi ve belediye
nin i,ine uygun bir yapı gerektir. 

Avda ölen bir balıkçı 
TRABZON, (Milliyet) - Akça

abatta 65 yatlarında bir ihtiyar 
balıkçının sahilde bulunan cese
dinden av esnasında kalp sektesin
den ölduğü anlaşılmıftır. 

C. H. Fnkas1nda konferans 
TRABZON, (Milliyet) - Cüm

huriyet halk fırkası binasında her 
hafta 6 ok mefhumları üzerinde 
koııf,.~~ n•hı.r v<"rilmektedir. 

bay ıvıusolıoıy c:: Madaıya 
veriliyor 

PARIS, 12 (A.A.) - 1600 eski 
Fransız muharibinin bir kaç eüne ka
dar Romaya yapacakları ziyaret e•na
aında Mareıal Peten, Bay Muıaolini
ye Fransrz askerlik madalya11ru ve • 
recek'ir. 

lstimzL, edilen Bay M:ıaaolini ma
retahn seyahatinden fevkalade müte· 
haasiı olmuıtur. 

Bay L"vaı Hit;er ile 
görüımek istiyor 

LONDRA, 12 (A.A.) - Star ga • 
zetesinin yazdığına göre, Bay Laval 
Hitler le görÜ§ltlek arzusundadır. 

Ve bu görüıme fırsatı Lavalin Var· 
ıova ve Moakova &eyahati esnasında 
elde edilebilir. Ancak bu görü,menin 
yapılması için esas tart Almanyanın 
İngiliz bakanlarına yaptığı gibi bir 
el velte bulunm:ısıdır. 

Rus - Fran&ız anlaşması 
ve Lehistan 

VARŞOVA, 12 (A.A.) - Hükii -
metin gazetesi olan ( lllustrowany 
Kurjer Codzienny) Rus ... Fransız an
latmasından bahsederek diyor ki: 

Lehistan bu iki memleket arasın· 
daki anlatmaya katiyen muarız de • 
ğildir. Bunların birisi müttefiki ve di
ğeri de kendiıile ademi tecavüz mi
sakı imza etmiı olan bir devlettir. 

Ancak Berlin Varıovaya Mosko • 
vadan daha yakındır. Bu keyfiyet La
va! - Potemkin mülakatlarında her 
halde göz önünde tutulmuıtur. 

Fakır ta ebeye yardım 
SAFRANBOLU, 12 A.A. - Çocuk 

Esirgeme kurumu tarafından çocuk bay· 
ramı iç.in ilk mekteplerden elli iki çocu· 
ğa elbise ve ayakkabı yaptırmıştıT. Bay
ram için zengin program hazır1anmıştır. 

Yeraltı mühimmat depoları 
LONDRA, 12 A.A. - Oeyli Hera!d 

gazetesine göre halen mühimmat. d.epola· 
rmı bomba tesirinden muhafaza ıçın Sa· 
lisburgda yeraltı depolan yaprlmaktadır . 

Ermeni muhac'rlerinin 
iskanı 

CENEVRE, 12 A.A. - Ulus!~ arası 
muhacirler ofiai Suriyede Ermenı muba • 
cirlerinin iski.nı meae1eıile Rua mü1teci .. 
]erinin vaziyetini tetkik ederek mesaisini 
bitirmiıtir. 

Uşakta bir ilk mektep 
UŞAK, 12 (A.A.) .-: Vilayet um~i 

Meclisi kasabamızdakı ılk Mekteblerrn 
ihtiyaca kafi gelmediğini nazarı itibara 
alarak Uşakta bir ilk mektep binası 
yaptinnayı kararlaıtırmııtır. 

Harici küçük htıberler: 

+ Dı . ~ı iıleri bakanı Bay Bene• 
Belgrattan öğle üzeri Ce •• evreye ha· 

M. Kemalpaşada 
Temsiller 

Gençler hasılah hayır mü~ 
esseseler;ne Yeriyorlar 
M.KEMALPAŞA,. (Milliyet) -

Şehrimizin biricik spor kı•lübü o
lan Gençler birliğinin çalışke. n bir 
temsil grubu vardır, bu grup şim
diye kadar birçok müsamereler 
vermiş, birçok canlı eserler temsil 
etmiştir. Tükenmez bir şevkle uğ
raşan bu heveskarların verdiği 
müsamerelerin gelirleri çok defa 
hayır müesseselerine bırakılmak
tadır. Gençler birliğinin bu faaliye. 
ti ve yurtseverliği tam bir örnek 
te~kil edecek derece sayılabilir. 

Bu cuma gecesi de, birliğin tem 
sil şubesinde çalışan gençler bir 
kaç haftadanberi hazırladıkları e
serleri Halk sineması sahnesinde 
ve çocuk esirgeme kurumu ile bir
lik menfaatine olmak üzere temsil 
ettiler. Salon değerli seyircilerle 
dolmuş, birlik bandosunun çaldığı 
istiklal martı ayakta dinlendikten 
sonra genç okutan Bay Arifin gü
zel yazılan, fakat layikile söylene
miyen bir hitabesini müteak.ıp Bay 

Baha Hulilainin (kürsüden uzakta) 
adındaki bir perdelik piyesinin 
temsiline batlanmıttır. 

Bundan aonra bir perdelik (Bir 
.cesaret rekoru) ve yine bir perde
lik (Soyulan hırsız) komedileri 
temsil edilmiştir. 

T emsllerde bütün gençler rolle
rini başarmıtlar ve vazifesini can
dan benimsiyen Bay Sami Akalın 
la Bay Refet, T evfilc, Arif ve Va
hidettin mumaffakıyet göstermit
lerdir. 

Müsamere umumiyet itibariyle 
iyi olmasına rağmen bazı hatırı 
sayılır falsolar yapıldığını da işa
ret etmeden geçemiyeceğim. 

Rejisörlük ve suflörlük eden Bay 
Cemilden daha çok ilgili ve diğer 
arkadaşlardan da rollerinde daha 
tabii olmalarını beklemek haksız 
bir dilek değildir sanıyorum. 

Diyarıbekir genel meclisi 
DIY ARIBEKIR, (Milliyet) 

Şarımız genel meclisi vali Bay • a

iz Ergunun başkanlığı altında ko
nufmalarına devam etmektedir.Bu 
toplantılarda kadın üyeler de bu
lunmaktadır. 

Bugünlerde en ziyade killtiir 
bütçesi etrafında konu,malar ya
pılmıştır. it bankası yanında Sü
leyman Nazif ilkmektebi adında 
bir okula yapılacaktır. Fakat bu 
yıl büdçenin darlığı dolayısiyle 
bu okulanm yapılması geri kalmış
tır. 

Genel meclis Dağkapısındaki 
cümhuriyet alanının düzeltilmesi
ni kararlaştı:rmı,trr. Bu yıl alana 
Atatürkün bir heykeli de diki'~ 
cektir. 

Trabzon aporcu1 arı 
TRABZON, (Milliyet) - Ku

lüp itlerinden dolayı aralarında 
gerginlik olan Necmiati kulübü 
gençleri dün akşam senelik toplan 
tılarında iyice anla,arak samimi
yetle çahtmaya karar vermişlerdir 

Trabzon spor klübü 

y e ır miltte 
1 1 

a ın e ve- rikanın diğer on üç devletle yapmakta !ayan kadın tayyareci Joan Batten, ahi BERLN, 12 (A.A.) - Uluslar a"'sr 
f,,sile me.hur ve mü~tehirdir. in. olduğu müzakereler esnasında, yeni bir istikamette bir rekora teıebbüı etmi,tir. ı •inema konferansr 1 mayı•ta bura~ lop· 
gil!erenin •inıcliye kadar 'l'erd'ri Am•rika . Japon ticaret mukavelesi mü- Tayy•roci dün sabah, aynı hat üzerind'! lanacaktrr. Konferansta ro:J ecnebi mu-
ıözü tubnadığı, bimay~ ettiğini z*crelenne giriıilsin.,, "" uçarak Sidney'den hareket etm!!lir. rehhas • .<1r bulunacaktır. ~ 

~--~~~~~~~--~~~~· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
r•ket etmiıtir. 

TRABZON (Milliyet) - Trab
zoı... spor kulübü geniş salonunda 
(Kızıl çağlıyan) ve komedi olarak 
ta (Şer' iye mahkemesinde) eser
lerini muvaffakıyetle tem •il etti. 
Ayrtça alafranga konser verdi. 



Ş EH 1 R HABERLERi 
İnsanlar ve yemiş!er 
Siz.de de öyle midir acaba? (na

..ı •Öyliyeyİm, utanıyorum da.) Be
nim, en orijinal Jeyler aklıma, fU 
lemini 9i;yl«mek - bilmem neden 
- ayıp olan yenle gelir. (Anlama
tlınız mı? .. 10 kere 10 canım!) N• 
'den en iyi fikirler insana burada 
rel.ir? Bunu akıl hekimlerinin lıiT 
toplantuında •orm~ uterÜ? ~e /I~
ne sormak isterim kı; her ayı lıkır 
l>öyle bir lizyolo . "yer zarureti mi 
doğunn-7 Ve onda" dolayı !'1"/ır 
'ili fikirlerini pek iyi sanan bır çok 
l~ bafında bulum/aklan İfİ tlok • 
san doku-z;da bırakmaya razı ol
mazlar? 

Benim de aklıma gelen son oriji
nal feylerden biri 'u: 

lnııanlar yemİJe benz.İyorlar: 
Bir kere yemiflerden ılQıük bit 

kısmının JıJI başka İfİ baJkaJu, 
v züm gibi, aut gibi, çilek gibi bir 
ikisi müsteana, üst tarahmn ya Jı
f' sert içi yumufaktır, ;ya J.,. yu • 
mu,ak iEi sert. insanlarda da böyle 
değil mi? .. 

Y emi,Ierin hamı olur, olmu'" o
lur. insanların da böyle delil mi? 
Hele manav zoru ile sıkıla sıkıla ol
mus olanlann ne tadı oarJır ne tu
zu .. lnsanlann da zoraki olmu,Iarı 
bulunur. Yalnız bu gibilerinin, zo• 
raki olmuJ yemi,IerJen farkı, sıkıl
mamıJ olmalarındadır. 

Dahası var. Y emi,lerde çürük 
...ııılunur. insanda da öyle. Bakarsı
nız kırmızı yanaklı bir elma. Ke
sersiniz ki; içi çürüktür. 

Bir güzel Manisa kavunu seçer· 
iniz. Birine hediye gönderirsiniz. 
Adamcağız keser ki; zehir gibi. 
Ağza alınmaz. 

Birini bir dosta tavsiye edersi • 
niz. Olgun ve tatlı sanırsınız .•. Bi
raz sonra acısı, çiirüğü meydana 
rıkar .. 

Yemişlerin de kabası, incesi, pa
lıalısı ve ucuzu vardır; İnsanların 
ela. 

Güzel bir feltalinin, bir ağaç çi
leğinin yanında mozalak bir ayva 

ne kadar aykın düver. Lakin ne 
lıikmettir bilinmez; en ince ruhlu 
adamlar içinde bu mozalak ayvayı 
~ l o.kulu, lezzetli ve mcinôlı ağaç 
çı!c•,:ne tercih edenler bulunur. Bu 
l.ır zevk,, meselesi midir? Tesa _ 
diif meselesi midir?. inat meselesi 
midir? .. Kestirilemez. 

Yemi,ler nasıl, çiçekten çağlaya 
!?eçer, çağladan olmaya baılarsa 
ırısanlar da böyledir. Ve havalar 
sıcak gidince yemifler naııal çabuk 
piııerse İnsanlarda da böyle sıcak 
havaya tesadüf edip çabucak olan
lan vardır. Ağzının tadını bilenler 
böyle yemifleri makbul saymazlar. 

Ve ... yemifierin konservesi olur. 
Çürümeııin, ekfimesin diye kutula
ra bastırırlar, ağızlannı sıkıca ka
par, hava aldırmazlar ... Taze ve 
tabii yemif olmayan yerde aleme 
bunları 'unarlar. Tatları sonradan 
konmu~ ~ekerdendir, suları da pı -
nardan. Bilmiyenler bunlara aouç 
avuç para verir, ftlpur JUpur yerler. 
lakin canının kıymetini bilenler 
bunları bab saymazlar. Çünkü tat
ları var gibidir ama vitaminleri 
Yoktur. Vücuda fayda vermezler. 
Sade mide doldururlar • 

B. FELEK 

1 ı) R S A 1 
ı-~-

.... u .. ı.w. l~h a .. n alına.o cetvelda) 

11 NiSAN 935 
A.l<~AM ı l"IA.TLA.RI 

ISTIKRA7L\R 1 TAHViLAT 
latikraaJ dahili 96 
l!l33 Et•..t.•ı 99 Rıhbm 10.50 
Kuponıas 29,.50 Aa. m&m .. aU 112,85 

ıı 28,05 An. tah•ill ı. 43,60 
,. 111 18,82,50 An. talnrlli. ili 48.SO 
• 11.SHA.M 

J, Baaka•• Huııı• ıo 
... Hamiliaa 10,11 
" ,. M& .. ıla il 
T Urkiye Cu.ı.o· 
ri1et bankaaı 13,ZS 

R•jİ lr.uponıus 2,30 
Tel•fon 13,25 
T•lııoı 17,,-
Çlm-to 12.75 
lttôbal d•Y· 9,l)O 
Şark d•7· O.SiS 
BafJ• ı,u 
Ş.rk m. ecza 4,15 

T r•m•aJ 29,IO 
Anadolu Hi••• 25,10 
Şir Ha1,..1• 15.50 

ÇEK F yA.1LA.RI 

Franus F. 12,06 
Londra 609,50 
Mil,no 957,85 
~ÜJo•k 79,l59 
Cenevre 2,45,84 
Aı·.,"' 84,12 
B.,ültı•I 4,69,46 
Anıaterdam J, 18 
&t.r ,.. 65,60 

NIJt._,1 

;,cı F' Fra"••• 
l Dolar 
l l<ur Ç•lıı 
1 c:,ı .. "• 
1 l •h•rlın 
ıc t ••• 

P<ai 
Belırat 
Mosko•• 
Berlin 
Madrit 
Bud•peıt• 
VarfoYa 
Bükref 
Vi1•n• 

(Sarif) 

)Q,250 
35,01,75 

10,87 
1,97 

5,81,50 
4,51,85 
4,22,33 

78,81 
4.22.33 

Kunu 

815 
il 
43 
22 
17 
15 

8EL-vl r EDE 

Yeni binalarda 
Mahzenler 
Ha va hücumlarına karşı 

tertibat bulunacak 1 
Belediyeye IOn selen emir Üaeri• 

ne, tehrimizdeki her nevi bina İllf*&tl 
b.zı kayıtlar altma ahmnıttır. 

Belediye fen heyeti bina İllf'lat 
ruh.oatiyet.i •erirken proj~e de bir 
yeraltı mahzeni bulunm.asını fart kot· 
maktadır. 

Son günlerde temelleri atılmaia 
baılanan apartımanlarda birer de 
mahzen yapılmaktadır. 

Bundan eoma, mahzenaiz bina in· 
fA eclilmiyecektir. Mahzenin dıtanya 
hiç bir penceresi bulumnıyacak, yal· 
mz, demirden w muhkem bir tekilde 
yapılmıt bir kapm olaca.ktır. 

Bu kapı kapanınca, mahzene hiç 
bir yerden ha•a siremiyec:ektir. 

Binalaıda bu tertibat, her hangi 
bir hava hücumu k111111mda, abla • 
cak zehirli gazlara k&J"fı yapılımak -
tadD'. Mahzenler, binanm boyunca in
fA edihnektedir. Mahzenler topro.ğm 
altında sömiilü buhınmakta ve zemin 
kat, bunun Üzerine inta edilmekte -
dir. 

Büyült apartmıanlarda, zehirli gaz
lardan korunma mahzenleri epice 
pahalıya çıkmaktadır. 

Bahçekapı tramvay durağında 
kesilen biletler 

Bahçekapıda Beyoğlu tramvayla
nna binen yolculardan Sultanahmet 
istasyonu gibi ikinci mıntaka ücreti 
alınıyor. Bir çok yolcular bu Ücreti 
fazla bularak Bahçekapı istasyonu • 
nun Eminönünden farklı tutulmama
., için tetebbüaatta bulunmuılardı. 

Kumpanya nezdindeki hükUnıet 
bapnüfettiıliği meseleyi tetkik etmiı 
ve ıikayetleri haklı görmüştür. 

Tarifede Bahçekapmm yüksek Üc· 
rete tabi tutulan mıntakaya dahil ol
duğuna dair bir kayıt yoktur. Baımü
fettiflik bu itibarla tarife haricinde 
olan bu istasyonun kaldmlması veya 
Eminönü gibi Ücrete tabi tutulması 
için firkete tebligat yapmııtır. 

Mühendis namzetleri tetkik 
seyahatine çıkacaklar 

Mühendis mektebi, bu sesıe mektepten 
diploma alacak gençlere meml'*et içinde 
bir tetkik seyahati yaptırmağa karar ver• 
miştir. Genç mühendiı namzetleri bu su
retle Cütnhuriyet Türkiyesinin kısa bir 
zaıoon içinde yaptığı büyük imar hare • 
ketlerini yakından göreceklerdir • 

Mühendis mektebi son 11nıf talebesi 
20 nisan cumartesi günü ıebrimizden ha
reket ederek doğnıca Eskif"hire gide -
cekler, Eıkieıhirde tetkikatta bulunduk
tan oonra Ankara, Konya, Adana, Mer· 
sin, Antalya havalisinde dolaf8caklar, 
Kayııeriye de gidl!Td< §elııömize dönecek
lerdir. Bu seyahat on beş gün sürecektir. 

Hala yeni ö çu tedarik 
etmiyen.er 

1 
Yeni ôlsıiilerin tatbikinden beri al'ftdan 

ıeneler geçtiği halde hiila bunlan tedarik 
etmeyen esııaf bulunmaktadır. Bilhn11a 
kıt mevoimi için l•tanbula gelip de ehna, 
armut, üzüm ve incir gibi §ey!er aatan 
köyfülerin, mahalle aralarıoda dola§"n es 
nafm muntazam kilo yerine t"f ve demir 
parçalan ile satıı yaptıklan görülmekte
dir. Belecliye bunlan ıidcletle takip etme· 
ğe batlıımıştır. 

EKONOMl 

Kuzu eti 
Son günle..de Bandırma ve T el.irda • 

ğından fazla miktarda kuzu gelmektedir. 
Günde keailmemit olarak 1500, kesilmit 
olarek da 300 kadar kuzu geliyor. lhti- 1 
yaçtan fazia olduğu için kuzu ı~u art
ınaok1adıT. Bu sebepten kuzu etinin daha 
uanlaması bekJend>ilir. 

i:.akla rekoltesi 
lzmir balda rekoltesi tmnamile •tıl • 

mııtır. Mart içinde 4.30.S kunııtan yapı
lan 9.682 kiloluk ...ııı da iç ihtiyacı kar· 
ııl........ıc içindir. Geçen sene aynı müddet 
zarfmda 3.15-3.75 kurut arannda 27 ton 
bakla aatılmıthr· 

Köylerd.., alınan haberiere gÖO'e yeni 
bakla ahını bu seneki mabtuliin ço.lı iyi 
olacağını gösterir emareler vermiıtir. Ye
ni mahsulün havalar müsait gittiği tak • 
dirde han c;... hem de m&ıar i1ibar:ile 
ç"* iyi e mebzul olacafı ümit edilmel<
ıedıir • 

Yumurta alış verişi 
Martın ilk günlerinde 115 - 120 kuruı

tan açılan yumuıta pİyaaaoı son hafta 
zarfında 102.50 • 110 kurup dütmüıtür. 
Mart ortalarmıla içeriden mal selmeme
&İ üzer:ine 135 kuru§" kadar çıkan fiatla
nn birden bire düımesi dahilden büyüle 
partiler halinde mal gelmesine hamledil
mekteclir. 

Dıı pôyasalardan yumurta istenme • 
mektedir. Mart zarfında yumurta i.lıra • 
catı olmanuıtı. Piyasada yaprlaı;ı t~ıJı:j • 
kattan bugünkü fiatların Y ahudileı~n ha
mursuz bayııımına kadar devam edeceği 
ve ondan sonra bir mikdar daha düıece
ği öğrenilmiştir. 

ır . ""• 
çıka 

IO 1 ı. .. i 

Dış piyasa yumurta fiatları iç piyasa
dan daha a~ağı olduğu için ihracatçılar 
harice m~I satmak istememektedirler. Di
ğer braftan tubat zarfınıla Pireye ihraç 
edilen mal bedellerinin elin almamama
•• da zaten l<omisyon mukabilinde ufak 
itler y~pıın piıa~:?.mız tüccarlarını para. 
frlnnı n:::un mi..iddct muaddaJ h1Takan iı

" ı.-ıı 1 Jcre cinne!cten mcn::tmt:!lted:r. 1 }fuın:ı 

TOrkiye • Çin ticareti POLiSTE: 

ipini koparan 
Azgın bir boğa 

Kahvede sınek mi yo ? 
Kahvelerin asri bir hale konul • 

masına karar verildikten ıonra 
timdi de buralarda her türlü ~y~: 
nun yasak edilmesi tarafına gıdılı· 

yor. . • . "d 
ilk evvela Ankara vilayeti a. 

Sefaret müsteşarı iki memleket 
arasındaki ticaretin inkişafı 

çarelerini iza·h ediyor 
Şehrimize seldiiini yazdıfnmz Çin ıe- ler ve müıalıedeler hakkında dedi ki: 

faret heyeti, lstanbulda gezintiler, tet • _ Henüz reami vazifeye batlamadım. 
lmder yaparak memleketimizi tanımaia Bu hraattan istifade ederek 1 ıtanbulda 
çallflDll)atadır. Sefaret ır!atelerinden Bay 

I
Düa Defterdarı altüst ett 

bir kaç kişiyi yaraladı 

ma!,, dedi. Bakalım lıududa ne ~
man genişliyecek, ve ne zaman dı
ğer yerlerde Je böyle bir karar a
lındığını göreceğiz? 

Nimetullah Ma Müslümandır. Ve lstan- gezfotiler yapıyor, manleketin iktisadi 
bul üniversitesinde tahsil etmiı, bundan bayatını ve Y"§BYıt tarzını anlamağa ça
iki sene e'fYel tahsilini bitirerek Çine dön lıpyonnn. 

müftii. Bay Nimetullah Ma türkçeyi mü- Dün lstanbul tarafında dol2•ıyordum. 
keınınel suretıte konuımaktadır. -. 

Dün sefaret müstetan Bay Wang'ı To- Sultanabmetten seçerken büyük bir bina 
katliyen otelinde ziyaret ettik. Bay V ang nazarı dikkatimi celbetıti, Ticaret mekte
bizi nezaketle kabul edeı'ek Türki{.e - Çin bi olduğunu söylediler. Ziyaret etmek iı
:ralonlıtı, iktisadi miinasebah ve stanbul tecliın. Fakat biç kimseden resmi bir mü-
dakil müıaliedeleri hakkında pyanı dik- de imamı Ha 

W ~· - a ıtım. Mi mektebin mü • 
t:,t beyanatta bulundu. Bay llD& uiyor dürü de orada değildi. Bununla beraber 

-Türkiye ile Çin araamda siyasi mü- içeride bulunan muallim Bay H&mit çok 
naııebat tesiri daha enelclen "!Uımclı. nazik davrandı. Bizi kabul ederek mekte
Türklye ile Çin birbirlerine çok yakın • bi sezdirdi. Talebe hakikaten yeni bir 
dır. Bu yakınlık bilhassa tarihi rabıtala· ruh ile çalıfıyor, eıya nümunelerini tet
ra istinat ediyor. Tarihe bir aöz atacak o- kik ediyorlardı. 
luraak görürüz ki Türkler ve Çinliler ti Bundan anlıyorum ki Türkiyede tica
yedinci asırda birbirlerile ticari münase- rete çok ehemmiyet Yeriliyor. Çok beğen 
batta bulunmuılardır. O zamanlar Tür- eliğim bu müessesede de ticari zihniyetle 
kistandan Türkiyeye bir ticaret yolu v.u- hareket ediliyor. Bu zihniyet Türkiye için 
dı. Bu yol Avrupa ·ile Asya arasmda mü- ileride geniı ve zengin bir memba ola _ 

~':a!:nti=t::";~kt~~ it.y;~:~ b..1'!:üe!:.:ç zi~;.,:=.ek ~:~rlm~İdİp 
asırlar geçince, !8l'k ile garp arasındaki 
ticarette deniz yollan tercih edilmeğe Size daha küçük fakat üzerimde çok i
baılandığmdan bu yol yavaı yavaı terke- yi tesir bırakan bir hadioeden bahsede • 
dildi. Böyle olduğu hıtlde Türkiye ile Çin yim: Arkadaılanmızdan biri geç<>n akıam 
arasındaki ticari münasebat baki kalmıı· saat 23 de bir dükkandan meyva almıı. 
tır. Liaan bilmediği için ıabcı ile anlaıama-

Bu münasebat, biraz daha inkiıaf ede· mıı, satıcı ile hesaplaııp para verdikten 
bilirdi. Fakat aramızda siyasi münasebat ıonra orada bulunan r•ıbancı birisi iıe 
teessüs etmemiı ve ticaret muahedesi ak- müdahale ederek meyvayı bahalı aldığı • 
declilmemiı olduğu için münasebat inki- nı, bozdurulan paranın üstünün de eksik 
şaf edememittir• verildiğini oöylemif .• Bunun Üzerine sa-

-Türkiye Çin iktisadi müıııuebatı hak tıcı biraz daha meyva verdiği gibi para-
kında biraz maliımat verebilir misiniz? nın üstünü de tamaınlamııtır. 

- Elimizde buna dair bir istatistik Türkiye hükumetinin ticari ahlakı yük 
vardır. Fakat bu İstatistik biraz noksan- seltmek istediğini biliyorum. Arkadaşı • 
dır. Mamafih Türkiyeden Çine halı ve mın alış ver:iş ettiği adam küçük bir sa
kilim ve tütün ithal ediliyor. Çinden de tıcıdrr. Belki de bir köylüdür. Bunu kas
gönder:iliyor. Ve bugünkü münasebat !Aon yapmadığına da eminim. Fakat diğ~r
buraya çay, ipek ve bazı pamuklu eşya !erinin işe müdahale etmesi de halkın dü 
aradaki vasıtalarla görülüyor. Fakat re•- rü•tlüğünün ve namuskarlığmın bir deli
mi münasebat tee11üı edince hem doğru- lidir. 
dan doğruya mallarımızı mübadele ede- Bütün bunlar Türkiye::.in yükselmek 
ceğiz, hem de aramızdaki mübadeleyi art yolunu tuttuğunu göster:iyor. Bir ecne -
tırabileceğiz. biye karıı gösterişten ari olan bu küçük 
Memleketim:z hakkında tetkikler haclise üzer:imizde çok iyi tesirler bırak-

Bay Wang Türkiyede yaptığı tetkik- tı." 

Tar -abaşında 
Çöken ev 
Yanındaki binalar da 

boşrıa:ttıldı 
Tarlabaımda, Papa• köprüsünde 

Mangaaar caddesinde 59 numaralı 

üç katlı binanın evv~l~. g~ ~ir~en· 
bire çökerek, dört kı§ının o)umune, 
ve bir kaç kitinin yaralanmasına se
bep olduğunu dün yazmııtık. 

Y apbğm>1z ta.bkikata ıöre, bu bi
na, Anadolukavağmda oturan bahrı
ye mütekadi Aliye aittir. 

Evin çökmesi evvelki ıün &aal 
10,30 da olmuıtıır. Ev çöktükten son -
ra yaralı olarak kurtulanludan biri
si de Haticedir. Sağ salim kurtulan 
Aldı:o Wninde 6 y&§ırulaki çocuktur. 

Enkaz kaldırıldıktan sonra, ölü o
larak bulunanlar ıunlardır: 

60 yaıında Leondiya iamindeki ka
dın, 30 yaıında Vasiliki . iamindeki 
kız, henüz yedi aylrk Manka, l 7 ya
ırnda Anjelika ismindeki tuz. 

Anjelikanın annesi Vaaao da ai:ır 
aurette yaralıdır. 

Fenni rapora göre, binanın harici 
vaziyetinde bir bozukluk yoktu. Evin 
ç.ökmeıine sebep, binanın yanım tuğ
lalanndan yapılmıt olması ve küçük 
olan bir evde 19 kitinin otunna11-
dır . 

Evin sahibi Ali tevkif edilmiıtir. 
Müddeiumumi muavinlerinden Ekrem 
hadiseye el koymuıtur. 

Bu evin yanmdaki binalarda bazı 
çatlaklıklar görüldüğü için tahliye e
dilmiıtir. 

Yeni bir 
Talebe cemiyeti 
Yüksek tahs.l gençleri 
bir cemiyet kuruyorlar 
Şehı imizd<ı yüksek tahsilde bulu

nan gençler, aralarında bir cemiyet 
kurmak maksadile dün, öğleden son
ra, halkevinde toplanımıılardır. 

Evvelce hazırlanan 60 maddelik 
nizamname tulağı okunmut ve tet • 
kik edilmittir. 

Toplantıya profeoör doktor Tev • 
fik Remzi Kazancıgil batkanlık etmiş
tir. Nizamname projeainin bazı mad. 
delerine itiraz edilmit. nihayet bu İ· 
§İn sekiz kitilik bir heyet tarafından 
tetkiki muvafık görülmiiftür. 

Bu heyet, fU zevattan müreltlıep
tir: Mesut, Kadri, Nev2at, Mehmet, 
Şahin, Fahri, Ziya, Haındi. 

Balkan :-ıntantı 

Konsey 10 l\1ayısta 
1 Peştede toplanıyor 

-o--

ktısadi komisyon da bu ay 
Ankarada toplanıyor 

Romanya'nın Ankara ıefirliğine tayin 
edilen Bay Filotti bu ayın 28 inde ıebri
mize ıelecek ve Ankaraya gidere!. gele
cek ay baıında itimatname&İni Cumhur 
Başlaınma takdim edecektir. Balkan an
tantı koıueyi 10 mayısta Bükrefte Bay 
Titulesco'nun başkanlığı altında topla • 
nacaktır. Bu sebeple sefir, DııiıJer Ba. 
l<aru Bay Tevfik Rüıtü Araı'la beraber 
Bükreı'e gidecektir. 

Balkan antantı iktısadi komisyonu da 
16 nisanda Ankarada toplanıyor. K<ınıU. 
yona ittirak ~ecek Romen murahhasla
rı da yarın Kostenceden fehrimize ırele
cekle~r. R~n murahha•ları şu zevat
tan ınurekkeptir: 

S~l~rden ve R?'tıanya Dııişler Ba
kanlıgı iktıaat tubesı müdürü Bay Chris
tu, !Jay Tabacovici, sefaret müstetan B. 
Valun".'.'escu,. ceneral konsül Bay Nico
lav, mühendis Macovci liman inhi 
müdürü Bay Mihalopol. ' sarı 

Romerı murahfıaslan p t • •• .. _.__ azar esı ıunu 
Am..,.t'llya sideceklerdir. 

Genel nüfus 
Yazımına hazırlık 

Görülen noksanların ikmal 
edilmesi hild ri!di 

Bu y>I Tünoyede ıencf nüfus sayımı 
yapılacaktır. Buna bir hazrılık olmak ü-
r.ere baaı yerlerde yapılan tecrübe nünfu• 
sayımlarda lam neticeler almm el >. 
1 · 1 1 a 1
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~~· . ı er ~anlığından vilayetlere bil-
dir:ilmıı ve gorülen noksanlar ve bu nok-
~rm derlıal ikmali için emir verilmiı
tir. Noksanlar arasında fonlar görül .. 
tür: nntJ· 

~ayıma eaaı olan numaralama o.meli. 
ye11 noksan yapıhnıttır. 

Numaralar tamamen binalara talik e
~ilmediği için sayım memurları müıkülat 
1le karııılaı;mıştır. 

Mıntaka tetkilatı evvelce iyi tanzim 
edilmediğjnden sayım esnasında bazı 
mıntak:ılar üzer:inde tadilat ve tashihat 
ya.,.....,ı. zarureti hasıl olmuıtur. 

Bazı vilayet •e kazalar hala numara
lama itine başlamanuılardır. 

I ~are iımirlerinin lıu iti benimaiyerel, 
ve hır m<mleket iıi bilerek ı..k:ip etmeleri 
v~ ~_sil<!erin tamaınlannıa11 ehemm.iyetle 
bıldırılmııtir. 

Dün, öğle üzeri, Defterclarda koca bir 
manda ip.inden kurlulmllf ve alabildiğine 
caddelerde ko§"J'ak bir kaç kitinin yua
lanmasına sebep obnuıtıır. Bu azılı man
da saatlerce takipten sonra, en nihayet 
z:.l> ta tarahndan kurıunla öldürülmüı -
tür. 

Hadise §Öyle olmuttur: Kepeksi Ali, 
mand"-'>rnın İpinden tutmuı, Eyüpte Ka
lenderhane caddesinden geçerken, bay • 
van birden bire ürlmtüı ve Alinin elinden 
kurtulmuıtur. Manda sağa oola çarparak 
cadde Ü•tündeki kaaab Celalin diilduuu
na gİrmİftir. Dükkinm camel.a.ıını, tu
gihmı kırıp YJlmut, buradan çılımıı Ye yi 
ne kOftD&ia baflamıJbr. Bu sefer Düime 
cilere kadıır gelen manda, burada teneke
ci Şevketin üç yqmdaki oilu Omere 
çarparak çocukcağızı ba§ınclen yarala • 
mııtır, Sonra, Yeni çefme önünde, Rmni· 
de oturan oduncu Arif lsmailin eteğine 
çarpmıı, eteğin kulaldanru ııaralanuıbr. 
Bundan ıonre da mütemadiyen azsm bir 
halele koıan manda, Üç tel>itlerde, F11 • 
tıkL sokağmda oturan Mebmede çarpmıı, 
onu da sağ kolundan yaralamıthr. 

. Mandanın bu azgınlığı, pepne bir çok 
ın1&11lar düıünnüı, fakat hayvan bir tür
lü Yakalanamıunııhr. lıe müdaba!e eden 
zabıta memurları hayvanı Eıki yeni cad
deıinde Halisin bahçesinde tıkıthmıı§lar 
dır. Boğayı yakalamak iınkinı olma· 
ılığı anlatıbnıı, bunun üzerine polisler a
teı ebneğe baılamıtlardır. Atılan kur -
§unlar boğayı ancak yualamıı nihayet 
97 kurıun atılarak boğanın öldürülmesi 
kabil olabilmiıtir. Yaralılar o civudaki 
eczahanelerde tedavi edilrniılerdir. 

Rakı sofrasına kadın girince 
Evvelki gece ,sabaha kartı, saat 3 rad

delerinde Çarşıkapıda bir hadise olmuı, 
dört kiti muhtelif yerlerinden ağır suret
te yaralamnışhr. 

Çarııkapıda Çorlu medresesinde otu • 
ran terlikçi Kaaun evvelki aktam bir eğ
lence tertip etmiı ve medresedeki bekar 
odasına arkadil§larmdan Ahmet oğlu 

Mustafa. Ömer oğlu Muıtafa, Celal oğlu 
Sırrı ve Rızayı davet etmi\tİr. 

Bir rakı ıofrası hazırlanmıf, eğİ;;;'ce • 
nin dört başı mamur olması için, Aksa -
raylı Leman isminde, 33 yaşındaki kadı
nı da meclis.e almı~tır. 

Çorlu medresesinde toplanan bu arka
daılar, akıam ıaat 9 dan itibaren kafafa. 
n tütsülcmeğe baılamıtlardır. lçilmit. 
yenmiı, farkılar söylenmiı, gece yarıtma 
kadar tatlı saatler geçirilmiıtir. Fakat ge 
ce Yansından sonra, kafalar epeyce du -
manlanmca, bu beı arkadaı arasında ya
vaı yavaş bir ağız dalaşı batlamıı, ıonra, 
kavga ıiddetJenmiı, bıçaklar çekilmit ve 
maıalar, itkemleler, bardaklar, ıiteler dev 
rilerek, odanın içi altüst olmuıtur. Hepsi 
sarhoı olan bet arkadaı, bıçaklannı çe -
kerek birbirilerine ıirmiıler, neticede Ö
mer oğlu Mustefa dört yer:inden, Ahmet 
oğlu Mustafa iki, Sırrı iki, Kasım bir ye
rinden ağır surette yaralanmıılardır. 

Aksaraylı Lemanın feryatlarını duyan 
zabıta devriyeleri vaka mahalline gelerek 
htı.diseye el koymuılar, yaralılar derhal 
Gureba haatabanesine kaldırılmıılardır. 

Bu içki ve kadın alemindeki hadisenin 
neden çıktığı tahkik edilmektedir. 

Kıhvace lumar 
istiklal caddesinde bir kahvede Rahmi, 

Panayot, Nobar, Hüınü, Şaban, Zasarya, 
Fehmi kumar oynarlarken cürmü methut 
ha.linde yakalanmıılardır. 

Et l ıyarken 
Şiılide aıcı çırağı Nikoıus, dün kasap 

Hıristonun dükkanında et kıyarken iki 
parmağım makineye kaptınnııtır. 

Duvarda oynarken 
MahmutP8fada Hamam sokaiında otu 

ran 12 Yatında Tevfik ve arkadatı Musa 
oynamak için bir duvara çıkmıtlar, fakat 
muvazenelerini kaybederek af'liı yuvar
lanmıılardır. Çocuklar baılarınclan yara
lanmıılardır. 

Bu yasak ıımumile,irse ne olur, 
onu dilfiindüm: . 

Artık bu gibi yerlerde narfl'le • 
ıini tutuıturarak: 

- Ver ba,a olsun pafal Penciiss 
severler yıirı genç iııe! .. 

Diye sabalıt • .n ak,ama kadar 
taola nynayan'ar kalmayacak. 
Şak Jııkların arkası kesilecek. 

Yüzlerce elden geçe ga.;e kayış ha· 
line gelmiş, enfiye k:>kuıu ile tiit • 
sülenmif iskambülı>r ortadan lıal • 
kacak. 

Alınu,altı yok. iskambil yalı. 
Dama yok. Domina yok. 
Vellıaııl kahveler büyük bir hay. 

huyJan kurtulacak ı.•e adeta yarı 
bir mabet sükiinuna kaouşacak. 

Nasıl sinemaya füm seyretmek 
için gidüirse, kahveye Je ka/ıve iç· 
mek için gidilecek ve bu işte bütiin 
kahveciler lokumuna mars olacak, 
kahvesine altmııaltıya bağlana • 
cak! Ancak o zaman kahoeC:ler 
bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı 
olduğunu anlayacaklar vs fef'-ef 
kapuını tutacak yerde bafka kapı· 
yı tatmayı clüJiinecekler. 

Kararda her türlü oyun dendi&-i
ne nazaran, demek arhk büardo da 
kalkıyor. lstakayı doğru tuttun. J. 
leri tuttun yok/ Y anllJ kapı tuttllı;! 

yok. Zar tuttun yok! 'i' almz yega· 
ne meharet fU olacak: 
Tutup keesin kenarından tenavill<' biri• 

bBrpürdet 
D6inler bu acemi kahve içmekte arnıııa 

mahir ba!. 

Veyahut: 
Ehli keyfin keyfini kim tazeler? 
Taze elden taze kahve tazeler 1 

Kahvelerde oyunun yaıak e• 
dilmesi iyi mi olur, fena mı? .. Bka 
ciheti münaka,a etmiyelirn. Çun. 

fiiphesiz ki iyi olur. Bu sayede bar: 
çok kimseler, oyuna alıpnaktan 
kurtulur • 

Fakat alışanlar ne yapar? lfte 
bu meseledir. Sırf bunun İfİn oya· 
nun menedilmediği vilayetlere hic· 
ret etmezler ya! Elbette bir çare • 
sini bulurlar. Çünkü oyun iptilôst, 
alkol iptilii8ı gibi bir şeydir. Na.r.ıl • 
ki içkiye alışık olanlar vakti kera· 
het geldiği zaman yerlerinde dura: 
mazlarsa, oyuncular da oyun saati 
geldiği vakit kım kım ederler, içl~· 
ri içlerini yer ..• Nerede olarsa bar 
çaresini bulurlar ..• 

Bir hi/ı(iye anlatalım: 
Malum ya hapishanelerde ku • 

mar oynamak memnudur. Hapis • 
hanede kağıt, -z;ar, tavla vesaire 
yoktur. Gizlice getirenler olursa 
yakalandık/an zaman siddetli ce
zaya uğrarlar. lfte böyle bir ha • 
pishaneye iki tane kumarbaz düf ·, 
müf. Ne yapmıflar yapmlflar 1 
iskambil bulmuşlar ve oy • 

narken yakalanmı1lar ... Derken ifi 
:zara dökmüşler gene yakalanm1f • 
lar ..• 

Bu aeler - haşa huzunuıuz • 
dan - ulaklık denilen hayvanla 
yarış tertip etmişler. Bu oyun şöy
le yapılıyormuf: Bir kağıdın üze
rine büyük bir daire çiziyorlar, or· 
tasına her birisi muhtelif renge bo
yanmıı birer bit koyuyor ve bu ha! 
vanlardan hangisi daha evvel daı· 
reden Jı,arı çıkarsa onun sahibi 
paraları kazanıyormuş. Faka,t ~u 
da çakılmış ve nihayet sıkı bır 1 • 

laı;, bir tebhirhane meseleyi kökün· 
den halletmif. 

Bir gün hapiııhane gardiyanı bu 
iki kumarbazı karp karpya otaru~
ken görmüf. 1 kisi de susuyor'. hıç 
ses etmeden bekliyor, nihayet ıç/e-

Rus artistleri rinden birisi ötekine mesela be' 
Anluırada ve lıtanbolda temsiller Ye- kuruJ veriyormıq. Sonra tekrar ·~~ 

recek olan Sovyet artiıtler:i ve ıebrimize myorlar ve böyle sükiit içinde bır 
geleceğini yazdığımız Rus tayyareciler:i-
nin bugün Odeaadan limanımıza gelecek oyun oynuyorlarmıf. 
olan Fnınce Mering vapuru ile g~leri Gardiyan merak etmif ıJe •0 T • 

beldenmektedir. ' "\ mUf • 
' -· Sizi cezalandırmıyacağım. 

Küçıik Haberler: 

~ Dün Sipahi ocağı yıllık kongresini 
yapacaktı. F nkat ekseriyet olmadığından 
toplantı yarınki pazar ıününe kalmıştır. 

• Hilaliahmer cemiyeti Üsküdar kaza 
~olu ııenelik kongresini yapmıt ve yeni 
ıdare heyetini seçmiıtir. 

* Kasımpaıa F ukaraperver cemiyeti 
ela ~elik kongresini dün cemiyet met' -

kezınde yapmış, yeni idare heyetini ıec
miştir. · 

* Hillıliahmer cemiyeti Eminönü kaza 
kolu batkanlılma avukat Atıf Ödül, vn
nedarlığa Necip Hancı, Umumi katipliğe 
.la Nedim Akçu seçilmiılerdir. 

Fakat Allahınızı severseniz söyle
yin. Ortada iskambil yok. Zar yok. 
Pul yok. Kağıt yok. Bit yok. Bu 
kuman nasıl oynuyorsunuz, pek 
merak ettim. . 

O zaman mahkumlar itıral Pi • 

misler: 
-· Odada bir sinek var. ikimiz 

de bu sineği bekliyoruz. Uçtuktan 
sonra fU tarafa konarsa o ka-z;am -
yor, bu tarafa konarsa ben kaza • 
nıyorum .•. 
Şimdi kahvelerden her türlü 

{Liıtltn aahifcyı çevirin) 
o • 



ikirler ve insan a 

Dialog üzerine 
... çünkü dialog, bir mevzu üze

rinde yalnız kendi düfilndükleriml· 
zi değil, bütün dütünü.lenferi IÖY· 
le~e en elveritli ~Udir. Böyle 
oldycunu ıöylemek, kolaydır d• 
mek değildir. Dialog da, tam olan 
her teY gibi, çok zordur. 

Zordur, elbette adamına göre. .. 
Bazı kimselerde, kendileri yavan 
dütündükleri için, her elaürdük!eri 
iti kolaycacık halledilmit Pbi gös
termek gücü vardır. Onlar dialogu, 
Mızraklı ilmihal gibi bir soru vece
vab listesi hi.line indirirler. Bittabi 
cevabları veren kendileridir; soran 
ise ya düpedüz bilgisiz, yahud da 
hem akılsız, hem bilgisiztiir. "Oı
tad,, onun mütküllerini hiç bir sı
kıntıya düşmeden hallediveı'Cliği 
gibi e>nun ileri sürebileceii itiraz· 
ları da yine rahat rahat çürütüve
r:r. Böylesine dialog, kendi ken-

dimizi övmek için yaptığımız bü
tün i,Ier gibi gayetle kolaydır. 

Doğr•ı, iyi dialogda muharrir ya 
bir mevzuun özünü türlü bakımlar
dan arattırır (Aga~lu'nunkiler bu 
soydandır), yahud ki bir mevzu Ü· 

zerinde biribirinden ayrı, belki bl
r'birine zıd fikirleri çarpıftırır. 

Bunlardan birine taraftar olabilir, 
hatta en sonunda kendi fikrini ka· 
zanmıt diye gösterebilir. Bundan 
bir fey çıkmaz; skeptik (reybi) ol
mak, hPr türlü düşüncenin doğru 
bir yönü olabileceğini kabul etmek 
herkesin elinde değildir. Çoğu kim
seler, hak yolun birden fazla olabi

leceğini bir türlü akıllarına sığdıra
mazlar. 

Yeter ki ılialog muharriri ciddi 
bir adam olsun ve kendisinden baf
ka türlü dü~enlerin, yanlış yolda 
olduklarını sansa bile, bütün söyle· 
c:liklerinin entipüften feyler olmadı
ğını kabul etsin. Böyle bir adam, 
f kirlerini dialog teklinde yazmağa 
k3lkmca, kendisine kartı olanla
r.rı da en canlı sözlerini alıp onları 

.... nırzneğe çalıtır. Kolay galebeler
den kaçar. "A vaincre sana peri!, 
on triomphe sans gloire.,. Ancak 
böyle dialog yazan adamların, o
kuyanları kendi fikirlerine değil, 
kartı fik'rlere sürüklemesi de im
kan içindedir. Zarar yok! Onun is
tediği okuyanları her ne pahasına 
olursa olsun arkasına tıı.kmak değil, 

, onları "kandırmak,, değil, doğıv 
-bildiğine götürmektir; onlara ken
dini dü,ündüğünün asıl doğru ol
duğunu belgeleri ile göstermektir. 
Kerıdi düşüncelerine kartı söyle
neıılerin özlü yerlerini gizliyen di
alogcu, bir metni tahriferek hak 
kazananlara benzer. Bunu farkına 
varmadan da yapanlar, yani fikir
lerine kartı söylenenlerin özlü yer
lerini anlamıyanlar vardır; böyle 

yun kalkacak olurııa o zaman vazi. 
yet ne olacak? Oyun müptelaları 
oturup ilr.ıi, eclebi, siyasi. iktısadi 
mevzular üzerinde mübahase ede
cehler, terbiyei fikriye ve ilmiye/e
rini fazlalaştıracak değiller a ... 
Elbet te onlar da bir usulünü bu
lacaklardır. 

J.\a!-vede sin!~ mi yok.? 
Mümtaz FAİK 

M: ı 1 Rotnan : 3 

Oz dilimizle 
----------------------------~ Piyanko 

Her ayın 11 ncl ırüna yaklQf&r
ken, içimizi belli belirsiz bir umud 
kaplar: 

- Ah, bir f(lua... diye çırpın•· 
nz. Ve o gün llİrİnciye lrıcular yüre
fimide o belli belirsiz sevincin İz· 
leri dtrflfİ;, durur. 

CellinJe bir piyan10 bileti IQfl· 
yan /ıerfııu, ayın on birinci gününe 
değin, lrendi yarathlı kuruntu ül
lre.lnln lı&ltanulır: Kı!iıt üstünde 
türlll türlü planlar çl:ztt, türlü türlü 
buyraltrılar 1C1C1urur, türlü türlü j,. 
ler 1f6rmeğe luzllnfır. 

Gerçelrten piyango çıkacakmıf 
gibi, bol kea.Jen, flflla buna; yer, 
yurt, para pul baitflayacağına ıöz 
verenler de vardır. 

Ne vakit ki, piyango günü gelir; 
/ıepimizln yüreğinde çarpıntı baş
lar: 

- Ah, bir çıksa .. , 
Akşama Joiru kime çıkıp kime 

çıkmadığı anlaplınca çarpıntı/an· 
mız durur; umudlarımız kınlır ve 
sanlri büyük bir yühün altında kal
m1f, yahut da, elimizden büyük bir 
para kaptırmış gibi, derin bir üzün
tüye düferiz. 

Piyangonun hepimizi değil, içi
mizden birkaç bahh açık kimseyi 
yl sevindirmek için yapıldığını kim
ıe düşünmez. Her ayın 11 nci günü, 
kendini kuruntuya kaptıranlar ara
sında, ne yazık ki ben de varım .. 

Artık İnanıyorum: en tatlı daki
kalarımız, bir fey umduğumuz, bir 
fey beklediğimiz dakikalardır! 

Salahaddin GONGöR 

olmak onları bir tahrifçiye benze
mekten kurtarmaz, çünkü böyle i•
lerde aranan samimil ikten z;y._ ; 
kafanın etraflıca görebilmesidir. 

Gerek Agaoğlu'nunkiler soyun
dan, gerek türlü f'kirleri karı,tıran 
soydan dialog yazmak bunun iç>n 
güçtür. Çünkü bir mevzuun türlü 
bakımlardan özünü arattırmak da, 
o mevzu üzerinde ileri sürülen bi
ribirinden ayrı, biribirine zıd fikir
leri kar.ıla,tırmak da ancak çok 
bilgi ile olur. Agaoğlu eline aldığı 
mevzu etrafında bir edebiyatçı, 
bir hukukçu, bir sosyete bilgisi uz
manını konu,turuyor, daha batka 
bilgiler adamlarını söze katrıştırı

yor; böylelikle o itin birkaç yönü· 
nü göstermit oluyor. Dialog, "ihti
sas., fikri güden adamın harcı de
ğildir; onun için yukardan bakma
sını, toplu görmesini bilen bir kafa 
gerektir. Bu soy dialog, her teyden 
önce bir terkib gücüne bağlıdır. 

Öteki soy dialogu belki ihtisas 
adamı da yazabilir; ancak onda da, 
bir çevre içinde dönse bile, mu-

harrir kendi gibi dütünenlerden 
bafkalannın sözlerini de dikkatle 
dinlemi• olmalıdır. Yani körükörü
ne inanan kimse, iyi dialog yaza
maz. Belki bunun içindir ki İmana, 
hislere, akıldan çok değer verilen 
devirlerden iyi dialoglar kalmamı~
tır; onlar olsa olsa güzel "canti
que,. !er bırakır. Dialo~. şekli bir 
ol!a bile kantiğin aksidir. 

Nurullah AT AC 

Düzelhı!e. - Geçen yazımdaki 
" k • 'k 1 ~ " L • • o ur . ıntı a .. ecıer, o .. ur . ıntı-

hal., eder olacaktı. 

Fedakar Bölük 
mukadderatı onun elinde demek
ti. Maamafih o mes'ul addedile

mezdi; mafevkinden aldığı emir 
mucibince hareket ediyordu.Yüz. 
batı Cevdet bu on sekiz kiti ile 
beraber kendisi için ölümün mu
hakkak olduğunu biliyordu. Ge
çen her saat ictinabı mümkün ol
mıyan bu kat'ı neticeye doğru on
ları b·raz daha yaklattırıyordu. 
Yüzbatı Cevdet ölümden kork
muyordu. Ve bugüne kadar onu 
hayata rabteden bağlar hemen 
yok gibiydi. Kiınaeai yoktu ... 
Doğduğu zaman babaaı ölmü, bu
lunuyordu; onu annesi yetittir
mİf, tahsil ve terbiyesine o itina et. 
mitti. Anneıi akıllı, okur yazar, 
f1Üdebbir bir kadındı. Maamafih, 
hayat Cevdet için çok metakkatli 
ı;eçmi.ti. Kendilerine yardım ede
cıeJc: kimseleri yoktu; babadan ka • 
lan ma&J, geçimlerini temin ede
uk kadar değildi. Uzun seneler 
sefaletle mücadele etmek mecbu
riyeti hasıl olmuşh!. Uzun malıru

'llliyet seneleri yafamıtlardı. Bu 

YAZAN: Y l L D I Z 

müddet zarfında annesi evin mai
aetini temin etmek için mütema
diyen çalıtınıtlardı. Anasının ça. 
hŞması sayesinde Cevdet ilk tah
silini yapabilmitti. Cevdet; çaht
kan, zeki bir çocuktu. Mektepte 
daima hocalarının takdir.nema"· 
l>ar olmuttu. O, daha pek küçük 
yafda vazifesinin büyüklüğünü an· 
lamıştı. Kendi istikbalini temin et
mek için kahramanca çalıtan ana. 
ama biran evvel yardım edebilmek 
arzu ve hevesile çalışını~ ve ~ı ·,. 
tebinin en İyi bir talebesi olmu,. 
tu. ilk tahsilini ikmal edince an
nesi onu askeri mektebe yerleş
tirdi. Çünkü artık zavallı kadın 
çalı•amıyacak bir hale gelmişti. 
Uzun ıeneler sefaletle mücadele 
etmek zaruretinde kalması zavallı 
kadını hasta ve zayıf düşürmüştü. 
Ve çı, daha fazla yaşamıyacağını 
anlamıl}tı. Bu kanaat, çocuğunu 
biran evvel parasız bir yatı mek
tebine yerlııttirmek fikrini onun 
zihnine yerlettirmi~ti. Ve i~te ilk 
tahailini ikmal eder etmez Cev<leti 

su •• 
Bir tanıdığım anlattu 
- Gesen yıl, Sirkecide bir otele 

inmiftim. Sabahleyin, züe basarak 
bir kalıve Üe lrtlf olmak için bir 
fincan sıcalı ıu ı•marladım. 

Biraz sonra lrahve Üe sıcak su, 
bir tepsi içinde ieldi. Kahve o ka
dar talaız o kadar sulu, o kadar ber
bat bir ıeydi ki, iki yudum içeme· 
dim. 

TrClf olup giyindim. Dı,arı çıkar
ken, odama gelen garıonla karfı
lQfhm. Biraz evvel getirdiği kahve 
aklıma llelmiftl : 

- Oflum, bana bakıana. •. de
dim. 

- Buyurun bayım ... 
- Bir daha, benim traş suyumla 

kahvemi bir arada getirme! .. 
- Niçin bayım ? 
- Biribirine kanştınyorum da ... 

dedim, getirdiğin sıcak auyu, de
min kahve niyetine içtim! . . 

Kulalcnıisafiri 

Bugünkü proğram 
ISTANBUL: 

17,30: lnkilap dersi: Universite
den nakil Sinop saylavı Yusuf Ke
mal. 18,30: Jimnastik Bayan Azade 
Tarcan. 18,50: Muhtelif plaklar. 
19,30: Haberler. 19,40: Spor . Eşref 
Şefik. 20: Universite namına konfe
rans. 20,30: Demir caz. 21,15: Son 
haberler, borsalar, 21,30: Bayan Bed
riye Tüzün şan (Türkçe sözlü) stüd
yo caz ve tango orkeatralan. 

175 Khz. M O S K O V A, 1724 m. 

17,30: Parti yayımı. 18,30: Kı:r.ılordu için 

radyo konseri. 19.30: MozaOrtio e•tırlerinden 
konser. 21: Mi.~rofon tiyatroıu. 22: Alman· 
ca yayım. 23,05: Fransızca yayım . 24,0S: 
laveççe yayım. 

832 Khx. M O S K O V A, (Stalôn) 361 m. 
18,30: Delibes''l "Lakme,, adlı operası. 22,45: 

Dana muıikiai. 24: lapanyolca yayım. 

823 Khx. B 0 K R E Ş, 364 m. 

13 • 15 Gündüz pli.k yayımı. 18: Hafif mu

siki. l !J : Duyumlar. 19,15: Hafif musiki 20: 
K onferana. 20,20: Amerikan (Pldk.) 20,45: 
Konferan•. 2J: S;)zler, 21,05: Koro konseri. 
21,35: Radyo caz.ı 22,30: Söx1er. 22,50: Gaı::r-tc 

duyumları. 23,15: Kahvehaneden konser n•ka 
it. 

223 Khıc. V A R Ş O V A, 1345 m, 
18,10: Plak. 18,50: Söı:ler. 19: Çocı.k l•Y•· 

mı. - Sözler. 19,45: Plik. 20,07: Sö .. tl•r. 20,35 
Piyano birliiiyle ıarkılar. 20,50: Aktu.ılite. 

21: Hafif musiki. 21,10: Musiki bahisleri. 

21,15: Senfonik konser. 23,30: Sözler. 24,15: 
Sözler. 24,20: Hafif ınuaiki. 

545 Khx. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
19,30: Macar ıarluları. 20,30: Konierans. 
21: Plilı:. 21,30: Iakandina•ya muaikiai. 23, 

30: Duyumlar, 23,50: Opera orkeatrau, 

686 Kbz. B E L C R A D 437 m. 
19,30: Trio klar~net konseri. 20: Re"li.m, 

Pl.ik. 20,15: Duyumlar, 20,30: Ulusal yayım. 
21: Muhtelif opera parçaları. 21,30: Plik. 21, 

40: Populer dana •• aırb ha~aları. 23,10: Du
yumlar. 23,30: .O.na pli.kları, 24: Hafif mu
ai.ki nakli. 

Khz. L E J P Z 1 G,i 382 ın. 

20: Eqlencell muıiki. 21: Duyumlar. 21,10: 
Dreıdden: M;tıöckerin Üç perdel~k "Gaaparo
ne., opereti. 23: Duyumlar. Spor. 23,20: Dana 
musikisi. 

P A R f S, (Kıaa dalsa) L .. ,68 m. 
14: Duyumlar. 14,30: Kon•er nafdi. 15,30: 

lnttili:ıce duyumlar. 15,40: Denizcilik. 16: C.· 
zete makaleleri, 16.30: Karııık konseri. 

P R A C, 470 m. 

18,SO Amele yayımı. 19: Almanca yayun. 19, 
50: Duyumlar. 19,55: Pl.i.k. 20,10: Viyaoadan 
nakil. 21,45: Parlamento hatıraları, 22: Asker 
mızıkası. 23: Duyumlar, 23,15: Plıik. 23,30: 
Oatrava radyo orkeatraıı. 

askeri mektebe yazdırmıftı. Cev
det, askeri mektebe girdikten pek 
az zaman sonra fedakar kadın göz
lerini ebediyen bu dünyaya ka · 
pamı~tı. Cevdet o gün ne kadar 
ağlamıttı ! O, annesine derin bir 
sevgi ve hürmetle merbut bulunu
yordu. Ve, istikbalini ona borçlu 
olduğunu takdir etmişti. Onun se
falet ve mahrumiyet içinde ölme
si Cevdeti yecs ve teessüre garkey
lemi~ti. Fakat bu çetin çocuk on
dan sonra hakiki ananın "vatan,, 
olduğunu anladı. Ve bütün kudre
tile çalıtarak vatana hadim bir uz
viyet olmayı en büyük bir gaye 
bildi. Bu gaye arkasında kotaıı 
seneler ona yüksek muvaffakıyet
ler temin etti. Yirmi iki yatında 
genç bir zabit olarak mektepten 
çıktı. Mektepten çıkar çıkmaz cep· 
heye koftu. Çünkü harp batlamış
h. Cephede göstermiş olduğu fev
kalade cesaret ve fedakarlık az 
zaman zarfında yüzbaşılığa terfie 
vesile oldu. 

Gene ayni muvaffakıyetler dola
yısiyle yirmi bet yaşında kıdemli 
yüzbaşılığa terfi etti. 

Yüzha,ı Cevdet timdi bun-
ları düşünüyordu. Mazisini canlan

' dıran hatıralar silsilesi onu hayalat 
1 alemine sürüklemi•ti. Şimdiye ka· 
1 dar ir..aanı hayata bajhyan, ıevilen 

z ürkçe ile 
Bilmeceml.1 ı 

Edirne çocuk Eairıeme 
kurumu baıkanlığından 

1 Askerı tebliğler 
330 doğun1 uıara 
Fatih A.t. ıubesinden: 

O•manlıea karıılıldannı 7udıjmua k•U • 

melerin a. ttlrkçe muJu.hill...tni 1nalank t•lı· 

.. ıizin boı haneleri · 9 7erleıtirlnls T• keıerek 

ıeklile birlikte (Milli7M bllnıec:• memurhıiu• 

na) ı8nderin&.. Doln: lıalleJenlw araımda 

lcur'a çekiyor v• Lı:aır:ananlara hediyeler varl· 
yoruz, 

Müddetı Pa:ıı:arte•I aibıü akıama kadardır. 
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SOLDAN SACA 

ı - Reia (6). Eaki Türk hakanı (4), 

2 - Bal yapar 3, Çabuk 3. 

3 - Siyah 4. Z.ferile daima iftihar ettiil

mi:ıı: bir yer ve bir büyüiümüzün •oyada 5. 

4 - imdat 4. Yet 2. 

5 - lıt• 2. Çok deiil 2. Buaün deiil, dün •• 
deiil 2. 

6 - Vapur 4. 

7 - A:ıı: aıcak 3. laim 2. Iatitham 2. 

8 - Dem 3. Nota 2. Yama Z. 

9 - Cemi edatı 3. 

10 - Sert 4. Hücum 4. 

11 - Kaaa 5. 

YUKARDAN AŞACI 

1 - V eki.let 8. 

2 - Taharri 5. Zülf 3. 

3 - Uzüm auyu 4. iyi aiyinmit 3. Uzak 

nidası 2. 

4 - Valide 3. ince değil 5. 

5 - Eap 2. istifham 2. 

6 - latifbam 2. Hal rabıtası 3. 

7 - Çıngırak 3. lataayon 3. 

8 - Büyük baba 4. 

Her aene olduğu ııibi bu aene de 
may11m 8 - 9 - 10 uncu ııünleri E-
dirnede Sarayiçi meoireainde meıhur 
Kırpmar panayırı ve pehlivan ııiiret· 
Ieri yapılacaktır . 

Lira 

Bata 225 
Bataltı 150 
Küçük ortaya 100 
Deıteye . 25 

Lira mük&fatı vardır. Pehlivanla .. 
rmnzm timdiden Edirne Çocuk Esir
g-e kurumu batf<anlığına müracaat • 
lan. 

Çocuk esirgeme kurumu 
tebr k telgrafnameleri 
23 niaan ulusal bayramı yaklaıı· 

yor. Bu bayramda da tebriklerinizi 
büyükleriniz ve dostlarınız çocuk e
sirgeme kuruınunun (lüks) telgraf 
kartlan üzerinde okumalarını İsterse
niz, çekeceğiniz telgraf müaveddeaİ· 
nin Üzerine (lilka) kelimesini yazma .. 
nız ve 15 kurut fazla vermeniz kafi. 
dir. 

Lüks telgraf kartını kullanmakla 
hem muhatabınıza fula hürmet ve 
hem de zerafetinizi göstenniı olur· 
ıunuz. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehas;ıa• 

Cumadan batka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar lstanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398, Kıtlık telefonu 22519. 

1605 

1 - ihtiyat zabiti yetiıecek lu 
hizmetlilerden ve askeri ehliyetn 
mesi olmıyanlann bilcü.."llle sınıfla 

mensup olanların (yalnız deniz ı 

fı hariç) 330 doğumlu ve bunlar 
muameleye tabi olanlar ve daha e 
velki doğumlulardan olup ta mubtt 
lif sebeplerle geri kalımı bulunanı 
1 may11 935 te hazırlrk kıtasında ı; 

lunabilmek için 28 nisan 935 te §U 

ye müracaat ebneleri. 

2 - Ve hariç ıu'>e mıntakalan 
da bulunanlar da 1 mayıa 935 te h 
zırlrk kıtasında bulunabilecek veçhi 
le hareketlerini teımin etmeleri 1 

zmıdır. Aksi takdirde kanuni muam 
le yapılrr. 

E (TAN)ın 
Küçük İlan Tarifesi 

Kuruı 

Beş ıatırlık bir ilin bir defaıı 30 
" ,, " iki defaıı as 
,, ,, ., il~ defası 80 

Her fazla satır (on kelıme iti~ S 
barile) bir defası 

Pek yakında çıkacak olan Türkiyenin 
bu en büyük suete•İ •••sili okurlarına 
hizmet etmek mak•adile bir ilan. ıütunu •· 
çacakbr, Bu •Ütunda ilinlarını neırettlr
mek i•teyenler daha 1imdide11 Milliyet ida
resine müracaatla Ui.nlannı •erebilirler. 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Hı.:ı·ik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idareıi : Galatada Onyon Hanında 

Acentaaı bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon ı 4.4881 •2382 

-_1:~~~-:_::_:,_:_._;~_·:_~_,~_·:_:_~k~·-··_·_··_·;_3_·~-
1 l~~~~~~--~~~~~~~~iı_._cl~iı-·.r~l_iı_._1l'_v~iı_._ıı __ cl~e~ll~-'~-' 11 - Şeref 2. Mahsul 4. • 

Ga'atasaraylılara teşekkür 
Hilaliahmer cemiyetinden: 
Galata&aray lisesi yurtaeven okur

ları tarafından Marmara yer sarsıntı~ 

sından zarar gören mühtaç halka 
verilmek Üzere cemiyetimize hediye 
olarak 160 lira ve 28,50 kuru§ tes
lim edildiğinden dolayı kendilerine 
ıüran ve minnetlerimizi ıunarız. 

Dr. A. KUTIEL 
Karalıöy Topçular caddesi No 33 

2447 

JıiUiy~t' 
, umdesi "M I L L I Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ : 

3 aylıiı 
6 

12 

Türkiye için 
L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç içio 
L. K. 
8-

14 -
28 -

Gelen ~vrak seri •erilmez .- Müddeti 
c~çen nüshalar 10 kurutlur.- Gazete ve 
matbAaya ait iıler için müdi..-iyete mil· 
ra caat edair. ea~eıemiz il~nl11rın mea'u· 

ıtl"i 1 ·h · 1 f'lm~':'" 

vücutlarla alakası yoktu. Fakat bu 
gün hissediyordu ki hayata kartı 
bigane değildir; onu hayata bağh
yan bir dütünce vardır .. Onu, bir
denbire tato sahibinin kızını hatır
lamıştı. Bu kumral güzeli birkaç 
saattenberi onun şuur ve kalbine 
kurduğu tahtında icrayı saltanat 
etmiye başlamıttı ! Bu düşüncelerle 
kıvranan yüzbatı Cevdet uyuyamı-

Soma fiatlarmda tenzilat yapılacağı yolunda piyasada 
şayia olduğu öğrenilmiştir. 

Soma fiatlarmda tenzilatı istihdaf eden bir tasavvurun 
asla mevcut olmadığı alakadarlara malUın olmak üzere ilan 
olunur. (1864) 

Gedikpaşada lstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundanı 

Jandarma ihtiyacı için açık eksiltme ile satın alınacak o
lan (2500) adet elanek torbasmm eksiltmesi 16 nisan 935 sa
h günü saat on beşte Gedikpaşadaki binada komisyonumuzca 
yapılacaktır. Torbaların her biri için tasarlanan fiat yüz yirmi 
üç kuruş ve ilk teminat miktarı 230 lira 63 kuruştur. Şartna -
mesi komisyonumuzdan parasız alınabilir ve nümunesi de gö
rülebilir. isteklilerin hüviyet cüzdanları ve ilk teminat mal
sandığı makbuzu veya kefalet mektubu ile belli gÜn ve saatte 
komisyonumuza gelmeleri. (1597) 2415 

Rotbart - Luxuosa 
Yü~sek tabakanın ve HTki ıelim 
sıhipler:nin tırat bıçağıdır. 

10 a<!•di 200 kuruştan 150 ku
ruşa indirilmiştir. Ecza depolarile 
büyük ıtriyat mağazalarında bu
lu-ıur . 10 adedi 150 uruştur 

müstevlilere kartı müdafaa etmek bine rekzolunur. Fakat, istila fİi.ri 
için ölümün kucağına kotuyorlar- veh,iyaneaine tabi olarak yabancı 
dı: Harp! Beteriyeti felaket ve se- topraklara hücum eden insanların 
falete sürükleyen harp! Masum İn· isimleri beteriyet, tarihinin en ka· 
sanların kanile beslenen vahti ranlık sayfalarına yazılır! 
canavar! Ve siz, harplerin müseb- Yüzhatı Cevdet bunları dütünü
bibleri olan canavar katiller! Şah- yordu; ve sonra .•. ölüme kotan bu 
si menafiini temin etmek dütünce· kahraman insanların arkalarından 
sinden hatka hiç bir emele hizmet ağlayacaklarm te,kil edeceği ıefa
etmiyen ve i~an kellelerinden ya· let manzarasını dütünüyor, bütün 
pılan servet abidelerine töhret ka- vücudunu soğuk bir terin kapladı
lemiyle menfur isimlerini yazan ğını hissediyordu. Ya, bu kanlı fa. 
katil canavarlar! Beteriyetin, be,e· b h 

1 ciaya sebebiyet veren ve u müt iş 
riyet mefkuresinin ezeli düşman ~-
rı ! Lanet size, lanet size, vahtı facianın 8.mil ve müsebbibleri aca-

b C d t ba cezaya çarpılacaklar mıydı? Be-canavarlar! Şimdi, yüz a•ı ev e 
böyle düşünüyor, ve böyle hisaedi· teriyet onları lanetle yadetmiyecek 
yordu. Çünkü 0 büyük bir v~t~n· miydi? Yüz batı Cevdet bu sualin 
perver oldu~u gibi büyük bır ın- cevabını veremedi. Acı bir gülü.le 
sandı da! güldü. Sonra orada daha fazla 

Ve, insaniyet mefkuresini her te· duramdı ve yürüdü. Oh! Dışarı çı-
yin fevkinde bilirdi 1 Vatanperver· kar çıkmaz temiz havayı teneffüs 
liği de insaniyetperve~l~kt~n .tef- etti. Biraz hayat bulmuş gibiydi. 
rik etmezdi;Çünkü o bılırdı kı ken- Adeta bir mezardan çıktığını zan· 
di milleti beşeriyetin bir parçası- nediyordu. Biraz ilerledi; gece idi. 
dır ve kendi milletine hizmet eder- Her taraf karanlıktı; ilerden ayak 
ken beteriyete hizmet ediyor de· sesleri geliyordu. Bu, tüphesiz nö
mektir; ve nihayet insanlık mef- betçi neferiydi, yüzhatı ona do?,•·u 
kuresi ezeldenberi Türkün kalbiıı- ilerledi. Nöbetçi ayak sesini ititin
de yaşıyan bir idealdir! Vatanları- ce bağırdı: 
nı dütman hücumlarına kar,ı, müs- - Kimsin ıen? 
tevli canavarlara kar,ı kahraman· Yüzbaşı cevap verdi: 
ca müdafaa ederken ölen insanla- -"Benim, Mehmet onba.,._ 

yacağını anlamı,tı. Yatağından kalk 
tı; tekrar giyindi. Dıtarı çıkmak, 
biraz hava almak istiyordu. Oda 
kapısını açtı, dıtarı çıktı ... Merdi
venlerden atağı inmeye batladı. i 
Aşağı inince biraz durdu; asker· 
ler; yataklarında uyuyorlardı.Yüz. 
batı bir müddet bu masum çehre
lere bakmaktan kendisini alamadı. , 
Oh ! Yarabbi ! Bu ne acı, ne müessir 
bir tablo idi! Ve bu tablonun en 1 

derin noktalarına kadar nüfuz e
den nazarlan orada cereyan ede
cek olan faciayı görür gibi oldu. 
Fedakar insanlar! diye mırıldan· 
dı; karanlık bir atiye doğru kotan 
bu insanları bekliyenler vardı! Ve 
bu bekliyenler evlat, kardeş, ana 
ııibi he,er kalbinin en derin hissi· 
yat muhabbetile merbut bulundu
ğu kimr.clerdi ! Bu zavallı insanlar 
memleketlerbde bıraktıkları sev
!!İlilerinin muhabbetlerini kalple
rinde yafatarak vatan to raklarını • rın lıe eli b ri etinİıluİİuİrlvİİeİİklaliİ-............. Biijjt"'iiıl'diiJI•• 



1 

iPEK SiNEMASINDA 

Aşk yüzünden 
---

:ıcatll 

Seyirciyi heyecanla 
sürükleyen bir film 
~u hafta fpek sinemasında gös· 

t.:rılen A,k yüzünden katil filmi • 
~n ~uausiyetlerinden en mühimmi 

U fılmin diğer filmler gibi bir 
ll:ıiiteahhidin yardımı ile, bir aah
J:ıe Yazanın idaresile yapılmamış ol 
~aaıdrr. Filmi sahneye koyanlar 
r 1jza~ senaryoyu yazanlardır. Bat 
do ı!drı yapanlar tanınmamı' iki ka
..:, ır, Margo ile Whitney Bour-

·•. Ve film kar temin ederse, o 
iaınan paralarını almak üzere ça
;•ıı:ııtlardır. Onun için bu, kayıt 
l ~ tartlar altında çevrilmiyen film 
Ü~ın çok muvaffak olmuf bir eser 
'd 1Yebiiiriz. Fotoğrafların feykala-

., «>imasına rağmen filmin en gü
teJ ~afı Eotoğrafları değildir. 
\' A,k yüzünden katil filminin mu
.:f~ak olmasında en büyiik amil 
~1r<:inin temsil edilen phsiyetle-

' hususi hayatlarına ye hatta 
f::~ıi fikirlerine kadar nüfuz ede -
, •dınelerine imkan Yerilmit olma -

1 ır. 

tıı·~'k yüzüııden katil filminin en 
ka,lthinı tahıiyeti methur bir avu -
ı· ~lır. Bu adam akıllıdır, meharet
•dır. Fakat en ıı.tağılık katilleri be-

taet 'b d" ettirmek iç.n at vurma ıgı 
Sa.re kalmamaktadır. Bu avukat bi-
~e B • Y h d' . tıı· en Hecht'in, Aşık a u ı, ıs ~ 
ta.111~eki batka bir romanındakı 
lı' hsıyeti çok hatırlatıyor. Başka 
a.:~ kad~n için, bir kadını başınd:"~ 
tıı a.k .1&.teyen bu adam, . t~rkettı gı 
't ~~eaının kaza ile katılı oluyor. 
b.ı. a. ıp ba,lıyor. Ve bütün filmin 
ıtt''Zuunu takip ve korku teşkil e
~l~or. Seyirci avukat rolünü yapan 
Yo ude Rains'in adımlarına takı!• : 

tiı.kr • 0~un bütün hele canlarına .ıştı· 
tiy edıyor, onun kurtulmasını ıs -
kı::İ Ve filmin sonunda avukat 61· 

bu/krından kurtulunca seyirci de 
I u nefesini alıyor. 

li:y ll$anı bu dereceye kadar sürük
lıı.ı e~ ?ir film için muvaffak olma • 

f ır film diyebilir miyiz? 

J 

• 
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Filmde Marie Bell'den ziyade Fran
Rosag muvaffak olmuştur 

...... •-=: 

. 
çoıse 

Bu sene iki insamn birbirine benzemesi üzerine kurulan bir 
çok güldürücü filmler gösterildi. Bu filmlerde her zaman zevk
li sahnelere yol açan bu vaziyet, bu halta Sümer sinemasında 
gösterilen Büyük oyun ismindeki dramı da meydana getirme-
ğe yaramıştır. 

Piyer Pariste Florans ismindeki kadın ile beraber yaşıyor. 
Piyer zengin bir ailenin oğludur. Kendisi de oldukça para ka
zamyor, fakat Florans o kadar müsriftir ki, para dayandırabil
menin jmkiim yok. Bu kadından ayrılmamak için Piyer, çalıştı· 
ğı yerde bir ihtilas yapmaktaıı bile çekinmiyor. Ve hırsızlığın 
hiçbir zaman adaletin himayesini görmediğini bildiği için Afri
kadaki Fransız ordusuna gönüllü olarak yazılıyor, ve gidiyor. 
Piyer çölde, yalmz Floransın hatırasile yaşamaktadır. Bir ge
ce arkadaşlarımıı ısrarile gittiği bir kabarede düşkün bir bar ar
tistine tesadüf ediyor, Piyer gözlerine i;ıanamıyor: Bu kadın 
Florans mı? Kadını sorguya çekiyor, fakat o bir şey hatırlıya· 
mıyor. Florans sarışındı, bu esmer .. Floransın sesi çok güzeldi . 
o konuşurken adeta şakırdı, bu kadın ise karga gibi ötüyor ... 
Hem de isminin lrma olduğunu söylüyor ... Fakat insan bulun
duğu içtimai mevkiin basamaklarından a•~ ~. "ir yuvarlanmıya 
görsün. Saçının rengi de, sesi de, ismi c' ide, hep deği· 
şir, ve düşerken şimdi lrmamn şakağı 'en yarayı da 
alabilir. Bu iz Floransın şakağında Y< 

Piyer yeniden saadete kavuşmak üz~ mayı seviyor 
hatta bir gün ona musallat olan bir adamı üsı kattan atarak öl
dürüyor. Kalbile, bütün mevcudiyetile sevmeğe başlamıştır. 

Bir gün Piyer büyük bir mirasa konuyor. lrma ile beraber 
Parise dönmeğe karar veriyor ve biletleri almağa gidiyor. 

Tam bu esnada da ne garip tesadüftür ki Floransa rastgeli-
yor. 

Burada çıldırasıya sevdiği ve kendisini sevmiyen bir kadın .. 
Ötede şahsiyetinde bir başkasını sevdiği, ve kendisini çok se

ven lrma 
Şimdiye kadar lrmayı Florans zannederek, onda, ötekinin 

hallerini, sözlerini keşietmeğe uğraşarak kendisini avutarak 
mesut olmağa çalışmıştı, fakat şimdi asıl ötekini sahici Flo
ransı gördükten sonra bir daha kendini nasıl avutabilecek?. 

lrmayı, Parise yalnız gönderiyor, kendisi ,.de tekrar çöle 
dönüyor. 

Bir gün bir keşfe çıkıyor ve bir daha geri dönmüyor ... 
Büyük oyunun mevzuunda hiç bir fevkaladelik yoktur. Fakat 

artistlerin muvallakiyeti filmi yükseltiyor. Pierre • Richard. 
Wilm, Piyer rolünü çok güzel yapıyor. Marie Bell hem Florans 
hem de lrma şahsiyetini çok güzel canlandırıyor. Fakat ne 
olurdu bu kudretli artist ,biraz daha iyi giyinmesini bilse idi!. 
lrmanın pejmürdeliğini anlıyoruz; fakat Floransırı zevksiz gi. 
yinişine bir türlü akıl erdiremiyoruz. 

Büyük oyun filminde, halindeki tabiiliğe ve filmde canlan
iırdığı şahsiyetin kalıbına tam manasile girebilmesile Fran
çoise Rosay diğer bütün artistleri bastırmıştır, filmin yıldızı 
,;f ari Bel/ değil odur diyebiliriz. 

Mel ek SDIFllema~oınıda 

Yaşamak Korkusu 
1 

hapishanede bulunduğunu öireni • 
yor. Genç kadın Lidaya, gidi1) ha· 
pishanede sevdiği adamı görmesi 
ve kendisine ondan haber getirme· 
si için yalvarıyor. 

FrederikMarş'ınMirgamHopkins'in 
çevirdikleri bu fiim aşkla karışık 

Lida'nın yeknesak, heyecansız 

geçen milyoner hayatına bir mace
ra karışmaktadır. Gidip Honey'I 
görüyor. Onun hapishaneden kaç-

iyi bir polis macerasıdır masına yardım ediyor, genç kadını 
da ıslahhaneden kaçırbyor ve ik' 
sevgiliyi birleştiriyoc. Fakat Honey 
hapishaneden kaçarken bir gardi • 
yanın ölümüne sebep olmufhır. Po
lis tarafından, hem kaçak ve hem 
de katil olarak aranmaktadır. lzle 
ri keşfediliyor. Gizlendikleri eve 
polisler geliyor. 

Melek ıinemasında bu hafta, ge
çen hafta da gösterilen Viyana 
bülbülü f~lm!nden. başka Yaşamak 
korkusu ısmındekı Amerikan filmi 

'de gösterilmektedir. Mevzuu hü • 
)asa edelim: 

Lida ile Dan sevi,mektedirler 
fakat Lida Dan'ın evlenme teklifi. 
ni sevgisine rağmen reddediyor. 
Çün1!=ü evlenmekten korkuyor. Ev
lt;ndıkten sonra da timdiki sevgisi
nın ayni kuvvetini muhafaza ede • 
ce.ğinden fÜphe ediyor. Ve nihayet 
mılyoner krzıd~r, l~s hayata alı' • 
mıştır. Halbukı Danın ona ayni ha
yatı temin edebilmeı;ine imkan 
yoktur. Uzun lafın kısası Lida her 
9eyi göze alacak kadar Dan'ı sev _ 
J11İyor. 

Bir gece iki g.._ ufak bir kaba-

Fay Wray'm ahenktar 
çehresi içinde çerçeve
lediği tatlı ve masum 

• • • • 

bakıtı 

reye gidiyorlar. Yanlarındaki ma
sada bir çift oturmaktadır. Bir ara
lık bu masadaki genç kadının üze
rine fenalık geliyor. Lida hemen 
yardıma koşuyor. Bu kargaşalık a
rasında birden hastalanan kadının 
masa arkadaşı Honey, Lidanın el 
çantasını çalıyor. Lida bunun far • 
kına varıyorsa da hiç sesini çıkar
~ıyor. Bu çift alakasını celbetmif
tır. 

Lida bir gün evinde otururken 
bir mektup alıyor. Bu mektup bir 
gece kabarede yardımına koştuğu 

genç kadın tarafından gönderil • 
mişt'.~· ~ir ıslahh~ede bulunduğu
nu ~~lu.yor v~ gelıp kendisini gÖr· 
~esını rıca edıyor. Lida tereddüt 
b~l~ etmeden genç kadını görmeğe 
gıdıyor ve ondan Honey'in timdi 

C,1 

' 

' 

Yakalanacağını anlayan Hcı.· 
ney, Lida ile sevgilisine, büt!t':o. 

kabahati kendi üzerine atmaların 
söylüyor ve kendisini pencered~ 

aşağı atıyor. Sevdiği adamın ölü . 
müne tahammül edemeyen genç 
kadın da Honey'in arkasından at
lıyor ve polis odaya girince yalnız" 
Lida'yı buluyor. 

Lida hayatta yalnız paranın, 

zevkin, ihtitamm yer tutmadığını 
hazan aşkın her 9eyden üstün ol • 
duğunu anlıyor. Artık bu sefer 
Dan'ın evlenme teklifini reddetmi-
yor. 

Miriam Hopkinı Lida rolünde 
ve George Raft Honey rolünde çok 
iyidirler. Frederik Mart'ın oyunu 
da iyidir, fakat maşalanmıt saçla • 
rını hiç beğenmedik, erkeğin ken
'dini kadın gibi süslemesi hiç ho~a 
gitmiyor . 

Heyeti umumiye itibarile Yaşa:· 
mak korkusu filmi güzel bir film· 
dir. 
n ,.... mu um •••••• 

Viyanadan Holivoda 
Avrupalı kızların bü
tün güzelliğini götü
ren Mady Christians 

iLAN 
Roçilcl Türkiyede İcrayı faaliyet eden bü • 

tün •İl'orta ıirketleri tarafından mÜt· 
tefikan ittihaz edilmİf olan karar 
mucibince her ne tekilde oluraa ol· 
sun müıterilere komisyon, iıkonto ve 
ikramiye vennek kat'iyyen memnu 
olduğunu yeniden muhterem halka 
katırlatırız. 

Napolyon zamanında Roçild'ierin 
dün.ya siyasasında oynadıkları rol 
Saray sınemasında bu hafta Ro

çild isminde büyu"k bir fı'lm .. 
·ı k . gos-

terı me t:dı~. ~ilm İsminden de 
anlaşıldıgı gıbı dünyanın b" "k . 1 en u • 
yu zen~ın erinden Roçild'in ha _ 
yatına aıttir. Filmi kısaca ani t 
1 

a a-
ım: 

. 1800 senesinde Frankfurt şeh
rınde Mayer Roçild isminde b. 
~ht~yar y ~h~di yaşamaktadır. B·~ 
ıhtıyar gunun birinde hastalanır 
ve oğ~l.ların~ etrafına toplayarak 
her bırıne bırer Yahudi nasihati 
eder. 

Bu nasihat bittabi her Yahudi 
hikayesindeki nasihatlar gibidir. 
Yani üç oğluna ayrı ayrı şehirlere 
giderek oralarda bankacılık işleri. 
le meşgul olmalarını ve birbirleri
nin işlerine karışmamalarını ten • 
bih eder. 

Gel zaman git zaman ihtiyarm 
oğulları büyürler hepsi adam a-

kıllı servet saman sahibi olurlar. 
birbirlerinin işlerine karışmazlar, 
fakat İcap ettiği zaman da birbir
lerine yardım etmekten çekinmez· 
!er velhasıl aralarında güzel bir 
Yahudi tesanüdü kurarlar. 

Bu üç kardetten en büyüğü O• 

lan Natan çok methur olmu~tur. 
içlerinde en ileri gelen odur. Ve 
kızı Juli de bir lngiliz zabitile ev
lenmiştir. 

Diğer taraftan Napolyon iter -
!emekte ve her tarafta zaferler ka
zanmaktadır. Bu esnada devletler 
tekrar Roçild kardeşlere müraca
at ederler. Roçildler ırkdaşlarının 
her yerde .nuhafaza edilmesi ve si
yanet görmesi fartile yardımda 
bu~unacaklarını söylerler; lngiliz
lerın göz Jtbeği oı .. rlar. Filmde 
bir fevka" lelik yoktur. Yalnı.: o 
zamanki hayatı göstermek itibari
le alakalıdır, 

Ayni zamanda, Iktiaat Vekaletin· 
ce müsaddak Ücret ve tarife nizam· 
nameıi ahk&mının tatbiki mecburi o· 
lub hilafına hareket cezayi müstel· 
zim olduiu da ilan olunur. 

Türkiye Si&'ortaları 
Da.irei merkeziy-i 

• • • 
Türkiyede çalı§&ll bililmum Si&'or· 

ta ıirketleri tarafmdan müttefikan İt· 
tihaz olunan kar&-r mucibince, her 
ne f"kilde oluraa olsun, müıterilere 
tenzili.t ve iıkonto .ı-p.anaınızın ve 
kcnn.iıyon vermemizin kat'i bir ıuret~ 
te memnü olduğunu muhterem mÜf• 
terilerin ve cemiyetiıniz azalarının 
nazan dikkatlerine arzolunur. 

lktiaat Vekaleti tarafından mü
saddak tarife fiyat ve :ıhkiunının tat
biki mecburi olub, iıbu tarifeye mu
gayir hareketin memnu olduğu ilan 
olunur. 

Türkiye Sigorta prodöktörler 
Birliii 



sınan ıcadan türkçeye 
karşılıklar kılavuzu 

! .:stenin neşrine devam ediyoruz 
J - ôz tiirkçe köklerden gelen •Özlerin karpsına (T. Kö.) belde

ği (alameti) konmuftur. Bunların her biri hakkında •ıran ile uzman· 
larımızın (mütehassıs) yazılarını gazetelere vereceğiz. 

2 - Yeni konan karfılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine gö
lransızcaları ; · ya:ıılmıs. ayrıca örnekler de konulmustıır. 
3 - Kökü türkçe olan kelimelerin bugünkü iflenmif ve kullanılan 

fekilleri alınmlflır: Aslı ak olan hak, aslı ügüm olan hüküm, türkçe 
"çek,, kökünden gelen tekil gibi. 
Haver - Doiu 
Havf - Korku 
.>~vfebnek - Korkmak 
.;ajf - Korkak 
lhafe etmek - Korkutmak 
Malıuf - Korkunç 

Örnek: Mahllf bir fırtına - Korkunç 
bir fırtına 

Hiraa - Kori.u 
Hiruan - Korkak 
Havi olmak, ihtiva etmek - lçjne almak, 

kaplamak 
Örnek: Bu kitabın havi olduğu (ihtiva 
ettiği) fasıllar - Bu kitabın içine al· 
dığı ayrıçlar 

Havza - Havza (T. Kö.) 
Haya - Utanç 
H1tvi\s1z - Utanmaz. 
Hayasızlık - Uimwnazlıık 
Hicab - Sıkı'.ma ~ 
Mahcub - Utangaç 

Örnek: Çok mahcub bir çocuktur -
Çok utanrraç bir çocuktur. 

Hayal - Hayal (T. Kö.) 
Hayalet - Görümsü 
Hulya - Kuruntu 
Hayat - Hayat (T. Kö.) 
Hayide - Bayat 

Örnek: Bir takım hayi<le •Özlerle ba· 
~ımızr şişirdi - Bir takrm bayat söz
lerle başımızı şişirdi. 

Harflamna (Tele<hhüf) - Yazıklanma 
Haylı - Haylı (T. Kö.) 
Haylület etmek - Araya ginnek, yol ka· 

pamak 
Öruk: Haylillet eden manialar dola
yrsile - Araya giren engeller dolayı· 
siyle. 

Hayıne - Çadır 
Hayr - Hayır (T. Kö.) 
Hayret etmek - Şatmak - (Fr.) S'~ • 
•onnrr 

Hayran - Hayran (T. Kö.) 
H~yran kalmak - Hayramak - (Fr.) 

Admirer 
.Şayr.nı hayret - Şa~rlacak 

Örnek· Şayanı hayret bir hareket ·
Şa ılac .. k bir hareket 

Mütehayyir - Şa~kın 
Mc~tun ve meohur olmak - Tatwanak 

- (Fr.) S'emerveiller 
llavs:yct 1 - Onur, 2 - (Bek: keyfi • 
vet .,-ahiyet) 
Hayşum - GeNz 
Hayt - iplik, lire 
Hayvan - Hayvan (T. Kö.) 
Havyen - Diri olarak, diri dm. 

Örnek: Hayyen mi. meyyiten mi der· 
clest edildi? - Diri olarak mı, ölü ola· 
rnk mı yakalandı? 

Hayyen meyyiten - Ölü diri 
ıUaz - Haz (T. Kö.) 
Hazan - Güz 
Hazfetmek - Kalr'.ırmak, çıkarmııık 

Örnek: Bu kel'menin bir harfini haz
kdince - Bu kelimenin bir harfini 
kaldınnca (çılmrmca) 

Kabilibazf - Kaldırrlabilir 
Örntk: Bir noktası bile kabilihazftır 
denemez - Bir noktası bile kaldrrıla· 
bilir denemez. 

K~zer - Çekin 
J -;ı :nab - Kaçınma 
1çtinab etmek - Kaç1J111Jak 

Örnek: Her türlü fenalıktan içtinab 
eder - Her türlü fenalıktan kaçınır. 

n octenib - Kaçmgan 
r.,akki - Korunma, ..ı.uu-
öı ııek: Büyük söz söylemekten t.evak· 
ki lazımdır - Büyük söz ıöylemekten 
.. kınına gerektir. 

Te•4kki etmek - Korubmak, oakınmak 
Ô•ne1<: Herkes aarl hastalıklardan te· 
vakkı etmelidir. - Herk"" buıa,ık 
hastalıklardan korunmalıdır. 
C ençler. yalancılıktan tevaklri ediniz 
- Gençler, yalancılrlı:tan tıakıruruz. 

Mahzur - Çekinecek 
Örnek: Bu i'in mahzurlu bir tarafı 
voı.tı,.. • Ru i'in çelı:inecelı: bir tarafı 
'""'-.... 

lbtVu - . Çekinme 
.-,.,,::lı.: Onun bu işte ihtira.zına hay"t 
•"lnı - Onun bu i~te çekinmesine 
•1trm 

l "ıti••z •:mck - Çekinmek -!'1, .. ~ - Çekinger 
lurr - Haz ... (T. Kö.) - (Fr.) Pret 

lh.ar etmek - Hazırlamak - (Fr.) 
r~cparer 

hübzarat - Ha.:....ı.4ılar - (Fr.) Pr~
p•-atıor' prcparatils 

1"':.stah..,.,.t ( ı tıbbiye) - Hazniliçl•r 
- (Fr.) Spccialitc phannaceutique 

Örnek: Eskiden memleketimizde müı
Mhzaratı tıbbiye imal olunamazdı -
E,ır Jcn yurdumuzda hazıri!fiçlaı ya
p.LmnJı. 

Müt•h:rerat (ı lrimyeviye) - Hl\ZJrlama
ı..,. - (Fr.J Prepuato, 

Hi\zlk (Ea!c rualtlr) - Uzel 
Örnek: O, '::azık bit tabibdir - o u· 
zel bir dişçıdir. ' 

Hazakat - l!zluk 
Örnek: M. hazakati ile müştehirdir -
M. uzluğu ile tanınmtştır. 

Hazine - Hazne (T. Kö.) 
Hazm - Ezim, sininne 
Hazmetmek - Ezimek, ıininnek 
Hnzmi kolay - Sinein 
Heb:ı - Bot, bo,una 
Heca - Hece 
Hediye - Arma!lnn 
Hedmctmcl< - Yıkmak 
Hei.~!< ohn;;!ı: - Bitmek, yoğalmak 

Örnek: Dü,man ordusu açlıktan hel.lk 
oldu - Düşman ordusu açlıktan bitti. 
'3u &enenin mah!iulü kargalar yüzün· 
tlcn hcl~!; oldu - Bu yılın üriinü kar· 

galar yüzünden yoğaldı. 
lotihlik - Yoğaltnn 

Örnek: Şeker istihlıiki gitgide artıyor 
- Şeker yoğaltımı gitgide artıyor. 

istihlak ebnek - Yoğaltmak 
Örnek: Ankara·da günde ne kadar 
buğday istihlak edilir? - Ankara'da 
günde ne kadar buğday yoğaltılır? 

Müıtehlik - Y oğaJtman 
Örnek: Almanya' da müstehlik koope· 
ratifleri çoktur - Almanya'da yoğalt· 
man kooperatifleri çoktur. 

Helecan - Çarpıntı 
Helezoni - Yılankavi 
Hem - Hem 
Heman - Hemen (T. Kö.) 

1 Hemağuı - Kucak kucaia 

\ 

Hemaad - Aolıbir 
Hemayar - Denk 

Örnek: Bu iki adam birbiri ile hema
yar mı? - Bu iki adam birbiri ile 
denk mi? 

Hemcins - Cinıibir 
Herndem - Arkadaı 
Hemnam - Adaı 
Hempa - Ayaktaı 

Örnek: Asilerin reisleri ve hempalan• 
kaçtılar - Azıyanların başkanları ve 
ayaktaşları kaçtılar. 

Hemrnh - Yoldaı 
Hemsin - Y aşrt 
Hem.ehri - Hem§erİ (T. Kö.) 

Örnek: Samsun'un fahri hemşehrisi -
Samsun'un onursal hemşerisi. 

Hem,ire - Kızkardeş 
Hemşirezade - Yeğen 
Hemta - Benzer, taydaş 
Bihcmta - Benzers.İz 
Hemzeban - Ağ7.ıbir, dildeı 

Örnek: Onu övmekte cümlesi hemze
ban oldular - Onu övmekte hepgi ağ· 
.ıbir (dildcş) oldular. 

Hemzeman (muasır) - Çağdat 
Örnek: Timur ile Yıldırım Bayazid 
muasrrdırlar - Timı:r ile Yıldırım Ba· 
yazid çağdaştırlar. 

Hengam - Zaman 
Henüz - Daha, yeni, daha yeni 

Örnek: Henuz uyanmıştım - Yeni u
y;ırunıştım. daha yeni uyanmıştım. 
Henuz gelmedi - Daha gelmedi • 

Her - Her, tü 
Her nevi - Her türlü, her Çetit 
Haruet - Çiftlik 
Ziraat - Tanın 
Zer'ebnek - Ekmek 
Ziraat Vekaleti - Tanın Bakanlığı 
Hercai - Yanardöner, gelgeç 
Hercü merç - Karmakarıı, allakbullak, 
altüıt 

Herçibidabid - Ne oluraa olsun 
Herem - Kocama, çöküı 
Herze - Saçma 
Hesab - Hesap (T. Kö. ) 
Heoti - Varlık 
Heveo - lıtek, heves (T. Kö.) 
Hevl (Bak: Dehşet) 
Hevlnak (Bak: müdhiş) 
Heybet - Aybat 
Heybet vermek - Aybamak 
Heyelan - Kayta 
Heyelan etmek - Kanamak 
Heyet - Şekil - (Fr.) Forme 
Heyet - Kur - (Fr.) Corps 
Heyet (Murahhas heyet anlamına) 
Salkur - (Fr.) DElEgation 

Heyet (Meclis anlamına) - Kunrl -
(Fr.) Aesemblee, conseil 

Heyetiyle - Hep birden, oldufu gibi, 
takııniyle 

Heyeti umumiye - Genel kurul - (Fr.) 
Assemb!Ee generale 

Heyhat - Yazık, ne yazık - (Fr.) HE· 
!as 

Heykel - Heykel (T. Kö.) 
Heykellraf - Heykelci 
Heykeltıraıi - Heykelcilik 
Hezeyan - Saçmalama, aayılda,,. 
1: ezimet - Bozgun, bozgunluk 
lnhizam - Bozgun, bozulma 
Münhe.ıiın - Bozgun 
M~nhezim olmak - Bozulmak, bozguna 
ugramak 

Hezl - Alay 
Utif-e - Şaka 
Hıfzetmek - 1 - Saklamak, 2 - Ezber. 
leınek 

Muhafaza ebnek - Muhafaza ebnek (T. 
Kö.), Banmak, gözetmek 

Hll'a - Hıro (T. Kö.) 
Hiyanet - Haymhk 
H;ıse - Pay 
Hissedar - Paydat 
Hıım (Bak: Gazab • hiddet) 
Hıtta - Kıta (T. Kö.) 
Hıyaban - Ağaçlı yol 
Hizb - Grup 
Hibe - Bağışlık 
Hicab - Utanç 

Örnek: Hicabından kıpkırmızı oldu -
Utancından lppltmruzı oldu • 

Mabcub - Utangnç 
Hiciv - Y criç, geçiv 
He-ccav - Geçivci 

Örnek: Nef'i, büyük bir heccavdı -
.Nef'i, büyük bir geçivci idi. 

Hıcra:ı - 1 - le acm 2 - Hicran (T. 
Kö.) . ' 

Hicret - Göçme 
Hicret cbnck - Göçmek 
M Llhncir - Göçmen 

Örnek: Yanya muhacirleri Yanya 
göçmenleri. 

ertas:O ala tasar ay: • 
ı -

~~--~~--~~ 

48 saatlik tren yolculuğiie oynayan 
Viyanalılar gol çıkaramcarlı;ar 

Libertas takı mı bir arada 

Viyanalı Libertaı futıbolcuları ilk maç
larını dün Taks.im stadyomunda dört bin 
seyirci önünde Galatasaray tMcmıı ile 
yaptılar. , 

Saat on altı buçukta oynanan bu ma;: 
tan evvel, milli takım namzetlerinden -
dün maçlan olan Galatasaraylılar ve pa
zara oynayacak olan Güneş'liler mü,teı
na - müteıeldcil takım, ikinci k İmf! 
muhteliti ile bir maç yaptı. Bu müsabaka 
hayli zevkli ve güzel oldu. iyi ve gftyreı.:; 
bir oyun çıkaran ikinci küme muhteliti 
3 . 1 yenildi. 

Büyük maç saati gelince evveli Viya
nalılar düz beyaz forma ve pantalonlarile 
birer hastabakıcı gibi !ertemi• ve bembe· 
yaz nhaya çıktılar. MUafirleri Galatasa
rayın, ihtiyatlarla birtikte on bef kitilik 
vkırnı takip etti. 

Ililincn merasimden .sonra Bay HaJi ... 
din hakemliği altında oyuna baılandı. 

Galatasaray: 
Avni - Osman, Lütfi - lbrahlm Fa· 

hir, Kadri - Zeki, Suavi, Halvacis, Mü
nevver• Necdet. 

Libertas: 
Klimoı - Y ellinde, Şmaydlcr - Le

beda, Frühvirt il, Frübvirt 1 - Brusek, 
Semp, Hennan, Yita, Bidşofski . 

Galataaarayın teair.;z kalan bir İKİ •· 
kınından aonra, Vi.Yana hücum hattı, Ü· 
mit veren bir oyun göstcnneğe ba§ladı 
ve bu hal yirmi, yinni beş dakika kadar 
devam etti. Libertaa mubacimleri bu 
müddet içjnde hemen daima e,apel.ik ara 
pa&larile dört kere Galatasaray kalesi Ö· 
nünde dört gol alac8': vaziyete girdiler. 
Fakat direğe çarpan bir tüt müstesna ol· 
mak üzere, müessir bir harekette buluna
madılar. Çok güzel gol vaziyetleri hazu. 
ladıldarı halde cansız vuruf)arla bu vazi. 
yelleri öldürdüler. ilk yirmi dakikadan 
aonra misafirlerin büsbütün eansrzlaşbk· 
larıru gördük. Buna mukabil Galatasa • 
raylılar feviralide bir oyun göstereme • 
mekle beraber, gayretli davranarak mu
kabil hücınnlarcla bulundular ve oyunu 
mütevazin bir hale getirdiler. 

ilk devre sayısız bittikten ıonra ikinci 
devreye geçildi. ikinci dl vrede oyun da· 
ha zevksiz oldu. Viyana mubacimleri ara 
paslarile Galatasaray kalesi önünde kaç 

Hicri - Göçüm (1), göçeyıl 
Örnek: Hicri 1250 senesinde - 1250 
nci Göçüm yılında • 1250 nci Göçe • 
yılda 

M;Ji.di - Doğum (1 ), doğumyıl 
Örnek: Miliidi 850 senesinde - 850 
nci Doğum yılında - 850 DoğumyıJ. 
da. 

Hidayet - Uzyönüm 
ihtida etmek - 1 - Din değiıtinnek, 
2- Uzyönmek 

Hiddet - Hiddet (T. Kö.), öfke 
Hiddet etmek - Hiddetlenmek, öfkelen

mek 
Hidmet - Hizmet (T. Kö.) 

Örnek: Vatana hidmet, hepimize borç
tur - Yurda hizmet, hepimize borç • 
tur. 

Hiffet - Hafiflik (T. Kö.) 
Hikaye - Öykü 
Hilciye etmek - Anlatmak, öykülemek 

Örnek: 1 - Başından geçenleri hildi· 
ye etti - Başından geçenleri anlnttı. 
2 - Gördüklerini tam hikiye edeyim 
diye vaktimizin çoğunu öldürdü -
Gördüklerini tam öykü!eyim diye vak
timizi öldürdü. 

Hilaf - Yalan 
Örnek: Bu sözde hilifırn yoktur -
Bu sözde yalanrm yoktur. 

Hilaf - Karııt 
Örnek: Hilafı hakikat - Hakikate 
karşıt 

Hilil - Hilil (T. Kö.) 
Hil'at - Kaftan 
Hile, hud'a, deıiae - Oyun, aldaç, düzü, 

dek, al 
Hilekar - Oyuncu aldatıcı dek..; 
H • , • r 

nnaye, vikaye - Konuna 
Örnek: Hiınayei hayvanat - Hayvan
ları koruma. 

Ulu•'un düzeltmesi 
1 - Dfln çtkan Kılavuzun ikinci sU· 

tununun ikinci kelinıesinde l>ir karışıklık 
ve y:ınlışlık olmuştur. Bu ıiltuııun ikir.d 
ıatrrından sonrası şöyle olacak~rr: 
Hususi, tahsi, zati - Ôzel 
Şahaiyet - Özlük 

Örnek: Bu eserdeki şahsiyet ilk na • 
zarda göze çarpacak derecededir -
Bu izerdeki özlük ilk bakışta göze çar. 
pacak derecededir. 
Bundan sonra 8 inci ıatırdeki (hasad) 

kelimesine geçilecektir. 
2 - Gene o sütunda "hasbihal .. kar

trlıklan arasında (mondoloğ anlamına) 
olan söz "söyleni,, olacakken yanlışlrkla 
"söylet .. çıkmıştır. 

(1) Göçüm ve Doğum kelimeleri bu 
terimlerde ku!;;.nrldığı zaman baş harne
.. ; biiyük azılacaktır 

kere gol vaziyetine girdikleri halde, Avni 
tarafından gayet güzel bir plonjonla kor
nere atdan bir ıüt müstıeana olmak üze. 
re, entipüft.., vuruılı>rla bu vaziyetleri 
daima mahvettiler. Muhacimler bu halde 
iken müdafaa kısım da daha canlı değil
di. Aksayan bareketaiz oyunu ile Gala
tasaraya mukabil hücum hraatlan veri
yordu. Ne çare ki Galatasaray hattı, gol 
çıkarabilecek bir kuvvette değildi. Mer-

Maç esncuında heyecanlı bir an 

kez muha<:im oynayan Halvacis bile bir 
tcYler yapamıyordu. 

Oyun bu minval üzere oynandıktan 
sonra sayuız olarak beraberlikle bitti. 

Galatasaraylılar büyük bir gayret göı
terdi.ler. iyi oyunlarile göze çarpanlar 
hücum hattında Münevver, muavin hat
tında Kadri, müdafaada Lütfi ve kaleci 
Avni idi. 

Misafirlere gelince; bidayette iyi bir 
oyun tarzı ile baılıyarak ümit veren Lİ· 
bertas futbolculan, sonradan gevıediler 
ve bu güzel batlayı'ı devam ettiremedi • 
ler. Bir çok kere Galataaaray kalesi Ö • 
nünde gayet kolay gol vaziyetine giren 
muhacimlerin sanki adım atmağa üıe • 
nen bir haHeri vardı. O kadar ki bir ara· 
hk yanımızda otunın oeyircilerden her 
halde pek Galatasaray taraftan olmayan 
birisi arkaclaıına yüksek sede bir saçma 

yumurtladı: v· ı .... 
- Galatasarayın ıyana ı antrenoru, 

Viyanablardan gol atmamalarmı rica el· 
mİf olacak... dedi. 

Bunu söyleyen zat belki futbc!J.a an· 
lamıyor ve ona akıl erdiremiyordu. Fakat 
görmüyor muydu ki oyuna gayet ;y; bat· 
!ayarak yirmi dakika isinde Gı.Jatasaray 
ka16ini dört bet keTe gayet kolaylıkla 
gol tehlil<eıi kart11ında brralıan Viyana
lılar, ekıeriya adım atamayacak kadar 
mecalsiz oynuyorlar ve oyunu sayısız bi· 
tinneğe razı oluyorlardı? 

Oyundan oonra misafirlerin antrenö
rü ile görüıtük ve iyi oynamadıf<ları SÖy· 
ledilc: 

- Evet, çok fena oynadık, dedi, bu o
yunumuzdan hiç memnun değiliz. Fakat 
emin olunuz ki bu bizim oyunumuz de
ğildir. Eğe.- biz futbolu böyle oynasMı: 
bize Viyana futbolunda yaıamak hakkı 
vermezler. Fakat ne yapalnn ki çok yor. 
gunuz. Salı günü Viyanada Hakova ile 
oynımııık mecburiyetinde idik. Binaen • 
aleyh Ç&rfUDba sabahı hareket ettik ve 
bir lrnılilllilız üçüncü mevkide olarak tam 
kırk ael<iı saat tren yolculuğu geçirdik. 
Ancak bir kaç saatlik dinlenmeden sonra 
aalıaya çıkttk. Maç saati yaklaıtığı za • 
man oyunculardan bir çoğu h8.la turşu 
gibi yatakta yatıyordu. Sonra hasmımız 
sık ırk oyuncu değiıtirerek Jcarıımızda 
daima taze kuvvetle o~dı. Bu kadar o
yuncu değiıtirilmesi oizde adet midir? 

Buna ne cevap vermeli? 
- Bizden usta futbol\:ular karşısında 

beş oyuncu değiıtirmemize ,bizden zayıf 
takrmlara kartı da derecesine göre do • 
kuz veya yec!i oyuncu ile oynamamıza 
cevaz verilrmıtir, dedik, 
Muhatabnnız sözüne devam etti: 
- ikinci maçta, öyle zannediyorum ki 

büsbütün baıl<a bir vaziyet karşmnda ka
lacaksınız. 

Bu mülakatnnızı dinleyen soprcular • 
dan bir "Güneı,, li: 

- Eyvah, bu badirede gene bizler yan· 
dık, dedi. 

Bir Fenerbahçeli de yanındakinin Jcu. 
!ağma fısıldadı: 

- inanma, lstanbul Sporla birleşiyor
lar, İyi bir ~kım çıkaracaklar galiba .. Fa-

• ayyare pıyangosunu 
kazananlar 

Dün bütün numaralar çekildi 
Tayyare piyangoaunun dünkü ke· 

tideıinde kazanan numaraların aıra
lıuımıt Jiateoi: 

1 

20 bin lira ko:zanan 
19155 

2 bin lira kazanan 
23411 

1500 lira kazananlar 
6999 13116 14156 20145 21831 

1000 lira kazananlar 
928 1867 2994 3182 6556 

8699 9010 12931 16012 16291 
20408 23486 

200 lira kazananlar 
136 1082 1133 1544 2748 4315 

5245 5672 7091 7163 7552 8803 
8411 11780 11882 12146 12162 12308 

12484 13356 13717 14460 15219 15a32 
15602 21663 22539 22752 23806 24060 
21847 

100 lira kazananlar 
7753 

70 lira kazananlar 
544 682 731 769 1071 1076 

1289 1388 1607 1744 1915 2766 
2798 2806 2964 2986 3228 3309 
3535 3709 3887 4008 4919 5104 
5292 6579 6651 6751 6741 7183 
7251 8362 8821 8808 8958 9059 
9238 9354 9620 9845 10433 10693 

10943 10958 11323 11847 11931 11931 
11978 12497 12834 12966 13304 13954 
14431 14491 15405 15490 15609 15717 
15893 16066 16438 17211 17776 17864 
18242 18330 18339 18604 19125 19323 
19326 19379 19633 19676 19757 19780 
18894 10746 20208 20539 20774 21034 
21164 21647 21997 22017 22030 22057 
22563 22983 22983 23326 23374 23286 
23916 23998 24055 24374 24500 24916 

50 lira kazananlar 
76 153 190 257 382 457 

626 692 763 803 1090 1354 
1509 1528 1556 1760 1824 1836 
1941 2079 2144 2485 2582 2637 
2651 2770 3310 3435 3580 3689 
3696 3776 3835 3896 3983 4032 
4176 4188 4225 4436 4554 4511 
4566 4618 4653 4695 4847 5007 
5047 5312 5342 5375 5593 5673 
5680 5693 5894 5918 5940 6029 
6008 6140 6235 6354 6324 6359 
6441 4698 6724 6727 6765 6891 
6864 6961 7054 7072 7096 7509 
7550 7683 7829 7940 8020 8098 
81178 8767 8797 8799 8977 9094 
9112 2216 9247 9402 9405 9416 
9287 9682 9827 10178 10246 10314 

10333 10944 10350 10623 10679 10829 
11058 11126 11152 11192 11193 11514 
11774 11820 11858 12036 12112 12174 
12566 12577 12795 12814 13379 13146 
13581 13629 13845 13883 14209 14236 
14260 14369 14531 14632 14651 14689 
15205 
15888 
16205 
16990 
17801 
18319 
18841 
19050 
19808 
20650 
21134 
22009 
22665 
23079 
24035 
24203 
24739 

3 
264 
406 
778 

1131 
1233 
1876 
2024 
2345 
2791 
2992 
3172 

15233 
16314 
17121 
17911 
18367 
18905 
19258 
19877 
20652 
21444 
22065 
22778 
23355 
24109 
24326 
24339 

15339 
16518 
17142 
18083 
18553 
18964 
19388 
20014 
20832 
21492 
22113 
22951 
23378 
24119 
24344 

15387 
16711 
17435 
17128 
18718 
19009 
19740 
20382 
20885 
21567 
22209 
22960 
23671 
24120 
24511 

4() lira kazananlar 
66 68 96 

353 366 394 
539 547 565 
780 939 954 

1143 1154 1159 
l404 1512 1691 
1889 1939 ~942 
2012 2133 2168 
2501 2558 2530 
2832 2837 2937 
3090 3101 3137 
3306 3341 3353 

15401 
16842 
17562 
18293 
18783 
19017 
19762 
20502 
21031 
21634 
22555 
22997 
23907 
24113 
24712 

128 
396 
593 

1089 
1169 
1701 
1995 
2323 
2532 
2945 
3157 
3357 

zi, Şaban, Fikret, Şeref, Etref) bepııinin 
jotilıammı ahr. 

E. H. SAVCI 

lstanbulspor kongresi 
lstanbul Spor kulübü kongreoi dün ta· 

bah Halkevinde toplamnıfbr. Kulüp e· 
mektar ve ıporcularmın bulunduğu bu 
krngrede, iki kulübün ( lmuıbui Spor ve 
Güneı) birleııiıı ilmeoi meselesi mevzuu· 
bahı olmut. umumiyetle bu birlqmenin 
iki taraf ve meınleket oponı için çok ha· 
yrrlı olacağı hakkında fikirler söylenmİf 
ve kongrenin dütüncesi esas it>barile .. bu 
birletme lehine tecelli ederek tefemıatı 
görüıüp tesbit ebnek üzere dokuz kitililı 
bir heyet seçilmiıtir. 

iyi niyetle hareket ettikleri anlaşılan 
iki tarafın yakında bize temiz ve büyiik 
bir gençliık kitlesine dayanan kuvvetli 
bir opor tetekkülü çtk81'llcaklannı ümit 
eder, bu İte ıimdiden olmut gözü ile ba
karak muvaffakiyetlcr dileriz. 

* * * Libertas maçları tertib heyetin. 
den: 

1 - Viyanalı rnisafirltt ikinci maç
larını 14-4-935 pazar günü saat 16,30 
da Taksim sahasında Güneı takımı i· 
le yapacaklardır. 

2 - Maçın hakemi Şazi Tucan· 
dır. 

3 - Büyük maçdan evvel Kur· 
tuluf • Şitli takımları bir kupa maçı 
oynayacaklarclır. ı 

4 - Kupalar izdihama mani ol · 
mak üzere aaal on ikide açılacak
tır. 

3364 3412 3A33 3434 
3460 3499 3586 3669 
3733 3847 4001 4020 
4111 4140 4186 4249 
4'264 4290 4422 ·~88 
4525 4557 4558 4642 
4699 4724 4725 4871 
5045 5066 5130 5150 
5200 5202 5248 5250 
5311 5314 5322 5404 
5447 5525 5553 5610 
5646 5678 5728 5857 
5923 5971 6032 6146 
6261 6338 6353 6446 
6503 6623 6852 6854 
6994 7059 7084 7172 
7290 7356 7382 7474 
7523 7536 7554 7561 
7609 7631 7634 7670 
7783 7808 7818 7880 
8010 8079 815:> 8315 
8400 8438 8519 8541 
8655 8720 8762 8767 
8900 8820 8839 8860 
8980 8996 9085 9140 
9180 9189 9229 9233 
9283 9360 9368 9426 
9485 9581 9596 9676 
9898 :-961 10064 10110 

10168 10216 10281 10424 
10506 10587 10667 10760 
10929 10942 11014 11028 
11096 11273 11297 11412 

3453 
3687 
4099 
4279 
4513 
4656 
501s 
51611 
5273 
5442 
5631 
588~ 
61&1 
6491 
6965 
7193 
7499 
7584 
7673 
7903 
8328 
8625 
8771 
8873 
9151 
9273 
9461 
9882 

10134 
10440 
10909 
11072 

11450 11554 11594 11612 11700 118~ 
11881 11963 12023 12035 12094 12!~; 
12224 12252 12345 12354 12376 124"'; 
12546 12462 12477 12494 12553 1259' 
12616 12686 12712 12742 12906 129zl 
13055 13079 13117 13135 13136 1321! 
13127 13245 13251 13326 13379 134156 
13473 13485 13570 13626 13641 1364 
13674 13767 13789 13839 13881 13914 
13915 13944 13990 14161 14296 14455 
14509 14514 14536 14673 14699 147oC 
14754 14840 14896 14969 15069 151o4 
15395 15478 15579 15589 15592 15621 
15693 15748 15838 15850 15892 15921 
16003 16042 16046 16062 t6010 ı51oS 
16200 16213 16262 16438 16521 166lg 
16159 16813 16859 16937 16953 169~ 
16981 17057 17077 17098 17113 1717• 
17237 17268 17285 17348 17413 174zC 
17427 17505 17540 17551 17568 1767 
17688 17732 17747 17772 17918 1792~ 
18050 18131 18171 18179 18388 1841 
18425 18534 18539 18167 18637 186 
18656 18662 18667 18708 18764 187l~ 
18804 18877 18971 19002 19023 1908!.j 
19124 19160 19184 19276 19279 193611 
19403 19434 19467 19515 19581 1969· 
19722 19741 19793 19876 19885 199 
19971 19972 20099 20103 20128 2014 
20322 20364 20425 20583 20587 2062 
20626 20644 20718 20766 20816 209~ 
21028 21032 21067 21169 21192 2128' 
21302 21311 21325 21340 21359 2138~ 
21452 21531 21551 21574 21609 216~ 
21671 21724 21738 21756 21779 215tE 
21862 21908 22051 22106 22134 2~ 
22245 22250 22369 22414 22486 2259' 
22672 22678 22672 22678 22797 22g.tj 
22970 22979 22995 23075 23100 2312! 
23141 23179 23244 23483 23495 23521 
23540 23607 23623 23788 23792 2393/ 
23950 23951 23966 23984 24062 2407 
24103 24180 24313 24339 24442 2447 
24579 24588 24690 24704 24725 2481 
24863 24939 24970 24993 

500 lira mükafat kazananlar 
163 216 1062 1108 1477 201S 

2648 2913 3002 3219 3456 3531 
3712 4579 4612 5360 6018 62~ 
6347 6458 6840 6867 7130 7486 
7939 7974 8115 8219 8241 8701 
9531 9717 10003 10096 11117 11435 

11547 ı2oss 12163 12336 12579 1261ı 
12941 13030 13162 13377 13590 13689 
13951 14011 14298 14444 14542 ısoıı 
15223 15407 15493 15791 15829 1589S 
16172 16232 16394 16623 16707 17059 
17533 17887 17930 17978 18139 1834' 
18408 18566 18578 18835 19048 195~ 
19791 19879 19913 20337 20729 2011f 
20860 22153 22202 22218 22230 221<Jf 
22982 23170 23206 23217 23728 2395' 
24029 24489 24757 24954 

HASAN 
KREMi 

Dünyada mevcut 
kremlerin en nefisi. 
en s1hhisidir. Nazil< 
cildli kadınların ha
yat arkadaşıdır. ih
tiyarları gençleşti

rir ve geoçleri gÜ· 
zelleştirir. insana e
bedi bir taravet ye
ren Hasan kremin 
unutmayınız. Kutu 
su 50, tüb hal. nde 2(1 

Hasan Deposı. · 
Ankara, ıstar< 
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Dünya kaetınları opıanıyor 
(Bap ı inci sahifede) 

cle;ı, ve heyeltn katibi Vera Bqgıden İ· 
barettir. 
, O_ğleden IODra ukenderiyeden gelen 
'Zln:i.r vapuriile Mısır, Hindistan ve Avus 
turalya murahbıuları gelmitlerdir. Mu • 
ralıha.lar istasyonda ve vapurda Türk 
kadın birliği azaoıru.lan Uıife BelW, Ef-

yeceiiniz hutUsi bir ıeJ nr mı? 
- Umumi program dııında bir dileği-

miz yoktur. 
Dahili tqkilitımızda hükıimetimizdea 

kadınlar için bir çok ıeyler istiyoruz. Fa• 
kat burada dahili iflerimizclen bahaetme

i• lüzum yoktur. 

• 
Yukarıda Mısır lıeyetlrnlen bir grup, Qfağcda Amerikalı 

maralı haslar 
ıtayiı Suat, l..imıa Refik tarafından ka.r
ıılanmıılardır. 

Mısır murnhhaslarmın ıreliıi hakikate~ 
bir ıürpriz oldu. Ara 11ra lstanbula ırel • 
diğini ırördiiğümüz Mısır bayanlarının ırı 
niş b;r çarpfa bürünmüı olduklarını gö
rüyorduk. Fakat bu defa kadınlar birliği 
kongreairu!e bulunacak kadınların erkek
lerle aJni hakka malik olmaları davaoını 
tnüdafaa edecek olan Mısmn feminist ba 
Yanlan umumiyetle modern kıyafetli ve 
l&Pkalı ııenç, tirin ve sevimli kadrolar • 
dan mürekkept>. En baıta Mısırda tanın
mıı bir aileye mensup olan ve Mısır ka· 
dın teıkilitı baıkanı bulunan Bayan Ho· 
da Şaraui paşa, ikinci başkan Bayan Meb 
ınet Ali Pllf&. Elen Sarruf, Nimet Raşit, 
WiNa Fehmi, Fuat Sultan, Havva ldri1, 
Huriye idris, Leyla Sabit, Nelli Şedit 
Hilda Hayat ve heyetin kitibi ve Kahi • 
rede çıkan Revue Egyptienne mecmuası 
muharrirlerinden Bayan Seza Nabaraui 
hulunuJordu. 

Hint murahh.uı bayanlar Hint müslü
"."'~ me.hıuı olan ulusal kıyafetlerif'' ınuhaf._ ediyorlardı. Bunlarda Şe-

e Hatu? Beııüm H5mit Ali ve Begüm 
Kemaleddınden mürekkepti. Avuıtural • 
ya murahhasları da ana kız olmak üzere 
Bayan E. T~y!or ve kızı H. Taylor idi. 

Bayanlar utıkhallerine gelenlerle LI • 
".'t~ılar, gÖrÜ§tüler. Birbirlerine sevgile
nru, duygularını söylediler. Bir taraftan 
gazeteciler, diğer taraftan fotoğrafcılar 
faaliyette idi. 

Bayan Hoda Saraui PAJB, sevimli ve 
nazik bir kadındır. Türkçe ve Fransızca 

Kacl'ınlık sulh iatiyor 
Bizi en ziyade iıgal eden mesele sulh 

tür. Şark kadını benaman barıt ıever • 
dir. Garp da ayni gayenin pe§İndedir. 
Fakat bunu elde etmek zannedildiği ka· 
dar kolay değil.. Bunun için çok sabn·h 
olmak lazundır. 

Eğer kadın isterse 
- Bizim bu itte inaoımız oağlamdır. 

Çalışacağız. BiHra.iniz ki kadınlar bir şey 
isterler ve istediklerinin kanaatle arka
•mdan koşarlarsa, onu elde ederler .• 

- Evet, me§lt;r sözdür: "Kadın ister
se Allah ta İsler . ., değil mi?. 

- Evet öyledir. Fakat biz ıark kadın
ları her milletten ziyade ıulhü aeveriz. 
Çünkü hiç kimsede gözümüz yoktur. En
trikayı da l'evmeyiz. 

Kadının en büyük rolü: Anne 
Bu iıte kadının rolü en büyük roldür. 

O, bu rolü ana aıfatile üzerine almıştır. 
Evet, kadı.n her şeyden evvel anadır. Bu 
vazife.ini hiç bir zaman bırakamaz. O, 
bu unvan altmdadır ki her feyİ yapmağa 
çalıtacaktır. Ana, her ıeyden evvel ço • 
cuklarma hem miUetini sevmek duygusu
nu vermek suretile bunu elde ettirecek • 
tir. Birlikte çahımak, çocuklanna istik • 
halin sevgisini öğretmek barıta hizmet 
etmektir. 

Kadın uluslar kurumu 
Kongremizin lstanbulda toplanınuı 

münasebet;ıe bir kadın uluslar kurumu, 
teıkilini kongreye teklif edeceğim. Bu bir 
misak olmalıdır. Bu fikri bana veren sey 
...._ 1<adma en büyük haklarıru ilk defa ve-

Mısır heyetinden bir bQfka grup 

tonuıuyor. • .. 
Kendisile vapurun ııalonunda J:>ir. ~oşe· 

ı e oturduk. Hoda Şaraui suallenmızı ta· 
"'amlamağa vaki~ bırakmadı? 

Türkçe olarak: 
_ Ben de gazeteciyim, dedi. Bilirim, 

Bu ıorııulara ahtkınım. 
Sonra devam etti: 
-Dünya kadın bareke~ler:i~ t"!<i.P ed_i

yo,.uz. Kadınlık kongresı b•zım ıçın bır 
bayramdır. 
. Bayan Şaraui !i~naki pve farkını ile-

nye •Ürerek dedı ki: .. 
- Ben konuşurken fazla arap~ soz 

k il d • ·ı "? Fakat henuz ye· u anıyorum egı mı .• 
ni Türkçeyi öğrenın<>dim· , 
Kadının kurtulusunu Atatürk e 

• 1 
borçluyuz. , . 

- Her sene kadın birliği kongre.~ ..... 
Üç be ·1 'd d"k bu ıene 12 kışı •· şazaıegıerı. 70 le geldik. Vakit müıait ot.aydı 60 •. 
ki,; ile gelecektik. (Gülerek) Belki de 
Mısırın yarısı gelirdi!. .. .. 

K.\dınlık hareke-ti her yerde buyumek 
te, geni~lrmekted~r. Fakat siz her mcm
le-kctten ilcriye gittiniz. Kadının kurlu 
lu,unu Atatürk'e borçluyuz!. 

Mısırda peçe kalmadı. 
- Mı11r kadınlan artık peçeyı bırak • 

lı'ar nu? 
- M111rd" peçe kalmadı. 1923 denberi 

k•d•nlarımız J~pka giyiyorlar. Erkekler· 
~ tiyatroya sinemaya 17idiyorlar. Bu l..a
il Yerlerdeki kafesler de kalktı. 
- Koap-ede Mııır kaclmlığı için iste-

• 

ren memleketin Türkiye gibi bir ş..:trJ. 
mcı ıleketi olması ve kongrenin burad:. 
toplar:maııdır. .. . . 

Bugün bütün gözler Turkıyededır. Bu 
rada ne yapılırsa her yerde dikkatle ta• 
kip olunuyor. Bu sebeple kongrede ve -
rilecrk kararların bütün şark memlekt::t· 
1erinde akiı!eri görülecektir. 

Amerikan murahhası ve beyaz, 
kırmızı, siyah kadınlar 

Perapalas otelinde görüştüğümüz A· 
merıka murahhası heyeti reis-i Bayan Jo . 
ıephine Schainne diyor ki: 

-Ben Türkiyeye ilk defa gelmiyoru:n. 
Bu üçüncü gelitimdir. Bir defa 1926 da o 
zaman Amerika fevkalade komiseri A -
miral Brislolün deliı.letile gelmiştim. in • 
kılaptan sonra genç Türklerin hararetli 
çalışmalarını yakından gördüm. Tarih ki 
taplarındaki kahramanlıkları andırıyor • 
du. O zaman Ankarada Taşhanda otur -
mustum. Sonra 1928 de tekrar geldim ve 
buradan lrana kadar giderek şark mem
leketlerini dolaştım. Bayan Schain bun 
dan aonra, Amerikada da kadınlan er
keklerle ayui hakka malik olmalan için 
çalışıldığını söyledi. 
vahı verdi: 

Ve sonra kırmı7.ı derili İnsanlarla di .. 
ğer Amerikahlar arasında bir fark gö1;e· 
tilip gözetilmediğini sorduk, bize şu ce • 
vah rverdi: 

- Kırmızı derili Amerikalılar nisbeten 
azdır. Onlan kendi iptidai hallerinde bı
rakmaiı tercih ediyoruz. Onlar keneli ya· 

- Ya zenci kadm.larl. 
- z....a kadınlarla da aliika.Janz.. Oa-

lann ,;ikaelmes.ini istiyoruz. ~kads 
zenci meaelelİ pek mühimdir. Senelik bü 
JÜk kadtıı konferanslanmı:zcla zenci ka • 
clmlan da bulunuyor ve dileklerini IÖylü
J'Grlar. 

Zenciler niçin linç ediliyorlar? 
- Zencilerin arasıra linç edilmeıine 

ne dersiniz?. 
- Bu her halde fena bir ıeydir. Bu 

hadiıe daha ziyade cenupta oluyor. Ben 
bunu cahil beyaz insanların bir hareketi 
olarak gö.-üyorum. Daha doğrusu bu ha· 
diseler iki tarafın cahilleri arasında olu • 
Jor. Şimali Amerikada zenciler daha mü• 
nevverdirler. Mektepleri, içtimai mües • 
ıeaeleri. vardır.,, 

Mülakatm burasmda mUbatabnnız dur 
du ve gülerek dedi ki: 

- Fakat anlayamadıiun bir nokta 
var: Amerikadan bahaederken neden zen
ciler meselesini ileriye ıürüyorıunuz? 

- Çünkü gazeteleriniz hep bundan 
bahsediyor. Bu sebeple ben de hu ıuali 
sonnağa mecbur oldum. 
Amerikanın yeni kalkınma hareketi ve 

reisicumhurun idaresi hakkında ne düşü
nüyorsunuz? 

- Amerikada, ber yerde olduğu gibi, 
bir iktıaadi ıılontı vardır. 

Fakat her ıeyden günden ırüne iyiye 
doğru gidiyor. Yeni idare bir çok iıleri 
düzeltmeğe muvaffak olmu?tur. 

Kadınlık hayatına gelinceı Onda da 
lnkitaf vardır. Mesela kabinede bir kadın 
bakanımız vardır. 

Türk kadınlarmm bugünkü idare altın· 

\ 
da gösterdiği inkişaf ile yalnız Türklük 
değil, bütün dünya kadınlığı iftibu etse 
yeridir~,, 

Hindiatan muralıhası taaddüdü 
zevecat aleylıinde 

Hint murahhaslanndan BegÜm Kema· 
\edelin, diğer arkadaıı Şerife Hatun Be • 
güm Hamit Ali gibi müslümandır. Begüm 
Kemalettin diyor kiı 
- Türkiyeye çok zamandanberi gelmek 

istiyordum. Nihayet bugün gelebilmek 

nasip oldu. 
Benim Atatürk'ün tahsiyetine karşı bü 

yük bir oaygım vardır. Memleketi için ue 
büyük muvaffakıyetleT elde etti! 

Bundan evvel Ayrupaya gelmiş Paris
te talebe konferanaına, iıtirak etmiştim. 

Geçen ıene de Londrada idim. 
Hindistanın ıimali şarkisinden geliyo

rum. Hindistanda kadınlar için bazı hak· 

lar elde ettik. 
Fakat taaddüdü zevecat meıelesini he

nüz halledemedik. Dinimizde mevcut ka· 
yrtlar, esasen bir erkeğin birden fazla ka 
dınla evlenmesini hemen de imki.nsız bir 
bale getiriyor. Fakat bizce bu da kafi d~
ğil. Bunun kanunla yasak edilmesini iıti

yoruz. 
Hinılistanda taaddüdü zevecat esasen 

azalıyor. Bilbaoıa ııençl.,.- bunun aleyhin
dedirler. Bir çok kimseler bunun tedrici 
surette ortadan kalkacağını söylüyorlar. 

Fakat bence işi zamana bırakmak doğ
ru değildir. Tedrici tekimüle tarftar de
ğiliz. Meseleyi cezri surette halletmek j. 

çin bir kanun istiyoruz. Bunu nihayet 
bir gün elde edeceğiz.,, 

Şerife Hatun ııe diyor? 
Diğer Hint murahba.11 Şerife hatun 

Begüm Hamit Ali diyor ki: 
- Bt:n Hint kadın cemiyetini temsil e· 

diyorum. Cemiyetimiz kadının terbiyevi 
ve içtimai kalkınması ile meş...,.uldür. Biz 
Hint kadınları Londrada toplanan yuvar
lak masa konferansına da bir murahhas 
göndermiştik. Sözlerimizi dikkatle din -
lediler. Fakat is•edikleriınizi tamemen a· 
lamad•k. Hindistan istiklali Hint kadını 
için de bir gayedir!. 

Oh! Nihayet gelebil"ik! 
Avusturalya murahhasları F. Tavlor ve 

kızı H.Taylor Türkiyeye geld ';lerine çok 
seviniyorlar. 

- "Oh .. Nihavet ı:elebildilı. Bu se~a· 
hat beş hafta ıürdü. Nihayet şarkın İnci
si olan lıte.nbula kavuş..tuk!" diyorlar. 

Mısır genç kızlar teş 1,;/ôtı 

Mı111" murahhaslarından Mısır genç 
kızlar teşlrilatı ba~kanı olan Bayan Hav
va ldriı, idare ettiği teşkilittan bahset • 
ti: 

Tah,iJini b'.tinni~ genç kızla!"1 ha· 
yata alışlrrmağa ça' ışıyor ve onlara iı 

buhnağa uğraşıyoruz. Cemiyetin 9 faal, 
40 fahri az1t.sı vardır. Kongreye genç! r 

namına da beş murahhas gelmiştir. 
Biz de bu kabil kangrelerde bulunaı ak 

kadınlık davasının mi.idafaasına al şnuık 
istiyoruz ki ileride üzerimize dil$en va • 
zifeyi heıkkile yanabilelim. 

Bizce en mühim mesele sulh, kadı.,'a

nn ıerbestisi ve çalışmasıdır. 
Teşkil3tımıza mensup gençler İ! bula

mıyorlar. Bunun önüne geçmek için k':\ • 
dınları da erkekler gilıi müsavi haklara 
malik olmalarını teminden bafka çare 
yoktur.,, 

Bu!:Ütt <le bazı murahhas kadınlar ~eh· 
rimize gelecektir. Bulgar, Çekoslovak 
murahhaıtarının buıün gelmeleri bekle -
niyor. 

Fransız ve ltalyan kadınları da yarın 
geleceklerdir. Ar11ulusal kadınlar biı-liii 

icra komiteai pazartesi gününden itiba
ren Yddıı: sarayında toplantılarına başh
yacaktır. 

DUn sabah icra komitesi topaldnarak 
kongre hakkındaki hazırlıkları r.öriiş!n:iş 
tür. 

i. • onaey pazartesi. gÜııü Y ıldlZ sarayın· 
1 da da umwni bir toplan:ı yapacaktır. 

DSI musaı gı ıyor 
(Ba;ı 1 inci •ahifede) \ difi anlaıılıJor. 

dnletinin tesanüdü ile alualar kurumu. ltalyanın planı 
nun ~d~ vası~ar olması İcap ettiği STRESA, 12 (A. A.) _ ltalya bükii-
kanaatindedır. lng.ltere, AlmanJBDm C.... metinin her '----' - bet L,_ ı· ld 

d.. · · · -'~edir F k ._, mus u" p ;ım o u-
ıwvreye onmesun ıstemau • a at, iu resmen tekzip edilmekted.i 
huırünkü tartlar içinde, lngiltere, Alman Oç devlet arasında te:~t 
yaya uluslar kurumunun kapılannın atıl- PARIS 12 (A.A) "M ,, 
maaınm imkansız olduğu kanaatindedir. . _ • . . • - ateo gaz&o 
J "lt Almany t b" eıkild tesıne gore, lngiliz matbuat mümessille-

t:ıı ar -k··--· . ,_"_n"
1 

prfsrz biı~ 1 . le rine, B. Mac Dcxuılcl, üc; dnletin teunü-
- -- """""tının, ena r mıaa dü ·· 1 ngili" • te,ıDI edeceği kanaatind d" nun, z 11yasasının esaslı noktası 

B.a La al, b da " ır. F ol.-ak kırldığım bildirmiı ve demiıtir ki ı 
y v: un n sonra ranaanın " A da - · 

uluslar kurumuna istidasını anlatmıştır. mdı - , vru~a ıulhu tahalduJı ettır • 
lngiltere ile ltalya bu istidayı muhakkak . 0 an muşterek arır.ulannda, lngilte-
tutacaklardır tt:?' F~a~ ve ltalyadan ayırmanın ü • 

M ul F • ahf 11 • Al ... t edılemıyeeeği heri<eo için Rcıkça bili-

s eı kranıız m e en, manyanın nen bir hakikattır. · 
tresaya arıı veya uluslar kurumunun B Ma Donald," .. ek 

toplantısı akabinde toplanaçak yeni bir Alın~n a c tnufter •. arru .. un 
konferansa daveti p.yıalarını katiyen tek genel ~· a~ıkta bır~~~ dedg~I, .''!'e onu 
zip ebnekedirler. • .. . ıy . e:sası u~ennoe tıruıt ıa· 

Al il •d l k murıı bır tetnki mesaıye davet olduğu. manya ve erı e top anaca nu da söylemiıcir. 

konleramlar Abideye çelenk 
LONDRA, 12 A.A. - "Deyi i Meyi,.• STRESA 12 . 

İn Stresadaki hususi muhabirine ııöre B. liz l • (A.A.) - Fransız, lngı-
Mac Donald Cenevreye gitmekten kati su -:..~ tal~n murahhas heyetleri Pal • 
rette vazgeçmiıtir. . ya gıderelı: Marepd Cadoma ibi • 

"Deyn Telegraf,.rn buıuıi muhabirine desıne çelenkler koymuşlardır. 
göre lngiliz heyet<, Alrnanyamn uluslar Alman gazetelerinin fikirleri 
k~_rumu kon~~yinden ~~a ya'?~acak BERLIN, 12 (A.A.) - Alman istibba· 
mustakbel muzakerelere ıttirak ettırılme- rat bürosunda& : 
si için ısrar etmektedir. Stresa konfet"ansından bahseJcn 

"Popolo d'ltalia,,mn dünkü makale.in- (Völkişer Böbahtet") gazetesi lngilte<e-
den bahseden "Taymis,, gazetesi bir ikin· n-i, Almanyanın fili.yat a.ahaa~a hukuk 
ci konferans ihtimallerini tetkik etmek- müsavatı ile genel siliihları brrakma ta • 
tedir. nındıktan sonra uı;..ıar kunmıunun fa-

S!RESA, ~~ A_.A. --: Röyterin ıliplo- aliyet sabasıru genişletmeğe çalıştığ nı 
malik mubabırı dıyor ki: Jazıyor ve diyor ki: 

Almanya, Sovyet RusJa ve Lchistanı "İtalya Avrupam· ta · • · · t 
da ih . d k dah . b. k f ' n llZll11J ıçsn az e· 

tıva e ece a geıuı ır on erans mayül göstermekted" F · So 
akd. · •-• la h ·· ·· ka d"lm ır. ranaa ue, v-

ı ıtnH.an rı enuz muna :ıa e ı e • yctlerle,•ltalya Kü ük ·tilifı · bi 
miş olmakla beraber böyle bir konferansın lecekleri bir anı:~ ç ~ n gıre • 
ihtimal Londrada toplanabileceğine dsir (B"" ytu ma) .:ap . ., 
kuvvetli bir intiba vardr;r. " orae~ça ng ~oyle yazıyor : 

Böyle bir konferansın Londrada top • ti Stresa .nın ne netice vereceğini ıükii-
lanmasına ltalyanm taı aftar olması mani- ne e bekliyoruz. Fakat biç bir ıey Al • 
dar telakki edilmektedir. Son yirmi dürt many~yı yolundan çeviremiyecektir." 
sene içinde İngiltere ile ltalya arasınd<l- (Doyçe Algemayne Çaytung), Bay 
ki münasebetlerin adeta kendiliğinden Mussolininin, İtalyanın fikri altı yüz 
11klaımıı olduğu görülmüştür.. bin kişilik bir orduyu ıeferber etmek ol-

f rannz gazetelerı . .. duğunu söyliyerek konferansı bir emri-
PARIS, 12 A.A. - Stresanın ılk gu • vaki karıısında b akt • yazıyor. Bu 

nünden ıonra niklıinliğini gösteren mat · "t altı da .• " ~uıı • 
buat, konferansın, üç ulusun tesanüdünü ~e'."" n bılınme11 lazımgelen en 
bildiren bir tebliğle neticeleneceğini tah - ıyı şey, konferanım, karar almağa değil, 
min etmektedir. Ye fakat kararlan menetmeğe mahsus 

"Pöti Parizien,, Bay Mac Donald~~ bir toplantı olup olmadığını öğnınrnek • 
Almanyanın Cenevreye Ş('!rlsız olarak don tir.,, 
miyeceği hakkındaki beyanatını memnu- K l /el 
niyetle kaydetmektedir. Bu gazete, Fran onuşu an mese er 
aız tezini izah ederek diyor ki: STRESA, 12 (A.A.) - Bu Mbahk.İ 

"Sulbperverler,. ulusların Y':ni bir ~hti· görüşmeler dört ıaat ıürmüıtür. Saat 13 
l~l vukuunda. ma~ı ve.~kono"':'k ted_hırle- te ltalyan murahha&lan otellerine ve 
nn tatbik edılebılecegı şekılde bır set Fran11z murahbaslan d .. ·ı - •• • • d a og e yemegını 
kurmaları lazrm ır. ek ·· 1 la del p-~'- • · · 

B. · k "hl;li u""tecavizin hareke- yem uzere '° ...... ıırtara gıbniı-
ır mısa ın ı o;o m leNI' M"'zakerel 

ti gibi sayılmalıdır. Binaenaleyh, ihlal e- ır. u ere aaat 15.30 da tek. 
den ile tecavüz edene de ayni mali ve e- rar başlanacaktır. Alman istihbarat büro-
konoıruk tedbirler tatbik edilmektedir. sunun lngiliz mahafilinden öğrendiğine 

11Ekodö Pari,, şöyle yazıyor: göre, bu sabah, muahedelerin bir taraflı 
u Asıl mesele, Fransız - Sovyet anlat • olarak İptali tak<lirinde alınacak tedbir. 

masının peşinden buna benzer bir Fran· !er hakkında müzakerede bulunulmuştur. 
112 • ltalyan anlaşması y.ı.pı\ıp yapılnu· Barı,ın muhafazası meselesinin ilk meıe
yaeağını bilmektedir. Asıl İ§, Orta Avru· le olarak telakki edildiği temin edilmek
pada, lngilterenin bot göreceği bir Fran· tedir. Dün sathi olarak göriitülen meae
ıa • ltalya . Küçük itil1'f anlaşması oh- leler ve bilhaısa 3 ıubat tarihli Londra 
caktır. tebliği bugün yeniden müzakere edilmiı-

Fransız . ltalya görüşmelerine ten1aı tir . 
eden "Övr., diyor ki: . . Almanya için ciddi oir icraat 

_ Söylendiğine göre, Bay MuHolını ıl k 
bir Fransız . ltalyan askeri anlaf'Jlası tek yap mıyaca 
lif etmiş ve küçük itilaf, Balkan itıiliıfı ile be BERLI~,. 12 (A.A.) - Nalrt Auıga
anlaş.malar yapmayı vadetmiştir.u 1'"&zetes1nın Saresadaki muhabiri yazı .. 

Bu gazete Bay Flandin ile Bay Lavale yor: 
geniş tıtalithivPt veren talimat verildiffini . Bugün konferanun kat'i günü idi. Şim 
de ilav<.> ~tmektedir. dı ya Almanyaya karşı fiddetli bjr liıan 

Müzalıerat samimi cereyan ve mümkün olursa ihtilaf vukuu takdi -
ediyor rinde alınacak muayyen tedbirler veya-

STRESA, 12 A.A. - Uluslar kurumu but üç büyük devlet ara11nda istikbal j. 
muahedesini.n emniyet ve taarruza uğra· çin teşriki mesaiyi tasrih eden bir karar 
yanlara yardıma dair bazı maddelerinin sureti ittihazı mevzuu bahistir. Daha 
takviyesi ihtimalleri müzakerelerine he- dünd ·· d 1 dam! d b en uç ev et a an arasın a u 
nüz girişilmesnişl;r. Röyter ajansının hı-- k 

1 arar suretinin metin ve lisanı ve uluslar 
ber aldığına göre, ngi!iz noktai nazarı, derneği konseyi hakkında münaka·-•ar 
ulus:ar kurumu azası olan lngiltcrenin ,_. 
bu t,şckkülün sadık ve dürüst bir azası olmuştur. Bu münakaıalar bugün bjtmi. 
kalacağı ve kollektif emniyet ile ıulhim yecelıtir. Muhakkak olan bir ıey vana, 
tahakkuku için bu şekli kullanacağıdır. o da Almanyaya kartı ciddi bir icraat ol-

1 tal ya mahfelleri, müznkerelerin bil • rnayacağıdır. Zira hiç bir kimse böyle bir 
hassa aamiıni havasını kaydetmekte ve icraatın neticesinin meı,uli.yetini üzerine 
bunu görü~melerin kıymetine bir delil almak istemiyecektir. Stresa Avrupayı 
ıaynıaktadırlar. Konfe!"anınn cumartesi Versay hatalarından ve harpten sonra 
ve belki de pazara kadar sürmesi muhte- geçen 15 sene zarfında devl<.>tler tarafın. 
meldir. dan yapılan hatalardan kurtaracak mu. 

"'ıvet - Fransız anlaçması cibi memnuniyet bir tarzı hal vermiye .. 

PARIS, 12 A.A. - Jurnal des Debats cektir · 
gazete.O, Popolo d'ltalyanın Stresa kon
fe.-ansı hakkında yazdığı makaleyi b;r 
tecrübe balonu mahiyetinde tel:\kki et
nıekle ve Strar.a.da konferans mahafilinin 
de bu kanaatta bulunduğunu il&ve et . 
mektedir. 

Debats gazetesine göre, 1 tal ya dörtler 
misakını tclt:rar ele almayı istemektedir. 

Yine Debats'nın Streıadan aldığı ma-
1Umata göre, Fransız heyeti murahha1a· 
sı, Sovyet · Fransa anlaşmasının ltalya 
da uyandırdığı fena intibaı izaleye çalış .. 
makta. ve bu an1aş.mamn bütün devlet
lere açık bulundurulacağını bildirnıekte .. 
dir. 

ita/ya - .(usya münı.ısebatı 
M_OS~OV A, .12. A.A. - Dı,an işleri 

komıserı Bay Lıtvınof 1 talya elçisini ka
bul ederek iki memleket münasebatını a· 
lakadar eden meseleler hakkında uzun 
uzadıya görüşmüttür. 

Polonyc_ ve Almanya 
V ARŞOV A, 12 A.A. - Alman mat • 

buatı, Cenevredeki bir Amerika ajansının 
telgrafını tebarüz ettirmektedir. Bu tel • 
grafa eöre, Polonya hükômeti, mecburi 
askerlik yapılma11ndan dolayı Almanya
nın muhtemel ittihamına iştirak etmiye
ceğini bildirmek üzere uluslar kurumu 
nezdinde teşebbüslerde bulunmu,tur. 

Salahiyettar mabfellere göre, Cenevre
de Polonya tarafından bu tarzda bir te • 
şebbüs yapılmış değildir. Polonya hükii
metlnin, mfl'se1e henüz uluslar kurumun..'\ 
verilmeden bu volda bir vaziyet alamıya. 
c,.~ ...... h('~:;7 pttirilme'k 'E-clir. 

Oiher taraf'""" Bav l\~k'in CP!"'evreye 
httr"İ<"'tİni te,bit Ptr-ıe..ı,..,, evvel. StrMa 
konferansı neticelerini b,klemek iıtenil· 

Bir dipolmasi oyunu 
VARŞOVA, 12 (A.A.) - Fransrı: 

Sovyet itilj.fı projesi hakkındaki haber • 
lerden bahseden Polska Zbrojna gazeteoi 
diyor ki : 

Mevzuu bahis itilafın formüle edilmiı 
olduğu ahval ve şerait, bunun Stresa ari· 
fesinde yapılmıı bir diplomasi oyunu ol
duğunu göıtermektedir. Esasen projeaio 
müphem olan mahiyeti her türlü tahlili 
imkansız kılmaktadır. 

Daha bir kaç gün evvel, uluslar kuru· 
mu. misakına istinat eden ve şark misakı 
yeı-ıne kaim olacak bir çok taraflı plan· 
l~~da!' hah_aedilmişken timdi ağız değit
tırJldı. lngilterenin iki taraflı veya müte
addit taraflı planlannın Bay Laval'in 
Moskova seyahatında mevzuu bahis edi
leceğinden dem vuruluyor. 

Ve şimdiye kadar mutasavv« itiliıfın 
teferrüatı hakkında alınan maliimat, an
cak gazete havadislerinden ibarettir ki 
bunlardan müsbet neticeler çıkarmak im
kansızdır. Mamafih bu haberlerden sar -
fı_nazar, Fransız diplomasisinin kendi.i
nın •on teıebbüsünün ihzari ıafahatı hak
kın?a vakit ve zamanında ve icap eden 
ıekılde dostlarına ve müttefiklerine ma
!ümat verip vermemiı olduğunu bilmek 
ıcap eder. 
Avusturyayı şamil bir emniyet 

misakı 
. MOSKOVA, 12 (A.A.) - Taı A 

aınsı •liihiyettar bir menbadan aldığı 
malumeta dayanarak yakında akdedile
~~k ~lan Frans12-Sovyetn emniyet misakı 
u~erınde Fransa ile Sovyet Ruıyanın bü
tu,. A vrupaya şamil bir emniyet miıakı 
'"*'sına müıterut bir ,._.p itilifına var-

Bayburd'un 
Bir di.eğı --
12 bin nüfus!u Bayburd 
ortamektep binası istiyor 

BAYBURT, (Milliyet) - Bnırüa 
7 ıenedenberi yurda talebe yetiıtiretı 
Bayburt orta mektebi, 923 yılma ka • 
dar burada beaiiz a~tı. 

Bu sıralarda Kültür Bakanı bulu • 
nan merhum Necatia.in S.yburda tef • 
rifleri ~- ,ısile memleketin bu büyüif 
ihtiyacı iteri ıiirülerek anulannın ye · 
rine ıretirilıneı.ini dilemitferdi. Nihay~ 
budunun bu iott!lderi yerine ıretinlerUA 
cria m'*ıtep açılnuftı. 

Fakat mektep açıldı it giindeı:ıbeıı 
müsait bir binanm bulm•n-na11 yü
zünden bu Jedi yıl içeı ııinclıo büyük bjr 
ukmtı ile mesai.ine dev•na çaltılı· 
Bugün mevcudu 61 kip olan orta mek
tep B.a,tıunlua kıvançla yacledeceği 
yegiine varlığı.dır. ilim ve irfan yolunda 
ilerlemeği kendil .... ine prenıip kabul e· 
den Ba,OOrtlular sonuna kadar bu de· 
ğ ... li yuvayı Y"f&bnağı.ı azmehritıir. 
Ve yaf8tacaıkbr. 

Bundan evvel daha büyük bjr ılı!İ• 
yaCJ olan ilk mektep bina11nın 933 y•
lında kıymetli val.imİ2 Bay Etem Ay • 
kutun ve maarif müdürünün gayret ve 
yardımlarile temelleri atılmı~tı. 

Tam t"§kiliı.tlı yapılan ve bugün 
500 - 600 çocuğu sinesine alaca!< O· 

lan bu sevimli yuva bu sene bitecı.:k 
ve bu büyük ibtiJaçtan kurtanlmıı ol 
caktır • 

12 bin nüfusu olan kazamız ilk ıah· 
alin mecburi ohna11 ılolayııile b... yıl 
ilk mektep t.alebeaiıllıı sayı11 700 dea 
ve ı..-:ki de binden aıağı düşmiyecek
tir. Tabiidir ki bu kadar mevcutla ça · 
lışmaya başlayan bu mektebin venın 
kabiliyeti de o nisbette art:ıcaktır. 

Halbukıi bugün 61 mcvcudile bina· 
aızlrk yüzünden tıılaıık bir vaziyette bu· 
lunaıı orta mektep hW>dan sonra dah• 
büyük bir darlığa duçar olacak ve men• 
leketin yegane varlığı bulunan orta 
mektep lıa<lrosunu arttıramıyacektu. 

Bu bal karı.ısında ilk mektep f8ha • 
detnamesini abp ta tahsilini ilerletmek 
İstİyen yüzlet-ce çocuğun iıtikbali teh
likeli bir devreye girecektir • 

Hali hazırda icar ile tutulan orta 
mekt<:lıin bnlunduğu binada dört oda 
vardır. Bu odalardan birisi müdürile 
muallimlerin, diğer üçü de talebenin • 
dir. Çak dar olan bu odalarde çocuk· 
lar ııkııık otannaktadırlar • 

M ... tet.in ıuil olarak bir müdıit'lİ 
bir de edebiyat muallimi vardır. Diğer 
riyaziye. tabüye rea.im. musiki, jirn· 
nastik der-oleri ~ekil muallimlerle ida
re edilmektedir . 

Her halde aaygı deiu Kütllir Ba· 
kanımız Bay Abidin Ozmen memleket 
geçliğinin bu ihtiyacını gözönüne •' · 
caklımlr. 

Lavdikya harabt.e• ·"' e 
bahar gezınt ~ 

DENiZLi (Milliyet) - Denizlide 
havalar artık çok güzelleıti. Hali< ve me 
murlar cuma günleri kırı.a çıkıyor, le· 
miz bava alıyorlar. Hafta Gazi ve l(itıp 
Çelebi okulları ıon 11nıf talebesi mual
limleri ile birlikte hem bahar havası al
mak, hem de tarihi tetkikalta bulunmak 
üzere Deni2Iinin Şômali garbi.ine teaa
düf eden S kilometre mesafedeki l:.skı
bisar köyÜ JaDJnda (l..iclikya) barah<>· 
terine gitmişlerdir. Talebe akıama ka · 
dar tedkikatta hulunınuılardır. 

Ladikya Harabeleri: Milattan 2 • • 
261 sene evvel Suriye imparatorların 
dan (Antiyohoı Soter) tarafında 1 " 

rubnuı bir tehrin harabesi olup o zaman 
hükümdarın kansı ( Uodike) nin isr.ıı ve 

rilmiştir. Milattan 60 aene sonra t;ddct· 
li bir zelzele neticesinde tehir harap ul 
muşsa da çalıfl<an ahalisi tarafından 6c
hir yeniden yapılmııtrr. Bugün 2 liyat· 
ro bir sirk, bir kapalı çarfı, hemen, ke· 
mer ve saray yıkmnlan mevcuttur. Bir 
çok seyyahlar tetkikat için buraya gel
mektedirler. 

Y ozgatta Rrİı· 
YOZGAT, (Milliyet) - Salgın 

bir surette grip olduğundan lise ve 
ilk okullar bet gün tatil edilmittir. 

mıı olduldanna dair Paristen ırelen ha· 
berleri teyit etmektedir • 
Almanya Şark misakına iştirake 

razı 

STRESA, 12 A.A.. - halyanlar bu
günkü müzakereler hakkında aşağıdaki 
tebliği neırelmiılerdir: 

Fransız, İngiliz ve İtalyan murahhu· 
tarı bu sabah saat 9,30 da halyan büku· 
met re.isinin batkanlığında toplanmışlar· 
dır. Saat 13 e kadar devam eden müzake· 
reler uluslar kurumuna Fransız muhtu"· 
11 hakkındaki münakaf"DJn devamına in
hisar etmiıtir. Heyeti murahbaııalar tek· 
rar ıaat 13,30 da toplanmıılar ve ~u m~b 
tıraya ait müzakereleri bitirmıılcrdır 
Müteakiben Avusturyanın vaziyetinin tel 
kikine geçilmiıtir. ltalya baıbakanı ~u 
nıeaele hakkında mufaual izahat vermıı· 
tir. Ondan sonra ıaı\t misakı ~~lesi ~-e 
nihayet hava misakı görüşülmufl!'r •. Mu
zakerelere saat 19 da nihayet verilmiJ ve 
murahhaslar yarın .. at 10,30 da tekrar 
toplanmak üzere ayrılmıtlardır. 
Öğleden sonraki toplantıda Bay Say • 

men Berlini ziyareti esnasında öğrendiği 
Alman hattı harketine dair dün verdiği 
izahata bazı tafsilat ilave etmİ§ ve Ber • 
linden yeni maliimat aldığını ve Alman 
dı§arı itleri bakanının lngiliz büyük el
!jİsine A1manyanın bir ademi tecavW: 
9ark misakına iıtirake amade olduğunu 
ve bu misakı İmza edecek olan devletler· 
den bazıları mütekab•' Jardım hususunda 
hususi mukaveleler y pıalar bile Almao
yanın mezkiir mukaveleye iltihak ede
ğini bildinnit olduğunu IÖylemiıtir. 



ttaşarat uyanmadan yu
valarını ve tohumlarını a rıp 

Yaz geliyor. Tahta kuruıu, ıinek, ıivriıinek, cüve ve bütün haıarat uyanmağa başladı, Havalar ııınddıça haıart çoj'lır. Bütün hıarab kökünden keımek İçin haıaratrn yuvalarına ve eıyaların üzerine ve odalannhavasına ve tahta ların, duvarların kenarla
rına, aralanna, bolca Fayda serpini2, ve tahta kmu yuvalarını Fayda ile tahrip edin.iz. Bütün yaz bu muzır haıarattan kurtulacak ve rahat edecekıiniz. Bilhaııa apartımanlarda,. mutbaklarda yemeklerinizi, erzakınızı telviı eden hamam böceklerini, abdeıt
hanelerde, hamamlarda bulunan küçük ;..öcekleri, tırhlları, kümeo hayvanatında, köpeklerde bulunan pireleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerindeki brtılları behemehal Fayda ile imha edimz. Kutuıu 30 büyük 50kuruıtur. Bir kiloluk kutu 80 kuruıtur. 
Hasan depoıu: Ankara, lıtanbul Beyoğlu. 

MISIR iŞ Limitet 
Sermaye•i: 100,000 Tirk Lira•ı 

Merkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
TÜRKiYE iş BANKASI tarahndan tesis edllmittlr. 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

'. SKENDERİYE de satılmak üzere emaneten mal 
gönderenler, hesabımıza, TÜRKİYE İŞ BANKASI 

ıabelerinden avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, en aıı masraf ve komiayonla emin bir surette 
iı görmek lıteyanlerin MISIR İŞ LİMİTED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adresi: MISIRİŞ - lskenderiye 

1613 

ıstan bul Sıhhi Müesseseler 
Satınalma Komiayonundam 

Tıp Talebe yurdu için 641 çift iskarpin olbaptaki şartna
me ve nümunesi veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İhalesi: 20 nisan 935 cumartesi günü saat 14 de Ca
ğaloğlunda Sıhhat müdürlüğü binasmdaki komisyonda yapı -
lacaktır. 

2 - Tahmini bedel: Beher çifti 450 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat (216) lira (34) kuruştur. 
4 - Şartnameler bedelsiz olarak Tıp talebe yurdu müdür

lüğünden alınabilir, ve nümune de görülür. 
5 - İsteklilerin belli gÜn ve saatten evvel teminat mak -

buz veya Banka mektuplarile komisyona müracaatları. 
6 - İstekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikası göste-

receklerdir. (1725) 2553) l Devlet Demiryollırı ve Limanları ifletms Umum idaresi ilanları l 
Muhammen bedellerile mil.tar ve vasıfları aşağıda yazılı 

boya malzemesinden birinci kısmı 21-4-935 pazar, ikinci kısım 
22-4-1935 pazartesi ve üçüncü kısım 23-4-1935 salı günleri 
aat 15,30 da Ankarada idare binasında malzeme dairesinde 
ıatm alınacaktır. 

Bu İşe girmek istiyenlerin kısım bir için 1855.80, kısım 
iki icin 468.84 ve kııım üç için 1001.25 liralık muvakkat temi 
natl~ kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 4 cü maddeıi 
mucibince işe girmeğe manileri bulunmadığına dair beyanna
me ve tekliflerini eksiltme gÜn leri saat 14,30 a kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazım dır. Bu işe ait şartnameler Anka 
rada malzeme dairesinde ve Haydarpaşada tesellüm ve sevk 
müdürlüğünde parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Cinsi Miktarı 
Kilo 

(Kaynamış Türk beziri 1000 ) 
(Kaynamış İngiliz beziri 40000 ) 

K.ısım(Kaynamış ince bezir 2600 ) 
1 (Neft yağı 10000 ) 

(Sikkatif 2200 ) 
Cinsi 

(Vernik kopal 
Kısım (Vernik Flatina 

2 (Kırmızı model verniği 
(Renksİ:!: kristal vernik 

C• • 
ınsı 

(Kurşun astübeci 
, (Çinko üstübeci 
Krsım(lspanya üstübeci 

3 (Kaba üstübeç 
(Minyum de Flomb 

1732 

Miktan 
Kilo 

2100 
3200 

50 
20 

) 
) 
) 
) 

Miktarı 
Kilo 

5000 
25000 
4800 

12500 
7000 

) 
) 
) 
) 
) 

Muhammen bedeli 
Lira K. 

24744.-

Muhammen bedeli 
Lira K. 

6251 20 

Muhammen bedeli 
Lira K. 

13350.-

2571 

Beherinin muhammen bedeli 5 lira olan 1100 tane ban
daj çene torna kalemleri 25 m ay11 1935 cumartesi günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare bina11nda satına
lınacaktır. 

Bu İşe girmek istiyenlerin 412,50 liralık muvakkat temi -
nat ile kanunun tayin ettiği ve.sikaları, kanunun 4 cü maddesi 
mucibince işe girmeğe manii kanunileri bulunmadığına dair 
beyanname ve tekliflerini ayni gün aaat 14,30 a kadar komis -
yon reisliğine vermeleri lazımdtr. 

Bu İşe ait şartnameler para11z olarak Ankarada Malzeme 
dairesinden ve Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünde 
dağıtılmaktadır. (1780) ~ 2630 

Emniyet 
ğündens 

şleri Umum Müdürlü-

1 - · Zabita menıurla rı için 12\10-1500 çift fotin kapalı 
zarf usulile ve 20 güıı müddetle müııkasaya konulmuştur. 24 
nisan 935 çarşamba gilnü saat 15 de ihale olunacağından ia -
teklilerin şartname ve nümuneyi görmek için umum müdür • 
lükte müteşekkil komisyona müracaat etmeleri. 

2 - Tekliflerle birlil· te yü ~cte 7,5 dan terninat akçe.,i olan 
565 Eranm ihaleden evvel komisyona tevdi etmeleri ilan olu-
~r. (1759) "2585 

-,...,.,, 

·~ ' kc4.s I ,~ 

.•DAoA -
BiRiKTiQEN 
RA~AT--~O~Q 2385 

,.--------------------------· 
stanbu Gayrimü adi 

Komisyonundan: 
er 

D.No: Semti .,. mahallesi Sokağı 

3655 y eniköy Kasap 

3745 Oıküdar İhsaniye Harem iskelesi 
3745/ 1 Oıküdar lhaani.ye Harem iıloeleal 
4180 Beyoğlu Firuzağa Yeni Maç 

4373 Mercan Dayaha- Çalanakcılar yoku}u 
tun 

4621 T opbane ekmek- Kadirler yokuıu 
ci batı 

4621/ 1 

4656 
4805 

4805/ 1 
4805/ 2 
4805/ 3 

4805/ 4 

4805/ 5 

4805/ 6 
4805/7 

.. 
Kurtuluı 
Eyüp laliimbey 

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

.. .. .. 

.. 
.. 
.. .. 

Kadirler yokutu 

Zarifiye 
lılimbey 

H 

" 
.. .. 

4805/ 8 " " ., 
4813 Üsküdar Selamsız Miroğlu 

Emlak No: 

E. 18 

22 
24 

.l ~~20.1 

45 

91 

91-1 

5 
41 Mü. 

41 Mü. 
41 Mü . 
41 Mü. 

41 Mü. 

41 Mü . 

41 Mü. 
41 Mü . 

41 Mü. 
7 

Cinsi ve Hissesi 

Ah§&P hanenin 4870 -
6720 his. 
124 metre arsa 
118 metre arsa 
Ahıap hane ve dükkanın 
(dükkan haneye kalbedil
miştir) 1·2 hiıaeıi 
Büyük Yeni han üçüncü 
katta oda 
AhtaP hane ve bahçe 

Dıvarla çevrilmiı 105,64 
metre ara~ 
Ahıap hanenin 2-3 hiı. 
366,50 metre arsanın 1·6 
his. 
402 metre araanın 1·6 his. 
230 metre arsanın 1-6 hiı. 
337,50 metre arsanın 1-6 
his. 
353,50 metre al'Sanın 1-6 
hiı. 
255,50 metre arsanın 1-6 
hiı. 
281 metre arsanın 1-6 hiı. 
321,50 metre arsanın 1-6 
hiı. 
384 metre arsanın 1-6 his. 
172 metre arsanın 9-16 
hissesi 

Hia•eye göre muhammen 
kıymeti T. L. 

615 Açık mttınna 

744 Açık arttırma 
710 Açık arttırma 
994 Açık arttırma 

1200 Kapalı zarf 

2128 Kapalı zarf 

1584 Kapalı zarf 

536 Açık arttırma 
67 Açık arttınna 

81 Açık arttınna 
46 Açık arttırma 
68 Açık artırma 

71 Açık arttırma 

51 Açık arttırma 

63 Açık arttırma 
65 Açık arttırma 

77 Açık arttırma 
144 Açık arttırma 

4818 Büyükçlll"§ı Bodurwn}ıan 25 Bodurwn han alt katta ki 2400 Kapalı zarf 
gir dükkan 

4859 Boyacıköy Mektep 25 92,40 metre arsa 92 A~ık arttırma . 
Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on giln müddetle temdiden ıatııa çıkarılınıttır. lhalelerı 25.4.935 tarı

hine tesadüf eden pertembe günü ıaat on dörttedir. Satıı münhasıran gayri mübadil bonosiledir. 

' 
.., 

Kanzuk eczanesi müatahzaratından 

Saç eksiri 
Komojen Kanzuk 

Saçların dökülmesine ve kepek· 
lenmeaine mini olur. 

Komojen, saçların köklerini kuv· 
vetlendirir ve bealer. 

Komojen, saçların gıdasıdır. Ta .. 
bii renklerini bozmaz, litif bir ray! .. 
hası vardır. 

Komojen Kanzuk ıaç eksiri ma· 
ruf eczanelerle itriyat mağazaların .. 
da bulunur. 

Satılık Köşk 
Altuni zadede, Küçük Çamlıca 

caddesinde, genif bir bahçe içinde 
iki katlı kötk gayet ucuz fiyatla sa
tılıktır. Köfk on odalı, ayrıca ha • 
mamı ve sair müftemilatı ihtiva et
mektedir. Gezmek iatiyenler için -
dekilere, görütmek için de Maçka
da Muradiyede ikinci yeni sokakta 
Bekçi Feyzi apartmanında Bay 
Feyziye müracaat etmelidirler. 

Tıp Fakültesi De
kanlığından: 

Fakültemizde aşağıda ya -
zıh olan asistanlıklar açıktır, 
İsteklilerin Fakülteye müra -
caatları. ',1779) 
Radyoloji 2 
İdrar yolları 1 
Histoloji 1 
Akliye 1 
Hariciye 1 
Çocuk cerrahisi 1 
Deri ve frengi 1 
Göz 1 
Diştababeti mektebi için 1 

2629 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı Üze] 
.Calataaarayda Kanzldı ecaahanul 

kar1111nda Sahne ıokağmda 3 numa· 
ralı apartnnanda 1 numara. 

2379 

OPERA TOR 

Doktor Nimet 
Ankara caddesi Zorlu apar .. 
manı No 21 

Cumadan maada her~ün saat 2 ı 
ı,,..,.,.,ı ıtr"" lt·ıhı ı l Pflcr 2396 

Göz Hekimı 
Dr. S. Şükrü Ertan 

Birinci ıınıf mütebaıııı 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

2380 

Nefriyatı idare eden ı 
MUMTAZ FAiK 

••-----------------,·----·-----------------••ı Gazefp,..;/il, ı • • · lık T. A. S. 

İstanbul Mıntıkası Varidat Ta- ı ....- LiMAN iŞLERi 
hakkuk Müdürlüğünden: 
Muğla vilayeti Köyceğiz kazasını ihata eden ve seneliği on 

iki bin, üç seneliği otuz altı bin lira muhammen bedeli bulu -
nan Köyceğiz namı göl ile tevabii olan Taşlıçay ve işbu kazaya 
merbut Dalyan namı köyde mevcut dalyanda balık avlamak 
hakkı ve yüzde 12 saydiye resmi mültezime ait olmak üzere 1 
haziran 935 tarihinden 1 haziran 938 tarihine kadar üç sene 
müddetle İcara verilmek üzere ve ihale bedelleri 1 haziran, 1 

Umum müdürlüğü Levazım 
Şefliğindenı 

Galatada Rıhtım anbarında mevcud hurda demir, Saç va aaire 
satılığa çıkanlmıştır. Talip olanların malı görmek ilzere meıkiı 
anbar memurluqun• milracaat .. ylemeleri 2643 

BAYANLAR 
Ayba,ılarınızı zahmetsiz kolayca geçirmek için 

FEMİL ve BAGLARINI 
spord· 

(, , 

ağustos, 1 teşrinievvel, 1 kanunuevvel, 1 nisanda altı taksitte 
ödenmek şartile 1nisan935 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle arttırmaya çıkarılmıştır. 21 nisan 935 tarihine mü -
sadif pazar günü saat 17 de ihalesi icra kılınacağından talip o
lanların ve şeraiti öğrenmek istiyenlerin Muğla Defterdarlığı
na ve Köyceğiz Malıniidürlüi.iüne müracaat etmeleri ilan olu-
nur. (1806) 2658 l ı•-• 

kullanınız Gayet yumuşak temiz ve sıblıidir. Evinizde •eyah:ı tinirde 
bütün rahatınızı verir. Bütüo diinya me deni b:.ıyanlar1nın 

seve •eve F E M. ii l tıer eczanede 
kullandıkları • bulunur, 


