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Başvekil 
... 
Universitede 

"Milli.. 1 B. Celal ·sayar Tıp Fakültesini 
G~:.~!i:~}~AN . . Gezerken Doktor Aıllgı 
M a,vekil Celal Bayar gaze

tecilerle konuturken de
lllİftir ki: 

- Milli tüccarı tarif ettiğimiz 
ıibi "milli,, gazeteciyi de tarif 
etmek lazımdır. Bu tarife uygun 
olnııyan hareketleri itliyenler 
gazeteci sıfatını kaybetmeli
dirler. 

Başvekilimiz, berrak ve müspet 
görüşUe çok can alacak bir noktaya 
basmıştır. Bir gazetecinin elinde cid 
den büyük bir kuvvet vardrr. Daima 
hadiselerin önünde yilrür. Bunları 
ortaya koyarken makalelerile, baş -
lıklarile, anlatış tarzile, şu noktayı 
ileri sürüp diğer şu noktayı ehem _ 
ıniyetsiz geçmesile okuyanı mutlaka 
tesir ve telkini altında bırakır. Hadi
selerin alacağı renk ve istidat Uzeri
ne az, çok amil olur. 

O ugünkü A v.rupanm birçok 
r:ı memleketlerinde gazeteciye 

bu yolda bir kudret emanet edilemi· 
Yor. Çeşit çeşit §ekillerde sansörlerle 
gazete, ancak bir havadis bülteni ve 
hükiımete ait muayyen görüş ve dü
şüncelerin yayma vasıtası haline in· 
diriliyor. Bu suretle birtakım nazart 
Jnahzurlann önüne geçilmiş oluyor. 
Fakat buna karşı gazetenin, içtimai 
bir emniyet supapı, serbest bir mU
n_ak~ vasrtası. mem1eketin gaye1e
rı~i halka dayanarak harice W-tı 

---- -- •• ....,... , .......... -J U'\:il\,o ~., 

•ıf atlte Ya.yGaf mfl1'a iniyor. iptida. 
dan ne söyliyeceğt belli olan sansör
lü gazeteler emniyet uyandrramıyor
lar ve serbest ve samimi kanaatler 
y~ta.mıyorlar. Gazetenin canlı ve 
dınamık ror· bow . lı a . . u guluyor. Adsız. nıkap 
t' ~ yrı nıesul fısıltılar serbest gaZt?-er;: boş bıraktığı rolU dolduruyor. 
d'" enıleketimiz çok şUkür bu · yola 

8~Ş.?1ekten kendini korumuştur. Sıın
k orun hiçbir şekli bizde yoktur. Fa· 

at buna rağmen gazete ne hükümet 
ne de halk nazarında tam bir emni -
~~t kazanamamıştır. Hükumet bUtUn 

usnUniyetine ve sabrma rağmen ba
tan gazetelere hoşnutsuz ve tered -
dUtıu gözlerle bakıyor, halk ta gaze
teye inanamıyor. Kendine ıztırap ve
~ birçok hareket ve hadiselere ait 

aber ve münakaşaları gazete sU
~larında anyor, bulamıyor. Bunun 
çın gazetenin diğer yazdıklarını da 
tanı bir kanaatle okuyamıyor. 

Gazetenin milli hayat içinde 
. keruilrıe 18.yik olan emniyet 

Yetini alamaması çok yazıktır. lçti
lnat ve iktısadi hayatımızda büyük 
boşıuklar var. Diğer taraftan inkılap 
"e inkişaf hareketimiz her gUn bir 
Parça daha hızla, daha derin bir f;U· 

Uı-la devam ediyor. Bu şartlar karşı
:da gazeteyi bekliyen roller büyük· 
ın r . 13~ ~zifelcrl bakkile göreme -

esı büyuk bir kuvvet israfı olur. 
d itiraf etmeli ki. bu halin devamın 
~n en ziyade gazeteler mesuldür -
ih . En ziyade birliğe ve tesanüde 
~ıya~ . olan bir meslek içinde birli
?i elifıni yaratamamışlardır. Elle -
li n~en geldikçe biribirlerinin gözle -
ltı~ı çıkarmıya çalışıyorlar. Hiçbir 
)'o Uşterek işlerini elbirliğile göremi
k rlar. Mesleğin kusurlarını ortadan 
g:~duın_a~.. seviyesini yükseltmek, 

ete('ılıgı kTyrnetıi unsurları bağlı
~cak hakiki bir meslek haline koy..... ,ak •. 

13 
ıçın hiçbir şey yapmıyorlar. 

t u iş_lerin di.izelmesi için ilk hız ve 
eşebb" bir us ancak gazetecilerden gele-
~r. Gazetecilerin ilk yapmalan la
lt gelen hareket te mesleklerini. mil 

ıTe ahlA kA . l'a.k . ..a ı gır inz1bat altına koya-
k hUkumetin ve halkm emniyetini 

azanmaktn-. 

Celal Ba~ann bahsettiil • · 
l:etecı., tarifi tlzerlnde ı 
llı11zıa.kaşala.r yapma.İr/ mtl . 
e.a.s üzerinde fttif ak etm,ı!<Jli! 

(Aıbs\'7~e 
·~ 

•••• 

Meselesi Oıerinde Durdular 
Başvekil: "En Bas t Hastalıktan Ölenler Var, Doktor 
Mese esinde Kemiyete de Ehemmiyet Vereceğiz,, dedi 
Başvekilimiz Akşam Anka raya Döndü, Dahiliye, Maliye ve Milli Müdafaa 

Vekillerimiz de Sabah ve Öğle Treni erile Şehrimizden Ayrıldılar 

Başvekilimiz dünkii Uııiversite tetkiklerinde "TAN,, muharririne izahat verirlerken 

Başvekil Bay Celiıl Bayar, dün U· 
niversiteyi ziyaret etti ve Universite 
işleri üzerinde tetkiklerde bulundu 
Başvekilin ziyareti bütün Universite 
de alaka uyandırmış ve binlerce tale 
benin sevinç tezahürlerini mucip ol

tetkiklerin başına Universiteyi geç!r ,--
mesi ve bunun üniversiteyi ilk ziya· ı ıp 1 
retleri o!ması bugtin Üniversitede o o n ya n 1 n 
memnunıyet uyandırmıştır. 

muştur. 
B. Celal Bayann Başvekil olduk -

tan sonra lsta.nbulda yaptıkları ilk 

Talebe BSJ]vekili hararetle karşıla 
mışlar, alkışlarla uğurlamışlar ve 
müesseselerine karşı gösterilen ala · 
kaya böylece mukabele etinişlerdir. 

(Arkası 10 uncuda) 

Japon Ordusu ilerliyor 

Nankin düştükten 
sonra harp bitecek mi? 
Bazı lngiliz ve Fransız Gazetelerine 
Göre, Çin Müdafaaya Çekilecek 

Londra, 8 (TAN) - Uzak Şark
tan gelen bütün son haberler, Nan
kinin hemen hemen Japonların eli
ne düşmek üzere olduğunu bildiriyor 
lar. Japon kuvvetleri Nankin etra
fındaki şehirlerden bir kaçını daha 
ele geçirmişler ve Nankin şehrinin 
kapılarına kadar dayanmışlardır. 
Dün 100 kadar Japon tayyaresi ta
rafından şehre yapılan hava taar -
ruzu, Uzak Şark ihti1afı başhyalı -
beri 115 inci japon bava taarruzu -
dur. 

Japon kuvvetleri bu sabah Nankin 
kalesine karşı umumi bir taarruza 
geçmişlerdir. Oğle zaımanı muhare • 
he bütün ~idetile devam etmekte idi. 

leye ayni zamanda üç taraftan hü 
edilmektedir. 

unla beraber Japon ordusu -
ri harpsiz tesfon almak me
_de dUgündüğü anlaşılıyor. 

~JIOn kumandanı, Nankin mü 

dafaa kuvvetleri kumandanına, ordu 
suyla beraber teslim olmak teklifin
le bulunmuştur. Aynca Nankinde 
ecnebi tebaasının da şehri terketnıe
leri tavsiyesinde bulunulmuştur. Ja
pon ordusu ilk iş olarak Nankini her 
taraftan muhasaraya çalışmaktadır. 
Çin kuvvetlerinin Uç tarafından ricat 
hatları kesilmiş gibidir. 

iyi bir membadan habe;: verildi -
1ine göre, .askeri Japon makamları 
şehrin hücumla alınması facialarına 
meydan vermek istememektedirler 
Diğer cihettten Jaoon kahinesinin a-

(Arkası 10 uncuda) 

lskoçya, Çeklere 
5 • O Galin Geldi 

Lasgow,8 (A.A) - lskoçya - Çe 
koslovakya futool milli maçı 5/0 Is
koçyanm galebesiyle neticeleıuııift.İl"· 

Siyaseti 
ve Rusya 

Sovyet Ru•ya Hariciye 
Komiseri B. Litvinol 

Moskova, 8 (A.A.) - Tas Ajansı 
bildiriyor: Journal de Moscou Polon 
ya hakkmda neşrettiği bir makalede 
Beck'in Polonya hariciye Nazırı ola
rak faaliyette bulunduğu son beş se 
ne zarfında bu memleket siyasetinin 
tamamile Almanyanın nüfuzu altına 
girdiğini yazarak diyor ki: 

"Polonya hükümet gazetelerinin, 
sulh cephesine dahil bulunan devlet 
lere karşı hücumlarla dolu yazıları 
bunun bir delilidir. Polonya gazetele 

(Arkuı S üncüde) 
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Mahmut Ragıp Uluğ'un 

1938 SENESi MUHTIRALI 

TAKViMi RAGIP 
Her yerde arayınız. Kanaat Kitaperi 

iş Kanunu için 
lktısat Vekaleti Yeni ı 
Bir Tebliğ Neşretti 

lktııat Vekaleti, 1, Kanu- ı nin umi ve adrui, 3 - işin 
nunun tatbikatı etrafında ye- . hergünkü ba1lama ve bitme 

J ni bir tebliğ daha neıretmek· uıatleri, 4 - Mecburi dinlen
! tedir. Bugün onuncu •aylamız- meler, 5 - Fazla •aatlerle ça-

da tam metnini okuyacağınız lııma, 6 - işçi ücretleri, '1 -

bu tebliğ, 11 Kanununa bağlı ! Halta tatili, uluıal bayram ve 
iş yerlerinin "Dahili talimat· . genel tatiller, 8 - Sağlık ko-
nam~le~,, hak~ında yeni .~.aal ruma ve İf emniyeti bakımın
ları ıh~va edıyor. T eblıgde, dan İfçilerin riayete mecbur 
bu talunatnamelerde bulun-] oldukları huıuılar, 9 - 1, in-
maıı mecburi olan umlm . . . . 
( 1 l) dd hal' d zıbatı hakkında ışçılerın ria-

ma e ın e ayn ayn yete mecbur o1duklan huıus
gösterilmiş ve bunlardan bir 
kısmı hakkında da etraflı izah lar, 10 - Cezalar, 11 - lşye-

, lar yapılmıştır. Bu (11) ua rinde, .işçilerin şikayet ve mü-
şunlardır: racaatlarının nereye ve kime 

1 - lşyerinin ticaret .ici- yapılacağı. 

linde kayıtlı olan ünvanı, ad- Tebliğin tam metnini liitlen 
reıi ve yaptğı iş, 2 - lşvere- onuncu uıylamız.da okuyunuz.. --· 
Varşovadan Sonra Bükreş 

Fransa Hariciye Nazırı 
Diin BükreŞe Vardı 

ts. Uelbos·un A1man Naz•rlarıle Görüımesi 

l~in Lehistandan Bir Tavassut Bekleniyormuı 
Bükroş, 8 (A.A.) - Fransız Hari· 

oiye Nazın Delbos bu sabah saat 10 
da Bükreşe gelmiş ve istasyonda ha 
riciye nazın Antcnescu ile Romen 
hükumetinin diğer azalan ve Sovyet 
Çekoslovakya, Yugoslavya sefirleri, 
Polonya maslahatgüzarı ve Roman
yanın Paris sefiri tarafından karşı -
lannuştır. 

Delbos doğruca Romanyada kaldı· 
ğı müddetçe oturacağı Fransız sefa
reUıanesine, ondan sonra da Harici
ye Nezaretine gitmiş ve Romanya Ha 
riciye Nazırı B. Antcnescu ile ilk gö 
rüşmesini yapmıştır. 

Misafir Nazır, Kral Carol tarafın
dan da kabul edilmiş ve şerefine bir 
öğle yemeği verilmiştir. 

Delbos, Romen matbuatına beya
natta bulunarak, geçen martta yap
tığı ziyaretten dolayı krala teşekkür 
etmek ve Hariciye Nazırile diğer Ro
men ricalinin ziyaretlerini iade et -
mek maksadile BUkreşe geldiğini 

söylemiştir. Nazır, seyahatinin Fran 
sa hUkfunctinin Romen ve Fraruıız -. 
milletleri arasındaki dostluğu bilhaa Roma.ıya Bafvekili 
sa beynelmilel vaziyet dolayısile inki B. T atareacu 
~oç ----------------------~~, ~ ettirmek hususundaki arzusunun ı-
~ir ifadesi olarak telakki edilmesi 
lazımgeldiğini ilave etmiştir. Türk -lngiliz 

iktisadi 
iş Beraberliği 

B. Delbos dün gece trenle Roman 
ya hududuna girdiği zaman, Romen 
milletine hitaben verdiği bir mesaj· 
da, bütiin Fransızlar için çok aziz 
olan Romanyada bulunmaktan çok 
bahtiyarlık duyduğunu, Fransanm 
bütün dost memleketlerle sıkı bir ir 
tibat halinde bulunmak arzusunda 
olduğunu ve bunu devam ettirmek is 
tediğini bildirmiştir. Belçikada çıkan •'Jndependance 

Belge,, gazetesi Londra muhabirin-
Romanya muhalifleri den şu ha.beri almıştır: 

BUkreş, 8 (A.A. - Havas) - Mil-
li köylü fırkası, M. Delbosun şereiıne "lngiltere Maliye Vekfı.leti müs.teşa 
tertip edilecek kabul resimlerine işti n M. Wells, birkaç gUndenberi Anka 
rakten istinkaf etmiğe karar ver - rada bulunmaktadır. Orada Başvekil 
miştir. Celil Bayarla uzun bir mUlakatta bu 

Bu münasebetle neşrolunan bir no lunmuştur. Söylendiğine göre, bu gö
tada, milli köylü fırkasının bu kara rilşmede, Ingiliz sermayelerinin Tiir
rmın ne Fransa ve ne de M. Delbosun kiyede faaliyeti imkanları tetkik edil 
şahsı aleyhine müteveccih olmadığı miştir. Ingilterede, Tilrkiye Cümhu
beyan edilmektedir. Bu yolda karar 
ittihaz edilmesinin sebebi, halihazır- riyeti arazisinde motör ve ziraat ma-
da izahı mevsimsiz olan bir takım l- kineleri fabrikalarmm ingaab imkln-

(Arkuı 10 ıuncuda) 
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Yazan: 

~li Haydar Mithat 
[Tercüme ve iktibas 

hakkı mahfuzdur.] 

Mark o Pasanın ifadesi: 
' 

"Hadise Zamanında Anadolu Taraflnda 

idim. Fakat Sarayda Olanları Gördüm ... 

-16-

M ithat Paşa ile arkadaolan
nın muhakemesi sırasında 

1(Times) gazetesi hergün lstanbul t 

muha.birinden sütunlar dolusu tel
ll'IÜ alıyordu. Avrupa ve Amerika 
da.ki alaka o derecede idi ki diğer 
gazetelerde de buna yakın uzun· r:j 
lukta. telgraf haberlerine tesadüfe 
diliyordu. · 

Times muhabiri 28 Haziran 1881 
tarihiyle Istanbuldan gazetesine 
çektiği sUtunlar dolusu bir telgraf 
ta muhakemenin ikinci gbilnil IÖ1 
le anlatıyor: • 

"Bugünkü muhakeme 8 eaat B'1r 
'1il. Evveli. bir, iki phit dinlendi. 
Sonra mahkeme heyetinin suçlular 
için seçtiği dört avukat gflya suç
lulan mUdafaa yolunda sudan ve 
cansız birkaç söz söylediler. Damat 
Mahmut Paşa buıılann müdafaa 
tanına hakkiyle kJzdr. Hasta oldu 
ğu pek belli olmasına rağmen mtt 
da.faasmı kendisi yaparak Um&tlan 
reddetti. 

Sıra Mithat Paşanın müdafaası 
na gelince reis Silnıri Efendi ye 
rinden kalkarak §U sözleri söyledi: 

- Mithat Paşa benim kendisine 
ftttşman olduğumdan 9ik1yet etti. 
Bunun için 0 SÖZ söylerken ~ 
arkadaşmı Kristiforides Efendiye 
bıra.kmayı vazife biliyorum. 

M ithat Paşa bir saatten faz
la söz söyledi. Yeni muh& 

keme usullerine wkufu vardı. Ya 
ptlan ağır usul yanlı§lıklarım ilEri 
-~~--~ .. ,~ 'h;.,. mi\aN.I' hlil 

lren 'titi 1Cadar ağır bir ithamda 
bulunulmasına hayret . gösterdi. 
Bazı harem ağalarını şahit matile 
dinlettiğinden dolayı müddeiumu· 
mt ile istihza etti ve dedl ki: 

- Eğer bunlar cinayeti biliyor 
tar da senelerden beri ağızlarını a 
çıp ha.ber vermemişlerse yerleri p. 
bit sandalyesi değil, suçlu mevkii· 
dir. 

Mithat Paga Marko Pqanm ifa· 
4esini paçavraya çevirdi. Marko Pa 
ea intihar hldiaeai zamanında sa 
rayın bqbeklmi idi. Hldi8e zam&· 
mnda Anadolu 18.bilinde bir ~ 
olduğunu itiraf et:miftlr. Böyle ol 
l'!uğu halde Rumeli eabiUnde bulu· 
nan sarayda olup biten pyleri. A 
nadolu sahilinden görllp takip et
mek iddiaamda bulunmqtur. Son 
ra hldise zamanında rapor hamJ& 
ibfr sırada kalp hizasmda bir r 
ra g6rdUğ11nden ba.Iuıetmedlği hal 
de fimdi birden bire bu hizada bir 
yara bulunduğunu iddiaya kalq· 
~4 

M ~ PMa 'kendi hazır bu· 
lunmadığı sırada ifade ve 

ten su~lu ve Rahitlere bazr 11.1aller 
torarak aradaki tenakU%1an ortaya 
~annak talebinde bulunm~ur. 
Bundan başka intihar zamanında 

~bdUli.zizin ceeedini muayene et
miş olan sefaret doktorlannm ge 
tirtilmesini ve Marko Paşanın söz 
Jerinden ~k ba.,ka olan ifadeleri 
nin mahkeme huzurunda dinlenme 
eini istemiştir. 

Mithat Paşa SÖI &Öylerıken der· 
bal göze çarpryordu ki iyi mUslU 
manlann · hepsi onun tarafındadır. 
Hazır bulumnalanna müsaade edi 
tenler hep yüksek memurlardan 
fbarettlr. Hepsi kendi mevkileri ve 
eellmetleri için titriyorlar. Böyle 
oldu~ halde Mithat Pata gibel bir 
.az 16vledikc;e bunlar kendilerini 
alamıyorlar ve tuvip allmetleri 
g6at.eriyorla.rdı. Mithat Pua mah 
keme azasmm veya müddeiumumi 
nin bir iddiasmı yan istihza ile çU 
rtıttınce dinlevicfler bUyUk bir hlz 
le gUlUyorlardr. 

Abdillhamit mubalane hakkında 
11Utl eaatlne ha.ber aııyordu. ltle· 
rln cereyanmdan memnun değildi. 
Evvela SUruri Efendi gazaba ui-

• 

Mahmut Celalettin Ptıf'J 

radı. Fakat kabahati arkadaşlarına 
atarak kendini kurtardı. 

B en muhakemeyi dinlerken 
iptidadan biliyordum ki Mit 

hat Paşanın suç ortağı olduğuna 

biç bir delil ve emare Yoktur. Bu
nunla beraber mahkflln edilmesi ip 
tidadan kararlaşmı:ştır. Bu muha
kemeyi saray kumı~ur ve dqğru 
dan doğruya idare ediyor. Saray 
Mithat Paşanın düı,manlarile dolu 
dur. HA.kimlerin adalet ve bitaraf.• 
hk göstermesini beklemek gülünç 
birı,eydir. Böyle bir ihtimali hatıra 
getirmenin bile saçma olduğunu 
gösterecek birçok deliller elde et
tim. lşi aydınlatmak için bir tane
ıini anlatmak klfidir: 

Dlln sabah muhakemeden evvel 
reis Süruri Efendi saraya gitmiş 
- n- ·ı·-'-- ,_ ____ ..ı_ ....... 11'Wliid 
det kalmrştır. Padişah, muhakeme 
nin id!lresi hakkında reise kati ta 
limat vermiştir. Mahkeme heyeti, 
hA.s•l edeceği vicdani kanaate göre 
değil, bu katı talimata. 2öre hare
ket etmek mecburiyetindedir. 

M· ... bat PlUJB, şahitlerin ve suç 
hılarrn ke,,di huzurunda i· 

fa.de vermeleri ve kendis;nin bu ifa 
deler Uzerine sual· 80rmast hakkın 
da bir talepte bulununca mahkeme 
heyeti müzakereye ~ekilmiştir. Ne 
ticede verilen karar su olmll$tur: 
"Suçluların tekrar ifade vermesine 
lüzum yoktur. Şahitlerin • ifadesi 
tekrar ettirilebilir. l'akat Mithat 

ı 
.. 

P114& kendi1erine sua soramaz. 
)ı{ithat Pa.,a Ceza kanunun.un bir 

ınaddesini okumuş, ve talebinin 
haklı olduiunu, ifade veren suçlu 
ve şahitlerin ya.lan söylediklerini, 
ya.lan yere yemin ettiklerini ve ken 
disinin bunu isbat edecek bir mev
kide olduğunu ileri siirmUstür. • 

Malı,!teme - reisi - Bahsedilen 
maddenin suçluların ifadelerine ta
allflku yoktur. Y2la.n yere yemin 
meselesine gelince, eğer bu cihet 
ileride anlaşılırsa kendilerine yalan 
yere yemin cezası aynca verilir. 

Mitlı&t Pqa - Bu yolda hare· 
ket etmek, adaleti inklr etmektir. 
J.ş böyle olduğuna göre müdafaa
ma devama hiç lilzum görmüyo 
rum. Ben ha:ksız yere öldUrüliip gö 
müldUkten sonra şahitlerin yalan 
yere şahadetten dolayı ceza gör • 
melerinin bana hiç bir faydası yok 
tur. 

Benimle iptidadan görüşmesine 
müsaacle bile edilmiyen bir awka 
taı müdafaam göz boyamaktan 
başka birşeye yaramaz. Böyle mü· 
dafaa istemiyorum. 

M lhkeme heyeti tekrar mil
akereye çeldlmit ve neti 

cede Mlthat Pafanm talebinhı ka
bul edilemiyecefbıe karar vermlf 
tir. Reiain tıç defa tekrar edilen 
ilıtan berine Mithat Paşa mttda 
faada bulunmama.kta ısrar edince 

• muhakemenin bittiğine karar veril 
mbJ ve heyet karan müzakere için 
çeldlmiftir. Bir saat mUzakereden 
IOllra varılan karar da Mitbat Pa 

· p, Damat Mahmut Pqa, Nuri Pa 

1 İ~tinye Doku 
İçin lslah 

Proiesi Hazır 
Hük\ı.metçe satın alman Istınye 

havuz ve doklarmın tesellüm muame
lesi yakında yapılacaktır. Iktısat Ve
ki.leti deniıZ fabrikalar müdürlüğü ve 
doklar idaresi memurları bir milddet
tenberi tesbit işiyle meşguldürler. Ya. 

1 
kında lktısat Vekaletinden gönderi
lecek memurların da iştirakiyle devir 
muameleleri tamamlanacaktır. 

Fırtına, 7 amamen Dindi 

Geliboluda Otur 
Vapur Kurtarlldı 

Deniz fabrikalar mUdürlilğü, Istin
ye Doklarınm ıslahı ve buradan ne 
suretle istifade olunacağı hakkında 
bir proje hazırlamıştır. Iktısat Veka
letine gönderilen bu projeye göre, 
doklara yeni bazı vinçler konacak ve 
tamir atölyeleri de genişletilecektir. 
Bu ıslah ve tamir işleri için, Deniz 
Ba.nk kurulduktan sonra icap eden 
tahs:sat almarak derhal işe girişile· 

'Antalyada karaya giderek parçalanan Alman cektir. 
Şimdiki tasavvura göre, IstinyE· vapurunun kurtarılan tay/alan 

doklarından yalnız tamir işlerinde is- Lodos fırtınası dün tamamen din- ğunu, Haliçte feneri Ahırkapı ve Be-
tifade edilecektir. Fabrika ve havuz. miştir. Bunun için Marmara denizin- şiktaş kıyılarını basan sular dünden 
lar idaresinin iş hacmi, bilhassa son de vapur seferleri intizaıhla yaprlmı- itibaren çekilmiye başlamıştır. 
iki sene içinde çok artmıştır. Devlete ya başlanmıştır. rırtma yüzünden ge Geçenlerde Geliboluda karaya otur 
ait deniz müesseselerinin ellerirdeki ciken Ayvalık, Bandırma ve Mudan· muş olan Brisbane vapuru dün saat 
bütün vasıtaları burada tamir ettir- ya vapurları dün gelmişlerdir. Fırtı- on birde Hora ve Alemdar tahlisiye 
miye mecbur bulunmaları bunun baş- na dinmesine rağmen bu denizde lo- vapurlan tarafından kurtanlmıştır. 
lıca sebeple~ arasmda&ı:. Aynca · dostan dolayı çalkalanma devam et- Bu gemi limanımıza gelecek ve bura
TUrk şileplermden başka bırçok ec- tiğinden yolcular hayli rahatsız ol- da yarası kapandıktan sonra yoluna 
nebi vapurları, bu arada Romanya muşlardır. devam edecektir. 
hUktimetine ait t.orpido ~e denizaltı:a Dlln sabahtan itibaren' Köprü -

emileri d d f brikal.--.:ı Antal .. ~~a -,.blanan 
g e enız a arWIUA" Kadıköy seferleri de arızasız bir su- "'"' ,,_. ~ 
tamir edilmektedir. Hatta bu sene I- rette yapılmıştır. Akay vapurlan cittn Alman vapuru 
ta.lyada ıantiyelerin meşguliyetinden Anadolu yakası, Adalar postalarını Antalya, 8 (TAN) - Fırtınadan 
dolayı birkaç Italyan vapuru da Ha- da gecikmeden bitirmişlerdir. karaya oturarak parçalandığım bil-
li~teki havuzlarda tamir görmüşl•?l'· Fırtına yU.zilnden Yalova postası dirdiğim Alman Vanderze girketinin 
dir. El~e ~ul~ Uç havuz, ço~ ~ iki gl1n işliyememişti. Bu yUzden Bay Mapissa vapuru müretebatı tamamen 
bu tamır ıhtıyacı karşısında ki.fi gel- ram vesilesiyle Istanbula gelen bir- kurtarılmıl. htıktimet tarafından yiye 
memektedir. ~erde, Azapkapıd~ki t~r çok ~lcular burada kalmış bulun-q- cekleri ve istirahatleri temin edilmiş 
sane ıslalf edilerek burada yenı gen~· yorlardı. Bunu tellfi etmek ilzere A- tir. 
ler yapılmıya başlandığı zaman, denız kay idaresi dUn mutat olan on iki ffidise, BaY111m günü olduğundan, 
fabrikalarımız tamir husu&unda daha postasmd~ başka sabah saat dok~ sahilde biriken binlerce kişi parçala
f~ sıkmtıya düşeceklerdir. Bunu.n da ilft.ve bir posta kaldırmıştır. ruşı: heyecanla seyretmişler, fakat bir 
iç.ııı latinye havuzları yalmz tamır Fırtına esn:asmda Kadıköy kumlu- yardımda bulunamamışlardır. 
işiyle meşgul olacaktır. 

Kaçak 
E~ya Çıktı 

Müddeiumumilik, t evkifane ve ha
pisaneye zehirleyici maddelerin sokul 
maması için her türlü tedbirleri almış 
tır. Bunun için daha evvelce tevküa
nenin ziyaret salonu ile mevkuflar a
rasına sık dokumalı t el kafes konmuş 
ve tevkifaneye hicbir kap alınmama

sı kararlaştırılmıştır. Bütün bu mene 
dici tedbirlerle beraber müddeiumjı
milik sık sık tevküanede arama.ıjr 
yapmaktadır. Geçen gece de bu çeşit 
bir arama yapılmış ve birçok esrar, 
çakı ve demirden :yı:mtulmuş kama ve • kaçak eşya bulunmuıJtur. Teftişi müd 
deiumumt muavinlerinden Bay Sabri 
yapmrş, gece saat 22 den saat ikiye 
kadar devam etmiştir. 

Birinci kısım ikinci koğuşun kapısı 
nm arkasında mühim miktarda esrar 
ve eroin bulunmuştur. Aramayı ya
pan heyet, çiçek saksılarını bile arat 
tırmış, koğuşlarda yatakların altında, 

tahtalann gizli yerlerinde sustalı 
beş on çakı ve bir bu kadar da d~
den yapılmış kama bulunmuştur. Bah 
riyeli Salimin yatağının altında da bir 
kama çıkmıştır. 

Bu arada Gaita postanesi vezneda
rmm katili Abdullaha ait gizli bir ze
hir deposu bulunmuştur. Abdullah, 
ayni zamanda tevkif anede eroin ka
çakçılığı yaptığı için birkaç defa ımah 
kfun olmuştur. Müddeiumumt Bay 
Sabri, Abdullahm yatağınm altını a
raştırırken o hemen atılmış ve: 

- Bay müddeiumumi, ben hakika• 
ti itiraf edeyim. Depomu göstereyim. 
Gizli bir depo yaptım fakat, henü.s 
kullanmıya imkan bulmadan siz bas
tırdınız. Demiştir. Sonra da bUyük 
bir meharetle döşemenin altına gizle
diği tahtadan yapılmış bir depoyu acı 
mıştır·. Deponun içinde hiçbir şey bu· 

lunmamıştır. 
Müddeiumumilik, kaçakçılık yapan 

lar hakkında takibata başlaınışbr. Deniz fabrikalarının bir gubesi ha
linde idare edilecek olan doklar için 
bir kadro hazırlanmıştır. Bu kadroya 
göre, halen bu müessesede, bulunw 

Binalarda Poloneıköy ~ 
Yan_gın Tertibatı Çiftliği, Köylünün ~TIRLA t ... _,....ın ..... 1: ----. __... • ., .. ı..---m-.. 

dan istifade edilecektir. Buranın yeni 
teşkilA.t ve kadrosu yılbaşından itiba
ren tatbik mevküne konacaktır. 

Dok Şirketinin umumi hisEedarlar 
Heyeti, tasfiye karan verınt:k ti7.ere 
bugün bir toplantı yapacaktır. Fa
kat, A vrupada bulunan bir kısım his
sedarlar henüz gelmedikler1 için ek· 
seriyet olacağı şüphelidir. Bu takdir
de, ikinci tOpla.ntı bu ayın 27 sinde 
yapılacaktır. 

Bir Kapıcı 
Asansörde 
Ezildi 

DUıı akşam Uzeri Divanyolund& 
feci bir asansör kar.ası olmuş, bir a
partıınan kapıcmı ağır surette yara· 
ıa.ıımıştır. Hidisenin tafsilatı şudur: 

Belediye civarındaki "Dilberzade,, 
apartımanmm kapıcısı Vahan, bir kl 
racrnm ısmarladığı şeyleri alarak 
asansöre binmit ve yukan çıkmak 
istemiftir· Asansör, ikinci katla üçün 
cU kat arasında birdenbire durunca, 
aşağı dil§tlp parçalanmamak için ka· 
pılan aÇIDJI, pervaza atlıyarak ikinci 
kata çıkmak istemİftlr. Fa.kat, Vaha 
mn sıçraması, kesilen cereyanı tek -
rar temin etmiş ve asansör harek~e 
başlamıF· ilıtiyat.aız kapıcı, bu BU· 

retle pervazla asansör arasına aıkış 
mış ve feryada başlamıştır. Civardan 
yetişen şoförler, Valıam ağır yaralı 
ve baygm bir halde hastaneye kaldır 
m.ışlardır. · 

Fenersiz Gezen Deniz 
Nakllye Vasıtaları 

Son .zamanlarda birçok küçük de
niz vasıtalarının liman aeyrüseter ta
ilmatnamesine mugayir olarak gece
leri fener takmadıklan görUlm~tUr. 
Liman reiali#l liman ve civarmda de 
vam1ı surette kontroller yapmıya bq 
tamıF· Geceleri Iflksız yakalanacak 
kayıkların 18.hiplerinden para cezası 
aılnacaktJr. 

sa, Ali, Necip, Fahri Beyler, Hacı 
Mehmet Paşa, pehlivan Mustafa, 
bahçıvan diğer Mustafa hakkmda 
idam cezası vardır. Temyiz için 
mhkftmlara sekiz gün mUhlet veril 
miştlr." 

( Arbsı var) 

Bulunacak Olacak Kasımpaı;ada oturan Mus~afa~ bi~ 
Belediye şehrimizde bulunan bü - Beykoz kazasma bağlı Polonez kö dili motosiklet, ~fuat 11•~= ~ . ,.~_,,. ki ocula çarparak muhtelı yer erın ı~ 

tün apartmıan.. otel, han, imalatha- ytl Leh Prenslennden .ıııuı.auavs a- ç 
d ki ralamqtır: 

ne, fabrika, girket, banka ile bUytlk dmda birisinin çiftliğidir ve ora a • kUçUk ahp.p veya kft.rgir evlerde bu köylUler Prensin bu arazisinde mu • 
binalarm bilytlklUğile mütenasip bir vakkaten oturmakta.dır. 
sıırette yangın ve hava tehlikesinden Hükumet, bu şekli muva.frk görme 
korunma tertibatı yaptırtmıya ka - miş ve çiftliğin Prensten istimlak e
rar vermiştir. Gerek yangından, ge- dilerek taksitle köylüye verilmesini 
rek hava taarruzundan korunmak kararlaştınlmıştır. Yalnız, bu köyde 
için itfaiyeye yardımcı vaziyette o!a oturduktan halde şimdiye kadar 
rak bu binalarda yapılması icap eden Türk tabiiyetine geçmiyen, yahut 
ilk tesisatın tespiti itfaiye kuman - Türk tebaası olmak için bu ay so~u 
danlığına bırakılm1'ttr. itfaiye dün • na kadar müracaat etmiyenler koy 
den itibaren şehri mıntakalara ayıra den tamamile çıkanlacaklardır. 
rak tarama suretile tetkiklerine baş- Diğer taraftan Polonya başkoruıo 
lamıştır. Bu tetkiklerin sonunda her losu, köylünün araziyi parasız alma 
bina sahibi lüzum gösterilen bütün srnı temin için Prensin bu çiftliği hü 
tesisab yapmıya., aletleri almıya mec kümetten istimlak parası alm~n 
bur tutulacaktır. Binalarda yapıla - hazineye devretmesi için tetebbUsle 
cak sığınaklar bundan hariçtir. re girişmiştir. 

Alman Spor Nazırı 

Şehrimizde 
:Almanya Gençlik ve Spor Nazırı 

M. Paldur Von Schirack yanmda, 
Gençlik Nezareti ileri gelen memurla 
rından 9 kişi daha olduğu halde ya
rın sabah saat 10 da bir tayyare ile 
Ankaradan eehrimize gelmiş olacak
ta. 

AJman Nazın ve yanındakiler Ye
ıtlköyden otomobille doğru Perapalas 
oteline gidecekler, sonra Taksim Abi
desine bir çelenk koyacaklardır. 

--o-

Rektör Ankaraya Gidiyor 
Universite rektörü B. Cemil Bilsel 

yarın Ankaraya gidecektir. B. Cemil 
Bilsel, Ankarada hukuk ilmini yay
ma kurumu tarafından tertip edilen, 
serinin ilk konferanBmı vereeektir. 
Konferanım mevzuu, ''muahedeleıiıl 
yolsuz tasdiki" dir. 

Rektör, bu mUna.aebetıe vekA.letle 
temaslar yapacak. talebe için açıla
cak olan yurt ve lokanta işleri üze
rinde de metgul olacaktır. 

Muamele Yergisi liln 
Sanayi müesseselerinden bazıları 

ithal ettikleri iptidai maddelerden a
lınan muamele vergisinin gUmrilkler
de ISdnemesi için yeniden Iktısat Ve
kiletine mUracaat etmitlerdir. 

---0-

Kazayt Yapan Makinist 
Serbest Bıraklldı 

Bakırköy yolundaki tren kazasına 

ait tahkikata dUn de devam edilmiş • 
tir. Mtlddeiumumt muavini Bay Cev
det, evvelki gece sa.at 20 de belediye 
mühendisi ile beraber b!dise yerinde 

bir keşif yapmJ1tır. 
Bu kşifte, yürüyen ve knruldıyan 

bir cismin ancak 30, 35 metreden gö 
rWebileceği, ve bu takdirde de maki

neYi ve treni tevkif etmiye imkan 

bulunmadığı anlaşılmıştır. Müddeiu
mumi, makinist Ali Rızayı serbest bı 
rakıruştır. Bununla beraber rasatha-

YURTr A HAVA V UIYETI 

Yardumuun TrakJa, Kocaeli ve Mar

mU. bavıraslle $arld Anadolunwı cenap 
mmtablan u bulutla, Kara!eniz kıyılan 

bulutla ve hafif yalqb ıeçm.lt, cUter yer
lerde hava kJlrnen balatludur: Rtizıir p.r 
ld ve cenubi Anadoluda sakin bhıuş, diğer 
taraflarda cenuptan orta kuvvette esmiıtlr 
Karadenizde fırtına durmuıtar: 

Şehrtmlr.de Hava 

Vatman tbrahimin idaresindeki tram 
vay arabaSJ, Fenerbahçe stadı önün 

de C>ınerin binek arabasına çarparak par • 

çalamıttır: 

• 
Tetkilderde bulunmak iizere YalOft"' 

)'& giden sabık müderris Ismail 
Hakkı Baltacıoilunun reisliiindeki beı D
ıilik muallim ırupu ıebrimize dönmüıtiirl 

• 
r""'ırens Seyfettinin cenazesinin M11ıra 
1 nakline alt hazırlıklar bitirilememit 

tir: Bu 7iizden cenaze cuma ıünü ıönd .. 
rilemiyecektir: 

• 
9eıediye Tarlabaıı caddesinin esuh 

surette ve derhal tamir edilmeııine 
karar vermiıtir: 

• 
yerebatan ııaraymm belediyeye devri 

için belediye ile milli em1lk müdür 
tülü arasmda müzakerelere bf#lanmJltJrl 

• 
U• • sldidar iııkele meydanı, Cerrahpa..., 

hastanesi yolu ve Dılamar - Fener 
bahçe yolunun ufalta çevrilmelerine karar 
verilmiıtir: 

• 
Köy mekteplerini teftiıe memur maa • 

rif müfettiılerinin a:yııi azmanda 
köylünün umumi biltiııini de kontrol eyli~ 
mesi kararlaştırılmıştır: 

nenin o gece ha va vaziyeti ve akıl has 
tanesinden de Hüseyin A vninin son 
sıhhi vaziyeti sorulmuştur. Cevaplar 
geldikten sonra tahkikata devam • 
dilecektir. 

12 nd ay: Gtin: 31 Kasım: 32 

Arabi: 1356 Rumt: 1353 
Şewal: 5 Ikinciteırin: 26 

Günq: 7,14 - Otle: 12,06 
ikindi: 14,06 - Akşam: 16,40 

ı: 13,19 - Imsik: 5,26 

ub~slrbid;;-;aniyede s iie 4 

eprıiştir: Saat 14 te baromet 
mUimetre, hara.ret en çok 115,7, en 
antfcrat olarak bydedilmiıtir: 
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Bir Hava Muharebesinde lspany~da 
Franco'nun Oç Tayyaresi Düştü 
Fakat Madrit ve 

Barselon Sehirleri de 
1 

Bombardıman Edildi 
Londra, 8 (TAN) - ispanya hadiselerine dair gelen haberle

re göre, Madrit ve Barselon fehirleri' dün Franco'cular tarafın
dan bombardıman edilmittir. Barselon bombardımanında birçok 
aiviller telef olmuş.tur. Madridin Merkez mahallesine düfen mer
miler de hayli tahribata sebep olmuftur. Fakat cütnhuriyetçilerin 
24 tayyaresinden mürekkep bir filo da Mayorka adasındaki as
keri mevkileri bombalamış.tir. Bu arada bir hava muharebesi ol
llluf, üç Franco'cu tayyare, bir de hükumet tayyaresi dütmüş.tür. 

Aragon cephesinde tam bir sükun lı --
hüküm slirmektedir. Bu cephede 1 KISA HABERLER 
nıebzul kar yağmaktadır. Karın kalın 
lığı elli santimetroya baliğ olmuştrur. • Holanda harbiye nazırı, Holanda crka 

h 
• nıharbiyesilc baJika memleketler erkanıhar 

Attlee'nin seya ati 
' Madrit, 8 (A.A.) - lngiliz Avam biyeleri arasmda hiçbir anlaşma olınadıfmı 

Kamarasında muhalif amele partisi-
söylemiştir: 

• lngilteredc tayyare hücumlarına karşı 
tedbir liyihası Avam Kamarasmda ittifak
la kabul edilmigtir: 

• Çekoslovakya Skoda silah fabrikalan 
direktörü dcğigtirilmiştir: 

f Hava Kaz.sımı? il 

LowıJra, 8 (TAN') - Sinyor l\lus

soliııinin oğlunun bir tayyare kazası 

geçirdiği, kazanın za:rarzı:z atlatıldığı 

haber ,·eriliyor. Anca.k netice haldan

da kati ma.Hima.t ~·okhır. 

nin lideri binbaşı Attlee, refakatinde 
Noel Baker ve Miss Wilkinson oldu
gu halde dün lngiliz, Amen'kan ve 
lspanyollardan mürekkep beynelmi -
lel bir livanın konak mahallerini ziya 
ret etmiştir. 1837 de sarayın tazyiki
ne karşı açılan dahili harbe telmih 
eden Noel Baker o devirde Ingiltere 
nin İspanyol halkına ya.rdnn etmek 
tizere 10,000 gönüllU yollamış oldu -
gunu hatırlatmış, demiştir ki: 

Roma Paktı 
"-Bugün de ayni suretle hareket 

edilmesini arzu ederdim. lngilterenin 
demokrat Ispanyaya karşı ittihaz et
tiği tarzı hareketten dolayı iftihar 
edecek vaziyette değilim.,, 

'Attlee aleyhinde 
Londra, 8 (TAN) - Bir muhafa-

1'.akar anebus, B. Attlee'nin Madrit 
seyahatinin, tnpıtcrenin güttüğü a
demi rniirin hR P rsıı:ıı>tinı:o m11lfa1if nl 
du~ıemiş ve u zati, htikfune 
tc verdiği sözü tatmamakla itham 
etmiştir. 

Paris, 8 (TAN) - Fransa ile J.s • 
panya arasında dostluk ve münevver 
ler komitesi tarafından binlerce im • 
za ~le. neşredilen bir beyannamede, 
m e?1Yetin barbarlığa galebesi te
mennı edilmektedir. · 
1!'!?! 

Millet Meclisinde 
Dün Görüşülen 

Kanun Layihaları 
Ankara, 8 (TAN Muhabirinden)

lfiUet Meclisinin bugünkü toplanb
~nda, Ankara belediyesinin borçları 

e Yenişehirdeki evlere ait tediye 
n:1.Üddetinin uzatılması, birinci, üçün
~u ve. dördüncü umumi müfettişlikle
: müşavirliklerin, teşkilat kadroları 

ve. Yugoslavya 
B. Mussolini, Yugoslavyayı Pakta Almak 
için Bütün Gayretini Sarfedecekmiş! 

Roma, 8 (A.A.) - B. Stoyadinoviç dün saat 18 de Duçe ile 
ikinci bir mülakat yapmıttır. 

x ~· ı - · ........... ::r-..., ... uı .. :ı ., " P "'9" ııı, nu~ nnı ı uı u uunoe oır-
kaç bin genç fatat tarafından yapılan jimnutik hareketlerini 
seyretmiftİr. 

Roma paktı konleransı 
ve Yugoslavya 

Paris, 8 (A.A) - Populaire gaze
tesinde Lereux diyor ki: 

Viyanadan gelen bir haber, Roma 
protokollarım imza eden dcvlelerin 
10 ila 12 Kanunusanide Budapeştede 
bir konferans aktedeceklerini haber 
vermektedir. Bu konferans ile halen 
B. Stoyadinoviç'in Roma ziyareti mü
nasebetiyle yapılan ltalyan - Yu
goslav ekonomik görüşmeleri arasın
da herhangi bir münasebet bulmama 
nm ihtimali yoktur. Avusturya ve Ma 
caristan, B. Mussolini'nin Yugoslav
yayı 1934 anlaşmalan dahiline ithal 
için sarfettiği gayretleri iyi bir göz
le görmemektedir. Fakat B. Musso
Uni, bu yolda kabil olduğu kadar iler:i 
gidecektir. Zira B. Mussolini, Ital 
yan - Yugoslav dostluk muahedesi 
ile başlıyan eseri itmam niyetindedir. 

Arnavutlukta 
Kış Faciaları 

Tiran, 8 (A.A) - &m feyezanlar, 
bilhassa Berat, Görcc, Ergiri mınta
kalannda mühim tahribat yapmıştır. 
Bu mıntııkalarda muhtelif ırmaklar 

ve çaylar taşmış ve bütün mahsulü 
harap etmiştir. Vol Petrol mıntaka
smda yardıma koşan altı işçi ölmüş
tür. 

Filistirrde ombah 
Hadiseler 

Hayfa, 8 (A.A) - Filistinde tet -
hişçilik devam etmektedir. Bir Arap 
Hayfada bir Yahudi otobüsüne bir 
bomba atmış, polis suikastı yapanı 
öldürmüştür. Birüsebi'de müteaddit 
bombalar atılmış ve polis karakolu 
şiddetli bir ateşe maruz kalmıştır. 

·~----------~----~~~~-

iptidai 
Maddelere 
Mahreç ·işi 
Cenevre, 8 (A.A) - Iptidai mad

delere mahreç hakkındaki beyanna
me projesinin münakaşasına devam 
eden Milletler Cemiyetinin iktisadi ko 
mitesi iptidai maddeler komitesi ta
rafından teklif edilen aşağıda yazılı 
üç prensibi beyannameye ithal etmi
ye karar vermiştir: 

ı - Merkez Bankaları: arasında da 
ha sıkı bir teşriki mesai. 

2 - Ecnebi kambiyolarınm kontra 
lünden vazgeçmeyi kabul eden devlet 
lerle hini hacette mali yardım. 

3 - Her kredi muamelesi kambiyo 
kayıtlanndan muaf tutulacaktır. 

-o---
General Ludendorf 

iyileşiyor 
Berlin. 8 (A.A) - General Luden

dorf'un sıhhi vaziyeti hakkındaki son 
bülten, hastanın vaziyetinde memnu 
niyete şayan bir salah husul bulmuş 
olduğunu bildirmektedir. 

-0--

Kral Faruk'un Yeğeni 
Bir Kontesle Evlenecek 
Londra, 8 (A.A) - Prens Mehmet 

Ali Halim'in oğlu ve Kral Faruk'un 
yeğeni Prens Sait Halim'in yakında 
Isveçli Kontes Blanche Louise ile ev
leneceği bildirilmektedir. 

Amerikada 
T .. yy .. ,.. lm-1~4-. 
Vaşington, 8 (A.A) - Ticaret Ne

zaretinin bildirdiğine göre Ameri -
kan tayyare fabrikaları, bu senenin 
ilk dokuz ayı zarfında 484 ü asker ol
mak üzere 2757 tayyare imal etmiş
lerdir. Bu tayyarelerden 4.52 si ihraç 
olunmuştur. 

--o-

Çekoslovakyadaki 
Leh Ekalliyetleri 

Prag, 8 (A.A) - Başvekil B. Hod
za, Polonez partileri mümessillerini 
kabul etmiştir. Polonez delegeler~ Çe 
koslovakyaya karşı olan sadakatleri
ni bild'rınişlcr, Polonez ekalliyetinin 
ihtiyaçlarmm Çekeıslovak devleti çer 
çevcsi içinde tatmin edileceğinden e
min olduklarını ilave etmişler ve is
teklerini tafsil eylemişlerdir. B. Hod 
za, bu hareketten memnuniyetini iz
har etmiş ve meşru taleplerin tetkik 
edileceğini bildirmiştir. 

Bugüınlerde siyasi şah iyct1er o.nv 

smda sinema yıldızlarına fışık olan

lar ~oğalryor. Burada gördiiğiinüz 

A.hn!uı ~,ldızlanndan Zarah Lean

derl de Alma.nyuda seyahat yapan 

blr lngiliz mebusu sevmiştir. Fakat 

bu zabn ru:lı Ü§a edilmiyor. 

Polonyanın 
Siyaseti 

ve Rusya 
(Bası ı incide) 

ri Fransa aleyhinde hicviyelerle do
ludur. Çekdslovakyaya karşı da müte 
madiyen düşmanca ne{iriyat yapılı -
yor ve her gün Sovyetıer aleyhinde 
her şekil iftira nümuneleri ortaya ko 
nuluyor. Polonya gazeteleri Göbbels 
sofra artıktan ile geçiniyorlar. Beck, 
Polonyayı Alman ve ltalyan faşistti 
ğinin emri altına koymada ve mukad 
deratınr, Japonyada dahil olmak üze 
A. " .., - ... - ... J.t.•1.4.~~ .. ~ \A\.." ~\,,\..1.\,,.L ~ ........ 

kadderntile birelştirmiştir.,, 
Journal de Moscöu Polonya ile Al

manya arasında.ki dostluğun karşılık 
1ı olmadığım kaydettikten sonra §QY 
le yazıyor: 

"Bütün dünya bilir ki, Almanya, 
ne Pomeranya, ne Silezya ve hatta 
ne de Pilsen üzerindeki emellerindE-n 
vazgeçmiş değildir. Dantzing'e gclın 
ce; Faşist Almanya onu Polonya Ha 
riciye Nazınnın yardımiyle ele gcçır 
miş bulunuyor.,. 
Polonyanm Romanya ile de mü -
nasebct erinde samimiyet oknaması 

şayanı dikkattir. O münasebetler ki, 
Zaleski zamanında o kadar sıkı bir 
mahiyet gösteriyordu.,, 

Eski dostlannı kaybeden ve yeni 
dostlar da bu'amıyan Polonya, ekal
liyetler, ltalyaya karşı zecri tedbir • 
ler ve Habeşistanm ilhakını tanınnak 
gibi meselelerde gösterdiği sadakat
sizlik1ere binaen MillE-tler Cemiyeti
nin yardımına da güvcncmiyecek bir 
vaziyettedir.,, 

~kkınclııki kanunun ikinci maddesi • 
~ın değiştirilmesini, sefaret ve konso 
dosaneıere verilecek arsalar hakkın
k altj kanun layihaları ile tapu müna
l alelerinin merkezde te§kili için ça-
ıştırııacak memurlara verilecek üc -
~~te ve ınilli hükumet bütçesine ait 
f.lZtneUerj için yapılmış tediyatm tas-

Japonlar 1\'ihayet Nankin Kapularznda 
ıye Ve ınnhsubu hakkmdnki müzey

~eı ~anuna ait layihalann geri veril
:te~Si. hususundaki Başvekiı.Jet tezke
b erı okunduktan sonra ruznamede 
d ~Unan ve müzakeresine geçilen mad 
ide erden hava yolları devlet işletme 

aresinin 1933 mali yılı hesabı kati
sıne "t 
t aı mutabakat beyannamesinin 
<lSd"ki alt 1 

• askeri memurlar kanunun~n 
<l ı~cı maddesinin değiştirilmesi, 
de~ e~ ait bir kısım binalar satış be
<l . erıyle resmi daireler yapılmasına 
f kır kanunun birinci maddesine bir 

1 ra w · nalb avcsı, nalbant mektepleri ve 
lü . antbk sanntı hakkındaki kanun 
Yıhaıarını .,.... . .. l . 

Pllnu ~ tK.:~cı muzakere erı ya-
b ~ ştır. Gumruk tarife kanununa 
ag}ı tarifcnı· 351 · · · .. n ıncı pozısyonunun 
sanayii rn· . 

te b" ıınarıye, fenne. talim ve 

l r ıyeye müteallik resimler pla"nlar 
<l\'hal ' ' v ar mevaddı saire ile mürettep 
e~ gayri ·· Siz- murettep, ciltli veya cilt-

yazılmış veya basılmış musiki 
notası il . 
ın -c tlı olanlar da dahildir-
b Uaftır,, suretinde ta<Jiline ait layi
t anın da birinci müzakeresi yapılmı§ 
ır. 

$ 
anghnya t.ıarnız eden Japon 

kuwetleri nihayet milli Çin 
devletinin me"rkczi olan Na.nkin 
ı:;ehrinin <luva.r diplerine \'armış 
bulunuyor. Çin Cümhuriyeti mer
kezini.o hemen hemen sukutu bek 
leınmektedir. Çin nıüdafasmın ru
hu sayılan Mareşal Şanı-Kay-Şek 
~ehirdcn çekilmt'l< mooburiyetin
de kalmış, ,.e büyük bir h•hlikeyi 
atlatarak Çin içerilerine çeıldlmiş
tir. Bundan Nankinin sukutundan 

sonra da Çht miidafaasmın devanı 
edeceği anlaşılmakta.dır. Bu müda-

faayı gü~leştirecek bir tek nokta 
Çin ma.nevlyatınm Nan kin sukutu 
yüzünc1en sarsılması ve müdafaa 
kuvvetlerinin tereddiye uğrama<ıı
dır. Fakat Şang - Kay • Şek'io şah 
ıtiyetl, bu . ahsiyetinin Çin efkan 
nmumiyest üzerindeki t~siri, bilhas 
sa Çin milletlınkı yahanrt istila"lına 
karşı isyanı, müdafaanın uzuın hir 
zaman daha devanı cdeceğliıi his
settiriyor. Çin ülkeleri son derece 
geni~ \'e Çinlilerin miidafaa kay
naklan sorumz sa3,lacak derecede 

........................................................... 
f YAZAN.: ÖMER RIZA DOGRUL j 
....................................... ~ ................. : 

mebzul olduğlr için, yabancı istil&. katının oe derece genişliyeceği \'e 

ya boyun eğmek isteıniyen Çinli- JapooJarı püs:kürtmiye ne dereee 
ler, Japon kuYvetlcrini ve Japon- imkan bulacağı hakkında henüz bir 
yanıın iktısadi kaynaklarını en şid- şey söylenemez. }'akat bundan da 

. dt'tli sarsuıhlara uğratacak vazi· Çin mUdafaasının birçok eksikleri 
yet alabilirler. ıı.e rağmen hayli iş ba§aracak \"&-

Japonlann faik siliLhlan, harbin zıyette ol<luğu ~ıkça göriilüyor. 
başlangıcmdanberi, çok mühim ınu- Şanghay ve Nankin mıntakala· 
\'afrakıyetler kazannu~tır. Şimali nna gelbıce Japonların buradaki 
Çindc vaziyet Japoulann lehinedir. rnuvaff a.kıyetli ilerlemeleri, büyük 
Bir~ bü)'iik Çin ülke:5i Japon iş- bir ehemmiyeti haiz olmakla bera-
gali altmc\adır. be.r kati bir kı~'Itlette olına.dığl an-

F akat bu cephede muharebe ıa..,ıhyor. Çin müdafaasının de\'aIDJ 
son bulmuş değildir. En son bnnııın en aşikar delilidir. 

haberlere güre Çinlilerin 22 fırkası O halde Naın.klnin sukutuna. rağ 
bu cephede vaziyet almakta \'C Ja-- men Umk Şark harhinin uzun bir 
ponlan püskürtmek için hazırlan· zaman daha devam edeceğine hük-
maldadır. aaısi ülkt•sinde \.W<U bu metmE-k, yanhş olmaz. 
lan muharebt-ler nPtİl'eseıde Çin
lilerin ilerledikleri ve bu ülkenin 
merkezi olan Tay yu An'a yalnn 
bir lmsııba3, isgal ettikleri bildirfl· 
mektedir. Bu cephedeki Çin hare· 

Müstemleke meselui: 

S on giinlerdc en mühim konuş 
ma me\'zula.nndan birini te.5· 

kil eclen Alman müstemlekeleri me 

sclcsbıin en nihayet şu şekli aldı
ğı görülüyor: 

Almanya miist.emlekeleri şu ve
ya bu şekUde ''erilebilir. Fakat bu 
mın mukabiliıtcle Almanya da., A \' 
nıpa sulhimii bozmıyacağını tnah
hiit etmelidir. 

lngilterc Ue Fransanın mesele· 
yi bu şekilde J;;ar. ıladıldan ve Al
manyadan A \Topa sulhii namına t.e 
tninat istec1ilderi anlasıhyor. Buna 
mukabil Almanya mlistemlekeleri
ni 'oir hak olarak istediğini, bu hak 
mukabilinde kend~ inden ta,;:ıat 

istemenin miina...<21z olacağım ileri 
sürmel.-t:edir. 

Bunun manası Almanya müstem
lekelcrfııi aldıktan sonra da A
\'tısturya), temsil etnıe.k, Çekoslo
\'akyal, tehdit etmek, Tlına ha\'za 

smda ba.5lıbı..5ına hakim olmak yo 
lunclaki siyasetine nihayet \'em1iye 
c.ektir. l~lki bu, siyasetini hızl:ı.n

dırmıya ~·ardıın e.ileool•tlr. 
lngiltere ile Fransa da hu Alınan 

siya etini tıeşlik etmek i temedikle
rini gösteriyorlar. 

ELEK 
General ··Paşa 

Dostlarıınızdan Ye dostla.muzdan 
Bal Mahmudu tanırsınız. 

Oanrm ruısıJ tamma.zsnuz f Hoş 
sohbet, nül..-teperda.z, şen şatır bir ~ 
cuktur. 

Ha.yır lıaytr! Çocuk dediğime ba
kıp mektep talebesi san.mayın! Yani 
biz akran bir (genç) tir. 

Evet, evet! Bal Malunut mar.uf bir 
adamdır. Onoo için tanrmamamza p
şanm. Jngitterede Benıar Şa\•, Fra.n
sada Clfunoot Vautel ne ise bizde de 
Bal l\lalımut odur. Hatta Bal Mah· 
mudun bunlardan bir bı~ sırtı üs
tün olduğuna dair bir ka\il de \'ar
dır. 

işte bu zatın hikaye repertu\"a.rla.
rında.n oon bir İane.sini si7.e na.klede
)im. 

l\lalfim ya! Askeri pa§ala.ra Gene
raJ denmesi kanun icabıdır. La.kin 
boounla bütün Pa§a lii.kaplamıın Ge
nerale tebdll edileceği anla..51lmamak 
lllzımdır. l~te bu nokta), tebarüz et
tirmek için Bal l\lahmut su huraye)i 
anlatıyor: 

Köpriidoo kalkmışlar. Blr~ dost
la görüsüyorlar. Vapur Hayda~ 
ya yaklaşırken l\lalunut: 

- General Haydara geldik! Diyor. 
Bu buluştan hoşlanan dostları başlı· 
yorlar sayıruya: 

- General .!Uahmut yoktL5l1, 
- GoneraJ Cerrah hastanest 
- General Da\'ut kışlası. 
- General Koca l'tlustafa semti. 
- General Ktiçlik Mustafa cadde-

st 
- General Kara Mustafa camlL 
- Genemi Atik Ali camil 
Bıwları söyledikçe karşılarında o

turup gazeteslııl okuyan gözlüklü bir 
ihtiyar zat gül~c;ermiş. NUıayet bU. 
tün Pnşalan General yapt.ıklanna ka
il olan Bal Mahmut ve arkadaşl&n: 

- E a.rtJk kalmadı! Dedikleri za.. 
man gazete okuyan zat gazetesini 
burnuna lmdar indirip gözlüğün lis
tlinden ba.lm.rak: 
"- Geıneral Bayram enginanru U· 

nuttunuz hayım!,, 
Demiş \'e tekrar gazet~ni okuml

va hastamı . 
B. FELEK 

Tuna Yolu için 

Toplantı Y apıhyor 
Prağ, 8 (A.A) - Tuna seyrisefain 

şirketleri genel direkrörlcrl konf eran 
sı, 8 ve 9 llkkfınunda Piestany'de t:ı:>p 
!anacaktır. Bu konferansa, Çekoslo
va kya, lngiltere, Almanya, Holanda, 
Fransa, Avusturya, Macaristan, Yu· 
goslavya ve Romanyadan 40 kadar 
delege iştirak edecektir. 

-o --

Almanyada Çok Nüfus 
Siyasetinde Yeni Esaslar 

Berl n, 8 (A.A) - Irk siyaseti 
Nasyonal Sosyalist ofisinden doktor 
Volfgang. ezcümle şu beyanatta bu· 
lunmuştur: 

"Çok nüfuslu aileler Alman cemiye 
ti, Alman milletinin müstakbel inkişa 
fının nüvesi haline getirilmek üzere, 
önUmüzdeki seneler zarfında radikal 
surette ıslah edilecektir. Çok nüfuslu 
ailelere verilecek şeref cüulanı, çok 
sıkı kayıtlara tabi tutulacaktır. Filha 
kika, çok nüfuslu ailelerde, akıl cihe 
tinden zayıf bulunanlardan maada 
ayrıca kusurları entelektüel olmıyan 
bazı asosyal unsurlar da mevcuttur.,, 

-0-

Avustralya 'Hükumeti 
Kontenianı Kaldırıyor 

Londra, 8 (A.A) - Avustralya ti
caret nazırı B. Vhite, Parlamentoda, 
hükumetin kontenjan sistemini ter· 
kederek yalmz gümrük himayesi ile 
iktifa niyetinde <>lduğunu bildirmiş

tir. Bu tedbir, Amerika Birleşik dev
letlerine karşı u1.Iaştıncı bir hareket 
ve ayni zamanda Ingiliz hükumetine 
karşı da bir tazyik vasıtası olarak te 
lakki edilmektedir. 

Bağarası Köyünde 
Bir Cinayet 

Foça, (TAN) - Bağarası k6yiln
de kanlı bir hadise olmuştur. Ismail 
Akkayanın çobanı Niğdeli Hasan, Sa 
lih. Uçara ait araziye hayvanlarını 

sokmuş, itiraz eden Sd1ih Uçan döv 
miye ba.cılamış, ayırmıya gelen Feri
di de tabanca ile ağır surette yarala 
mrştrr. 
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• adlbma hl; te unun ohmyaa 1lıaba _ Belldaniz Bay l'eth1 ile • gôrUl&-

B 1 r Dava bir eeJdlde bana IAt a#i: celim- Bayırll bir il teklif edeceilm. 
- Yamı-um, bdufii)oiam, 1*p demiftir. Ba,au Zebra bu genci ko

l!flllteklir Sadettin Kaynaim mu- mm, gibi 1911er ~u. mç ehem capmm odasına çıkarmJttJr. Genf, Na 
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_.~ Kayuaim kldluma &On. mm gabnch. Blılmetçl kapıyı açtı. Yi· tadır. Şimdi Iatanbula nakJectiJece-

teUf kanunu mucib1nce, keDdl ne ~ = kadım tatf: jim. Admı, Ahmet Bahaettbu:tir, de-
•ıclil tarkılarm bqkalan tar. - ~ l&P yorum. Ddetir. 

Bu akşam SARAY Sinemasında 
&ıblrm1dd& btJdaen ve illıbl J'11dll 

Pauıa wesseıev'nin 
bu .... yegbe filmi 

Büyük Çtlgın ıklar· · 
......... takcUm edlyor. 
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okUyabDeeeil. abiDt icap etti· eövdtı, tepindi. Bu mrada :vanada Ji· 1.ebra elinden htıviyet varUumı al· eaat kahkahaya boğan gbe1 blr komedi. 
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B'1dm iddia ve mUaalleım ya. BlkJm KlmU, 'Mazh&n ~ et. Fakat, bu adam.m sablkah bir do-
' mle Ahmed! bfaletle serbeSt bırak· . • !il 
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Radyo 
Buatintrit pro~ram: 

JSTANB1JL UDYOSU 
OGLS NBlltlYATl: 

laat ıa,ao Pllkla Ttlrlı maeildaf, 12,511 
Baftdi.. 13,05 P1lk1a Türk maaiJdli.. 
13.SO llahtelif plllı nttri7&tı. 14,00 8cıei 
AKŞAM JılBIJUYATl: 
Sut 18,30 P1&Jda c1ana maeUdsl, lt.OCIL 

Saat Gtbı ve arkadlfl•n tarafmdaa ti'* 
............... -lalan. 19,IO ... 
m1u1ww.t: s.r.ı 8efils. 11.51 Bone 
laberleri, 20,00 Cemal Klmil ve arb
rqlan tarafmdaa Ttr1ı ......u.wı ....... 
.prlalan, ao.ao Han rapora. ıo.u o.. 
Rll& tarafmclaıı arapça 16Jlev, 20,45 ll'a 
ut .u ı.e,etl: Olr;aJucalar: lttlcfllr lafl.. 
"" Jbrülm. Ali: :g_. Cevdet. .... 
........... klariMt lluadi. tambur Sa 
Jlbatda. ut Cevdet ltoan, (la&t Qan) 
ll,11 ora.tn. · 

& _. llom1 Pilaro, lbclıılllt __. 
a - .. : l>oll Jaua fultat. 
S - ,. : eoac.rto A Dar (V~ 

A•• orcllılıttN. 
' - ltn.11191 Dmmlle ....... .... ,_ .... ...,., •. ..,. .... ... --But u.u ... 11a11eı'ltri, ... 

Nida toıoW, ........ operet ~ ............................. 
...... 11.00 loD: ................ 

OOLB HBPJYATla . . 
auı ıa,-...ıı,so llelattUf,.. _... 

ti, u.so-ıa.ıs Pllk: Ttrk ........ 
balk pmıan. 11,ıs-ıs,so 1)91dll ~ • 
rtd ......... : . 

AQAll ......,A'llı 
... , ...... , ..... lla1lttllf .. -

rbat1 lt.00-lUO ftık ıı W • 
... ~ , ......... Çalılr ........ 
lmdetlan) lt.SO--lt,45 llat Qan ... 

uaPCa Defrl1at. 11,41-11,tl ,... -
llmi•ellalk.....,,~Mıımi 
... arlıadleJm) ao.ıs.-aıooe Plllda ... 
........ 11.-...ı.11 .. lllbedllia, 
aı.u-u.u 8tikbO" ..- on..enm 
1- hcıdDI: 1.A fUlt da Far Md 
1 .:. Petruı JPlu .de ..... 
S - Wall*'f :La walldrt, 
4 - Mi-.: Alt Cldllal 
But ıt,55-41,00 y ......... 

Jlllldll ...... 

latanha1 ~ eeım- T1J&troll1i 

Y A R l N Metlmr İıisills denls ......_.Amiral NELSON' aa 
' ba7M ft Mraflaetderiml9n bir mha 'N __.. olua 

-· ~- - - . -- -~ - --- . . . . . . 
...,. Jluta mıam ! Me oldun t 
&dmeleri ağır atır e6J:li1e.rek cevap wrdiım: 

- Biç bqeytm ,ok. •• 
--- bu glbi~ Duda1danm titriyordu. Ona 

9Öıller a6ylemek bitiyordum. l'aJıat kendimi dil· 
_.-. Ben Jdm w- neciJdim ! Ona ne hatla ta· 
MJIDme cearet~ ! Nalln her baıüetbıclt 

4elil lllf1dl ! Jlvinde bir mtmtı gibi bllJtJmöt bir 
.aıım emme mi oturup bJkMMtl! 
Bitin "'8mft bir ~ .an.ttıe bf~ ga

llnılilti'm,. Aczimin, •ftllıliğmım ~yle titri· 
• apkta ~..Nalla banu f&ketmil o

ki tekn.r etti: 
- ~ - B'.euat SöJ1etene. Nedeıa öyle sap 

illfllm! A.yakt& bile chıranıiyom:m. .. 
Bea4bi ~ ~ n.thdn burupna· 

son.ki bir ~ ~ye ça1Jprak 
llıııılaııinln. cHbbıde alc8k 1* w.nı.y. oturclum. llk 

elini bapm& lroymat olk: 
- BirU .,m ftr, Ni. Ve ellallDI ,oklama.'k il 

gibi tuttu. 
- Ooo •• ellerin ele bu llbl-. lflttln .t. ne J&P
T .. 

(looülufmndu kalma bir·~ blfmll .... 
u.ttlDe koydum. +-•lr, laolm& JuçJara al 
iltlyordum. ICJeılm• dillerimi ...,.., od 
1161 .aylemiye çaı--. Muvattaıı olemacldn. 

_..ııme kuvvetli bir 181 ahtmn• gibi ...... da-

1 PEK (1-...ııı> 

Sinemasında lond '!.e~st~SI 
Preddl• aartoıom•w - Madelelne caroll rone Poweı 

--=---- ·-------------~- -----

-- - - - . .. 
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TAN 
Gündelik Gazete 

-o-
- ABONE BEDELi -
T Ecnebi 

2800 Kr. 
1500 • 
800 • 

l O • 1 AJ • SOO • 
1 ara posta lttihac1ma dahil olını· 

Y ıne ketler ıç n 30-16-9-3 S lirada'. 
A o e bedelı pqındir. Adrn d ttırmek 
2;, kuru tur. Cevap tı;in mektuplara 10 
'kuru k pul ıllvnı llanndır. 

~ÔNUN MESELELERll 

Müstemleke Meselesi 
Dünya devletlerinl ikiye aymyor

lar. Miiskmlekeal oı.. mlletJere 
Bave Natioa, olmıyuılara ilave not. 
1'1ation di)orlar. 

Must.enıl'ekesi olall mlJWJer yallı, 
lltman ve zengin mlJetlelıdir: IDgll
tere, Fııuısa, Holl&nda, ~ Po..,. 
tekiz gibi. Bunlar IU veya bu vede 
ile dünyayı paylaşmqlar. Budutlan 
lıaricmddd fnsentan l8U8mW ederek 
Selıgbı olmuşlar, refaha ermlfler. 
3lmdt rabatlaroun bozulmalll88UU is· 
tlJor ve bunun lçln çare aramaktan 
batka blrşey yapmıyorlar. 

Fakat öte 1arafta bu dönya pay
....... iştirak eclemiyen, fakat 
harptaı SODrA Derllyen. saaayilefell, 
•e yad paaıtara ihtiyaç d1IJllll)'& 
batlıyaa mlUet1er var. ltalya yayıl
._ eme.tlnf beallyor, A.lmuya mtis· 
temleıkeden 1-hsecllyor, daha dtm 18-
tlkli.llne kaVUIBll Polonya bile dtlnya 
faksimlnden kendüılne blıMe verllme
•iııl lsdyor. Yarın Çekoelovakyuım, 
öb~ Yugoslavyanın da ayni iddia 
ile oı1aya ÇlllllyBCAğau kimse iddia 

edemez. 

TAN 

Düaya11111 yeal bir lkflıadt buhraa arifesinde buluaduğunu 9iıterea deliller ile
ri sürülüyor, geçende Nevyork borsasının geçirdiği müthlı panik te bu deliller 
arasında gösteriliyor. Nevyork borsasındaki paalk Londra ve Parlı borsalanna 
da tesir etmlıtl lngilterenin eski Baıveklll Mr. Lloyd George, borsalardaki 
buhranın sebeplerini siyaset alemindeki buhranda anyor ve ıahrlarda giıterlyor : 

• • 

BorsalardakiPaniklerin 
Sebebi 
Nedir? 
~~, 

YAZAN: ~ 
~ 

Uyod Georcae J 
D 6nya bonalarmda yeniden büyük 

paniklerin hakiki aebebini basit 
b:r lisanla izah edebilecek ki..... var 
mıdır? 

Amerikada yeni buhran emareleri bq
ladığı zaman bunu sanayi faaliyetindeki 
durcunluk, dahili ticaretteki bozuklukla 
izaha kalkblar. Fakat lnıilterede iatibu.J 
mütemadiyen IU"bnftır, hi.li da artmakt. 
dır. Batvekil, büyük teel:bat programmm 
daha birkaç aene için aanayii faaliyette 
bulundUl'IDIY& Jetecelini temin etmittir. 
Buna rafmen Londra bonumda telif u
yandırıcı bir dütUt ıörUldü. 

Mr. Uyol Georwe 6ir lıonlalllU anaınJa 
york borsacılarının kılı bile oynamamlfbr. 

Beynelmilel vaiyet 1931 ..,...inJelri 
oaiyetlen ~ok dalıa lenaJır. Ba, en baait 
•ö~e bile görünecek lıatlar ıqiYnla. Fa
lıat harpten evvel 6a lıabU oai1etlerin 
tlofrırat:Glı neticeleri Jifiinerelı laiildim 
oermemeliyü. 1931 denberi milleti_,, iız. 
tlıran oe biribirlmne hrp ceplte cılma)'CI 
•eoketlen bularanlann 6ir tanai 6ile 1914 
ten eooel bit harp ihdaına Wli ••• 
bilirdi. 

diifmanlanna niahetle aeanaeai bir bal· 
dedir. 

BtltUn bu bakımlardan Allnanya gerek Fran
sa ve gerek Rusyadan çok daha geridir. Alman 
yanın 1914 teki ordusuna muadil bir ordu çı· 
karmak lçln daha eeneler iater. İhtiyat kuvvet
leri toplamak için aeneler ister. Modern bir or
duda terbiye g6rmUş ihtiyat kuvvetleri, Kuvayi 
umumlyenln beşte dördUntı tefkl1 eder. 

ILOFLO OYUNLAR 

Böytik serm&ye ve bttytlk sanayt FllTINA IULU1LAll 
Paıara muhtaçtır. FUvakl bugün mUa 

Fakat Cihan Harbinin facialan, mahrmniyet 
ve fellketleri hlll bUttln milletlerin hafızaların 
da eanlr bir halde yaşamaktadır. Bu hat:Jralar 
gerek hUkillnetler ve gerek milletler tu.ermde 
hayırlı tesirini göstermektedir. Meeul devlet 
adamlannm ko~lan hakkında eöyledikleri 
sözler vaktile bir harp çıkarabilirdi. Bugt1n bu 
sözlere, parlamento mOnakaplarmdan fazla 
eheıniniyet verilmiyor. Biribirlerlne dü,man 
milletlerin hatip ve muharrirleri tarafmdan bl
rlbtrlerlne ka~ yaptrklan hücumlar, yasdrJda· 
n 1dlfllrler tehlfkeli 1ısnıy için bir .apap .,.. 
'1fesiiıi ~örtnektedlr. 

Diktatarter, içtinap ecleblldlkleri müddet
ce. bir harp ibdai etmlyeceklerdlr. Bu· 

nun için ıae karada, ne denizde, ne de havada 
ham delfldirler. Şimdiye kadar yaptıktan şey, 
Babef18tan gibi, Çin ve İspanya gibi zayıf mil
letlere hUwın etmek ve bUyUk devletleri kor· 
tutmaktan ibarettir. 

tenııekeler bll'er pazar olmaktan çık· 
llalf ve mUste.rnleke eski mAnasmı 
~ştir. Hiçbir mmet kendi 
~esinden muhtaç olduğu 

.bam maddeleri ......... 
Al~, kendisin& ıert-~ 
1 l • cı&.:1uua, UUö"11AU 
.._........ o da.,...,. 
llDı 111cak yüzde ü~üııö temin edebi· 
hr. ~eler kuvvetli pazarlar· 
dan •7dınaı. ÇUnkU iptidai insanJa.. 
mı Dıtlyacı basit ve azcbr. Mlls
temleke fazla nutusa bir mah
reç olınat.-ıa.ı da uzaktlr. Tunuata 
F~ ziyade ltalym vardır. 
8ıııtfun Fransız müstemlekesi olmalıl 
ltatJaııla.rm orada yerleşmelerine 
nıa..t Olmanıqtır. 
~eyb müstemleke davası, 
~bir dava değildir. Fakat 
At.._..ya gibi, Polonya gibi magfııı, 
~ büyük, 11ermay811 ~' atifu· 
IQ fazla memleketler dururken, fa· 
~Portekiz gibi, Hollanda gibi kil· 
lilk ailletleriııa mlistemleke sahibi ol· 
..... garip oluyor. 

80iara fqlst devletler emperyalfet
..... Genişlemek, imparatorluklar 
~ onların ldMllerlcllr, Hiçbir 
ii-_ Yvaınua clalıl, .. pıt.ere gibi, eeld 
=--- gl>I lmpantorhıldar kurmak. 
....... B oJnwwm blrlnel §&l'bdlr. J'a.. 
~ blriael ft8fı da mabtet-ı gö-

Lektir. 
~iti. ister bo aebeple olMm, 
'- ~ur ki, mtistA!lnlekelerl o-

lllllietlerle dünyayı yeni -
:~ iddiasında bolulJaa ve ye-

Filhakika harici vaziyet kararsız ve bula· 
nrktır. Son üç d<Srt senedenberi vaziyet 

budur. Son iki ay içinde fırtına bulutlan iki se
ne evvelkine nisbetle daha siyahtır. Fakat ton 
iki hatta i~lnde A vnıpada yeni bir tayfunun 
bqltyaealmı göstenm yem bir allmet gMn • 
MP.mi,_ti 

fillkfa buJl9it_~a'~rdat. A~· 
pa mllletıerl ~eda bftfbli11e konuşabile. 
cek haJ.dedirJeı-. Akdeniz meaeleal tehdit edici 
bir haldedir, falra.t iki ay evvel de bundan daha 
iyi değildi. Hattl lspanyada gönüllüler mesele 
sinin halline doğru atılnut bir adım vardır. Bu 
meselede eskiden vlki olan tefebbUalerin hepsi 
akim kalmıştır. Fakat bu son teşebbUsUn lflAm
na kadll' daha hayli zaman geçecektir. 

Çinde vahf! bir harp vardır. Fakat bu harp 
aylardanberi devnını halindedir. BrUkselde top
lanaıı mahut dokuzlar konferansı, bu meselede 
allkadar milletlerden hiçbirinin harbi derhal 
durduracak bir harekete hazno olmadıklannı 
göstermittlr. Devletlerin, BrUlaıele gönderdik· 
teri murahhasların bu meseleyi hal için tam 
salahiyet vermemelerinin 1ebebi, modem diplo
mastııin bir sırrıdır. Konferansın teklifine Ja. 
ponya Hoııg - Kong'u ıapt ile cevap vermiştir. 
Fakat bundan dohıvı dokuz devletten hiçbiri 
harbe girecek değildir. 

ESKi HiKAYE , 
Roma - Berlin mihveri bugün artıt eski bir 

hiklyedir. Bu mihver ilk ilan edildiği zaman ne 
Berlinde, ne de Nevyork boraumda panılt gö
rillmedi. Bu mihver bir eeııedenberi lapanyada 
faaliyet baliDde oJduiu halde Londra ve Nev • 

HA7'1f. DUILLEI 
•ı yi sillhlanm1' milletler arasmda derhal 

bir harbin wkuu tehlikesine karşı bir 
te'rrilnat vardır: Muhalif taraflarda bulunan 
milletlerin harp için hazır olmamalan, ve 
- Japonya mUateina • en mütecaviz olanlarm 
aulhell deçletlere Diabetle daha as Jıuırhklı ol· 
mala.rıdır. 

Kaç defa söyledim, Almanya kendisine teca
vUz etmek deliliğinde bulunacak mlllete kal'fl 
müdafaa harbi yapmıya mtıktedir olacak kadar 
hazırdır, fakat komşu memleketlerden hiçbirine 
taarruz edecek halde değildir. 

En aalahiyettar akeri müdekkik ve 
muharrir Kapten LiJell.ffeart'a •öre, lair
bir millet imlıa etmek iatetlili milletin te
daliii lmvvetlerinin iiç miali lnıovete aaltlp 
olmatlı"a tecauidi bir harbi mavalla/a. 
yetle 6a,ararnaz. Ba maeletle, YGlnu 
cepheye •evlıetlilecelı _,,., miktan de
lil, 6anlann terbi711 "" talimi, tecriibe 
görmfif zabitlerin milıtan oe Mire dem.o 
%Ullbalıütir. Çinin Japon1'17" ni.betle da
ha biiyiilı ihtiyat lıaooetleri oardır. Falıtıt 
zabitleri 70/drır H /ttup ınalzern.leri 

Ol<UYUCU 

Son oyunu o kadar muvaffakıyetle oynadı
lar ki, en kuvvetli dilşmanlarmı dahi rlcat ede
miyeceği hatta ıürükleyinciye kadar, tecavilz
leiine devam etmek hevesine kapıldılar. Ha
llfu m1lakerelerl bir mtıddet I~ vaziyeti 
clmgunlqbn.bWr. ll'atat hakiki mOfldlller he
ntlz ele abnmtMnnııttr. Anla.,m&k hU11usunda mtls 
ı.t:wıü~ w~lc.ı:tl b&U~ez blc '1•vıı cıegııuu 
A8rl mUttu11t, Almaya ve İte~ da bazı 
mftsudelerde bulunması teklif edlldlğl zaman 

. 

başlıyacaktır. 

. Ne th oüa umumi bir rahamzlılı oe laa 

zamızlult oartlır. Ba hava iyi alııverife 
müaait Jefilılir. Sismoiral malıinainin if 
nai tlaimi ..,.ite luırelıet luJinJedir. Ha.. 
reltetiarDn ne oalrit baflıyacafa ve neka
tlar sii.receli bilinema. 

HAICllCl SEIE, 7 
Şimdilik bareketiarz tapuya, Çin ve Habe 

ıistana lDhisar etmiştir, fakat orta Avrupada 
AkdeniJıde, ve Arap memleketleri ile sahillerin 

-
' -

de de uğultular vardır. 

Ayai amanda iktisadi mlnilerin her menıle
kette İf lnkit&fma engel olduğu kanaati vardır 
Herne kadar birçok memleketlerde devlet adam 
lan mbllerin kaldmtacafmı, gU.mrUk tarifele
rinin indirileceğini söyttlyorlanıa da, hiçbir yer 
de ffmcliye kadar icraata ~r. Bu se
beple beynelmilel ticaret hakikatte iylletmemif 
tir. Beynelmilel ticaret inldpf etmeae, beyne 
milel maliye muztartp olur ve dtlnya bonala 

. 

1 . 
rmda itimat Al'llllır. 

itte bonalarda görmen paniklerin hakiki 
aebebl budur. 

d-. .. ~P&ratorkııldar lmnmk ı.tlyea 
- .. ~ lw,ı ıauwa plmitlerdlr. 
~ llarutere bu t.eblikeyl tlmdiclen 
ııı.vl'd ğU için bir müstemleke konfe-

MEKTUPLAR 1 
~ kuıuımuma ve burada düny• Ayni Arazi Hakkında Bec Çecit Muamele : ~ llleeeleSnia yeni battan tet- S S 
~e teınayW etmiştir. Fransayı da "Nasılsa Çifteler çiftliği adını a- ken mleil bedelle t.evfizi evvelce latan hır iberiııe tapu verilmiyeceliJıdeın leyyani bir muamele yapdır. Bis 1

ikre yaldaştırmıya çalışmakta- lan Wıminen bir milyon döntlmdeıı bul htlkAmetince kararı...., ve 334 kabul edilnıi)'Or. s itledlğimiz tarlalara herk• gibi 
dıJ.. l°Paasız Hariciye Namoun Orta futa bot arazi tlzerinde kimi8i 100 leUeincle pıen bir tomiayon ' kö- 3 - 932 eeneeinde muamelelll ik· hip oluıııs.,, 4~ leyabatlnden dönüşte bu me· 150 aene, en ~ 20 aeıne evvel ytln muameleıdni t.am•mlıyarak ta· mal olmUf 3 köy hakkında da 8lkı il 

ele 

--
~ leamesi ve bir milstftnle- iskb edilmJt 33 köy vardır. Bu köy puya blj1amJftı. Somadan J&pdan kıya bedeli miaU tahsil olunuyor. 
ıı....__ Jroa_teransmın içtima& ~nim.ur !erden yakın zamana kadar icar ah· mUracu.t Uzerine htık6met, 341 118· 4 - Sekiz on köytln aruili atçtll-
-14111a11 ÇOktur. nırdı. EB111e11 icar vermekle bedeli kat Deline kadar icarı mmin veren dfPr müt fakat öylece kalmlftır. 

• kat ödenen bu topraklanD ihya • kaylerm yine aynen tefviz muamele- 5 - Difer ktJylere hiç komisyon 
o denlere param verilme8l beklenir· linin yapınd•ınnı emretm1fti. Ayni uframaınıttır. Bu köylerin elmeri8l 

onya mı? Bir Benede bir komiayon geldi, ile bafla· 341 senesindenberi bir gQna verst ne 
L bize Lehı.t.n olarü nıtyor. dı ve birkaç komisyon değişmek su- mtlkellef tutulmuyorlar. itte bizim 

n m ? meldepb geaç gazetelerde bn l8ml o- retile bu muamele 932 senesine kadar işimiz anlqılmu bir muamma. 
da ve ha tatarda koyunca anla.nuyor ve pşır:yor. sürdü. Fakat tamamlaıımadan ytlzlls A.razii baliyede oturan koımtU hem 

nılnde bir devlet gönnü- Mademki mektep ldtaplan ~ ttl bırakı dı. Şimdi aynl toprakta o· §elilerimiz çoktanberi yurt l&hibi ol 
t l'Qz. 8a kitapları o1myuı ve ba ._. blstam Poloaıa olank Dimi etınll turan köyltll~rin vuiyetl bet c;etittir. dular. Bizim bentl.ı bir fidan dlkmiye a.:=: tet.klk edea yeni aesll de bu ve yeal aesll bu clnWla llllalDl böyle 1 - Dört köy tapuya batlanmıt- elimiz varmıyor. Çünkü ne olacaiı· 

bir devlet tamnuyor. lleldep ltrmmllUr, Olllan ........,.._, P- tır. mızı bilmiyoruz. Bu bal memleketi· 
::::::- IO"-as, Lelalat.n aedlr 111te1er1 bnbl b8töııa ........... bir 2 - Bet. altı köy takdir olunan mis için bir rarardır. Muvafık ı&1lr 
~ • 1aa1e ko,...,...._ bedeli mfalin 9 ta.bitini Memlf pdi seniz gazeteye yazınız ki belki naan 
abt Aaadola ~ PohJeta11 il. Zelıerlya geri kalan bir taksiti veriyor emri a· ehemmiyete alırlar da hakkmımda 

• 
Sandddı Halkevlala 

r . . 
Çalıımalanna Teıekkl 
Saııdıkhdan AU f.eybek )'Ul)'Or' 
"Saııdıkh Halkevlnhı deWetile ve 

Saııdıkh lisesi gençlerinin pyre 
PQenlerde ev aalonunda Namık 

tile 
Ke • 

mal gecesi yapıldı ve bOyilk a1lka 
uyandırdı. Son defa. blltb kua 
haDmım Batkevtnde • toplanar&k 
ramlafmalan da etrafta çok iyi 
tesir uyandırmlfbr.. Balkevlmlzin 
rimll çalıpnalarmm daha ziyade 
catmı tlmit ediyoruz. Gösterilen 

ba 
bay 
bir 
ve 

arta 
gay. 

rete karşı açıkça teşekkürleri mlzl 
bildirmenizi rica ederiz.,. 

5 

·······················ı 
Hırçın Köşe. ••.•. ......ı r • y azdırmak Büyüklüğü 
azdırmamak illeti y 
Saym ve aevimll Ba§veıkll Türk 

pseteellerile llWi guetlıclWrt.en ko
llllllGıkea ile gtbel bil"§ey aöyledi: 

- ...._yyen ve mahdut mevmlar
..,.. mHlef;ln bllmlyeceğl, mll-claa 

16Ua p1rı-anAr blçblr eeyimb yok· 
• Yaamz. Yeter ki yaalMlar mDll 

menfaati incitmlt olmasm. 
tar 

BDbn rejim zat.en bu eauı gttder. 
i'MM ODU bir de llafgildilcönilıa 
--gilliİID8elDM eksik olmıyall- du· 
cWdanDdan ieltmek insana ferah, 111-
flnla veriyor. 

Yudmmk büyöldöğU! O ne ...._ 
•u lıdedn ideal biiytildtlkttir. Ki· 
tap~ defedtab; fskM 

yat demokrasisinde yudırmak bö
ytlldüğtinö gösteren ve güden bir re
im, en sağlam rejimdir. Kendine gü· 
enea meydana çıkıp meydan okur. 

• 
ha 

J 
v 

Atatürk v-WnaıWJ 88'veldli ba 
Erkek Ulldl'yö bir defa daha ilin et

Biz ne kadar mut duyduysak o da 
kadar bahtı beyaz olsun. 

ti. 
o 
TatMğ1a adli ilde uuni derece 

muvaffak olman için onnnm dlşlml
alarak çabşacağmma söz verdik 

ym Bayv! 'lllrk bum•• bu ..... 
..a- ..... atıe.P- tımbılz. ün, 

kalbi, bileği açık ve aağlam olanlana 
Jiml payecl&r olur. 

18 -~ 
re 
Şu cJaldkada o kadar tatb ve derlll 

bir beyeeu için~ ki. bir pot ım
lllNIWlr iPa b1I büud kapayıp DgiUBl

pıolyonm. -
fi 

• Bbcle )Wlıı:mak biyü)dftiüne kar-
bir de yaada11wnak illeti ftl'dır. 
Bu illet -her nedense dlyellm

em bul devlet adamlarmda vardır, 
em bul gueteclierde. 

b 
b 

Bu Wetlın idare ile, slyuetle, ... 
sırta hiçbir Dglsl, D111i1 yoktur. illet 
sadece llletUr. Sebeplerini _,... .. 
Z11ll sttrer. Bir de bu DleCI tllMlavl etı
mellylL 

Bir w.pur batar af IWlır ya. Bir 
gdpı bl.,,ok ..ım IJollı•r •f Jlo. 
PzJar ya. llCaabal JlmMmm ti o .... 

t • ..,. bir ...... _.ftMI veya bir 
............... ,.. patlar' mıf .... 
lar ya. Bir IOlmk !'8lllUI' dmill olw 
mu f Olur ya. Jlt ltfltıJtDye reisi ~ 
_._ •f lep' h• ~Ve u1re, w 

-::. yuma! Nlçhıf Sıntır, d:J 
mn!U 

Fesuplmmllalı kl fesuphanaDah t 
Blrbcar milyon ..._ lmk aelds 

ftnıllk pıehl( bblm IQla .... ,... ..... 
Ama tıerfJlme ..... , Nlciaf Sına 
aımdır, kimse duymum 1!1 

Devlet memura buna kmc1I IRl§ll 

..... gibi tutarak batır lcln ~ 
mu. it phsldlr ama rejme mü olar. 
Guetecl bu haberi atladlp için ,.... 
mu. Ama 80.......... kaimi gözllntl 

o JU&tarak (yuclınmdılar ki!) ~ 
U verir. Ve salre... 

Ne bileyim ben; ne politika ile, • 
yurt mtidaf PMI De, ae 811 ile, ae ~ 
bmlla Dgtsl olmlyu rakı. tötün lnhl
IPıl'IMI falaolanm bile ,..... ol-
... ~f Hatır göaW lclıal 

Bls, Tibtdye ~ oolr 
tefler isterken, ona da ook teJW 
Mrçia oaaatamum autnw.mahym. 

Afattlıtian; el blrlllf, kafa hlrll-
11, JI'* bbQ ıeJlmldlr. 

Aka GanJh 

Azlık ve YabanCI 
Okulanndaki Müdür 
Muavlnlerlnln Vazifesi 

Aslık ve yabancı okullarda müdtır 
muavinliji yapmakta olan Ttırk ma 
allimlerl, dtln maarifte mtldUr Tevfik 
Kutun resiliğinde toplanmıtlar ve 
kendi vazifelerine ait talimatnameyi 
tamamlam11lardır. Bu talimatnam• 
ye göre, Türk olan mUdUr muavinle 
ri "tedrisat ve külttır dlrektörll,, adı 
m alacaklardır. 

Tedrisat direktörleri, mektebin yal 
mz TUrkçe ve Türk lisanUe okutulan 
derslerini değil, bUttln dersleri ica • 
bmda kontrol edebilecekler, bulun • 
duklan mekteplerin tUrkc:e olan ll· 
tiln mubaberat ve muametlt, atat • 
tik 'V'e cetvellerini yapacak ven yap 
tıracaklardır. Aynca bUtOn muat1 m 

tere nueret ederek tedris, terbiye il 
lerile me,gul olacaklar, mekteplerin 
malt vaziyetlerini tetkike salAhlyet• 
tar bulunacaklardır. Tedrlaat direk • 
törleri, verdikleri derelerin Ocretin • 
sten ayn olarak ll0-80 Ura arasmda 
da bir makam maası alacaklardır 
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Parute yapılan son maçta harika bir enstantane 

Fransız ve ltalyan t.tilli 
Takımları Niç.in 

Berabere Kcildllar? 
Geçen pazar Pariste 62,000 kiti önünde oynanan ltalya - F ran

ea milli maçının sıfır sıfıra beraberlikle neticelendiği haberini 
maçın ertesi gün vermittik. Bu mühim kartılatma hakkındaki 
tafsilab dün gelen Fransız gazetelerinden çıkararak naklediyo
ruz. Memba olarak yalnız Fransız gazetelerini tercih ed:timiz, 
oyunun mütemadi İtalyanların hakimiyeti altında cereyan etti
ğini bildiğimizdendir. 

1 Maçın hakiki mahiyetini anlamak 
üzere Fransız muharryrlerini okuma 
yı onlann milli maçlarda bi1e taraf
girliğe kaçmadıklarına birçok defa 
lar şahit olduğumuzdandır. 

Nitekim Fransız gazetelerindeki 
tafsilata bakılınca, maçın ekseri da
kikalarında ltalyanların fcvkaiade 
hakim vaziyette· bulundukları hemen 
anlaşılıyor. 

Fransız münekkitleri, kendi kal~ 
terinin dohşetıi bir ltalyan bombar
dımanına maruz kaldığını ve beraber 
liği ancak kalecileri, müdafileri ve 
biraz da ltalvAnların ~nssızlı®e te 
min ettiklerini itiraf etmektedirler. 

Hangi Fransız ga:ze.tesini açtrysak, 
şuna yakın serlcvhalara tesadüf et· 
tik: 

"Fransız mUdafaası ltalyan hü • 
cumlanna dayandı,. 

Bunlar Fransızlann ne halde çaba-

1 
ladıklanna en büyük delildir. 

Böyle bir oyunun dakika dakika 
1 tafsilatını nakletmekten mühim bir 

Çoban Mehmet 

Avrupada 938 
Grekoromen 
Şampiyonası 

Her sene A vnıpanm bir başka şeh 
rinde yapılmakta olan Avrupa Greko 
Romen şampiyonası önümüzdeki se
nenin Nisan ayı zarf mda Estonyanın 
merkezi olan (Talin) şehrinde yapı· 
lacaktır. 

Otedenberi Avrupada tanınmış o -
lan Türk güreşçilerinin bu şampi· 

yonaya girmesi bu sporun selameti 
re memleket propagandasının faali-
1eti bakımından herhalde faydalıdır. 

Binaenaleyh önümüzde beş aylık 

bir zaman varken milli gUreş takımı 
mızı bu mlisabakalara hazırlamrya 

başlamak bugünlerde pek durgun o -
lan gUreş hayatnnızda yeni bir faa
liyet vesilesi olacaktır. 

fayda temin edilemiyeceği tabiidir .. 
Oyun hakkında daha özlü bir fikir 
verebilmek üzere maçtan sonra Fran 
sız, İtalyan ve bitaraf oyuncuların, 

idarecilerin ve hakemlerin fikirleri-
ni naklediyoruz. 

Yaman bir kaleci 

Manidar olduğu için şunu da ilave 
edelim ki, maç lJiter bitmez Fransız 
ve ltalyan idarecilerinin ilk işleri ka· 
leci Di Lorto'yu tebrik etmek olmuş 
tur. Halk ta kaleciyi omuzlan üstün 
de taşımıştır. Bütün bunlar Fransız 

.beraberliğinin ne sayede elde edilmiş 
bulunduğunu gösteriyor. 

Dikkati celbeden tafsilat arasmda 
sol iç Ferrari'nin atbğı golU hak~min 
ofsayt saymasıdır. Bazı ltalyan oyun 
culan bu golün ofsayt olmadığını 

söylemişlerse de, Ferrari'nin şütü 

çektiği sırada Piolanın mUdafilerin -
den ileri bulunduğunu hakem iddia 
ederek sayıyı muteber addetmemiş • 
tir. 

Takımını ferelli bir beraberliğe 
kavuıturan Fransız kalecui 

Di Lorto 

"- Muvaffak olduğumuza fevka· 
18.de memnunum. Fakat parti hariku 
iade güçtü. Ben .>ynadığım bütiin 
milli maçlar içinde bunun kadar deh 
şetlisine tesadüf etmedim. ttalyan 
mühacimlerinin Uç ortası bir kaleci 
için f el ak ettir. Hakikaten bomba gi
bi şilt çekiyorlar. Anamdan emdiğim 
sütün burnumdan geldiğini hisset • 
tim.,. 

F edercuyon Reisi 

Kendisine İtalyan merkez mUhaci
mi Piola'yı takdim ettikleri vakit 
Fransız federasyonu reisi Rimet §Ull· 

tan söylemiştir: 
"- Sevimli fakat berbat bir se • 

vimli oyuncu!.,, 
Fransız milli takımınm tek seçicisi 

G. :Barreau: 
"- Berabere kaldığımızdan pek 

memnunum. İtalyanlar daha iyi oyna 
dılar. Kazanmaları liı.zımdı. Maama· 
fih müdafaamızın ve kalecimizin ça
lıştnalanm takdirle karşılarım.,, 

Fransız müdafii Mattler'de demiş
tir ki: 

"- Beraberlik çok gürel değil mi? 
F;kat şunu da itiraf edeyim ki, maç 
tan evvel bütUn itimadıma rağmen 
0 cehennem gibi oynadrklan birinci 
devreden sonra bu neticeyi ummu • Yeni teşekklil etmekte olan güreş 

federasyonumuzun bu nokta üzerine 
clikkatinl çekeriz. 

M efhi.ır oyuncu ıakat yordüm. 

Y aıar Ankarada 

Oynıyacak 
Milli takmı ve Fenerbahçe oyuncu 

lanndan müdafi Yaşann vazife dola 
yısile Ankaraya gittiğini fakat klil· 
blinden istifa etmediği için icap etti
fi takdirde Istanbula gelerek kllibü • 
ııün maçlarına iştirak edebileceğini 
evvelce bildirmiştik. Halbuki Anka 
raya kıymetli bir f:utbolcünlin geldi -
tini haber alan Ankara klUpleri Ya· 
,arla temas ederek klübünden istifa 
~ttirmiye muvaffak olmuşlardır. isti 
~a keyfiyeti mıntaka vasıtasile Anka 
:aya bildirildiğinden önUmUzdeki haf 
tadan itibaren Yaşar Ankara Demir
IJ>Or klübUnde oynamıya başlryacak· 
Jl'. 

ltalyan takımı maçtan evvel de ta.-1 F utbolcü Aston 
lihsizmiş.ltalyada yapılan lig maçları "- ttalyanlar harikulade seri bir 
pek sert olmuş ve milli taknnm sağ futbol oynuyorlar. Sol iç Ferrari baş 
içi meşhur Meazza bacağından. fena ka hiçbir memlekette göremiycceğim 
halde sakatlanmıştır. Son dakikaya büyük futbolcülerdendir.,. 
kadar Meazza'run takrmda yer ala· 
bileceği şüpheli idi. Son gUn onun Ve netice .•• 
yerine konacak oyunculardan ikisi -
nin de pek iyi olmadığı görülmüş, 

Fransanm cenubunda ayni gUn oynı· 
yacak ltalyan milli takımının kadro 
su da düşünülerek Meazza. A milli ta
knnma sakat sakat konulmuştur. 

ltalyan tek seçicisi Pozzo soranla· 
ra şunlan söylemiştir: 

"- Oyunun icabı olarak üç golle 
kazanmalı idik. Fakat bizimkiler 
şanssızdılar. Futbolde yalnız iyi oy • 
namak fayda vermiyor. Biraz da ta
lihli olmak lazımdır.,. 

Fransız kaleci!i Di Lorto da şun
tan sövlemistir: 

şu sözler maç hakkında dahil faz.. 
ta bir şey ilavesine lüzum brrakmı • 
yacak kadar açıktır ve İtalyan mtiha 
cimlerinin nasıl oynadıklanni ispat 
ediyor. 

935 tenberi İtalyan takımınm ayni 
derece hakim oynadığı muhtelif mil
li maçlarla hangi mi11et1erle berabe· 
re kaldığının bir h tilasasını aşağrya 
çıkarıyoruz: 

935 te Macaristan 2 Jtalya 2 
936 da Avusturya 2 ltalya 2 
936 da Almanya 2 ltala 2 
937 de laviçre 2 Italya 2 
937 de Fransa O !talya O 

1 -ı 
B in dokuz yüz on dokuz sene 

si. Moskova.. Memleketin 
her tarafında vaı.andaş harpleri .• 
Açlık .. 

Yiyecek yok .. Ekmek yok .. Hiç 
birşey yok. 

Halbuki onun kardeşleri, kız kar 
deşleri vardı .. Vakıa bunlar ayn o 
turuyorlardı .. Fakat ekmek almak 
için ağabeylerine gelirlerdi .. 

Onun yan cebinde ciaima, adc:ta 
bir muska gibi, ihtimamla sarılı 
bir parça kara ekmek bulunurdu .. 
Başka ekmeği olmadığı zamanlar, 
kardeşlerine 'ou ekmeği verirdi., 

Bir gün, hiç beJ:lenilmiyen se
vinçli bir haber duyuldu: Çalışt.ğı 
müessesede adam başına kırk kilo 
un veriliyordu.. Hem de nasıl bir 
un, bilir misiniz?. Beyaz un .. 

Müessesenin iaşe memuru her 
nasılsa bu unu e!ine geçirmişti .. 

Onu çabucak tarttılar .. Çabucak 
taksim ettiler .. Bütün bu işler şaşı 
lacak bir çabul.lukla, şaşılacak hir 
kolaylıkla olup bitmişti.. 
Şimdi artık: 
- Kırk kilo U· 

nunuzu alabilir· 
siniz!., 

Diyorlardı .. 
EKMEK 

U n, biı· çuvalın içinde idi. 
Arhk düşünmiye yar yok

tu .. Çuvah omuzlayıp eve götür 
mekten başka yapılacak birşey kal 
rnıyordu .. 

İçinde. sıcak, sevinçli bir ~leci 
tik vardı. Kardeşlerini. kız krırdeş 
lerini hir ' an evvel sevindimnek is
tiyordu .. 

Sonrıı, yanıbaşında, oda komşu
su çoeuklu kocaman bir aile vardı. 
Unun bir parGRB'nr, muhakkak, 
hem de muhakkak bunlara vere-
cekti.. Zavallı ~cuklar ... Kim bilir 
ne kadar sevineceklerdi .. . 

Fakat. KoC'aman çuvalr nasıl gö 
türecekti? Mevı:ıim. sonbahardr .. 
Ortahk t1:1laktı .. Vıcık vıcık bir ça
mur vardı .. 

Krs olRı:ıvd1. kar olsavdı iş çok 
lcolavdı .. Unu k11.n~n kor. Geke re'.ke 
eve kolav~ ~irirdi. () ~ı-mAnlar 
Moc::luwada en çok tatbik edilen bu 
nımlıfü .. 

O zamanlar f!l"hirde ne araba, ne 
de tramva'V vardı .. 

Simfü ne vanmıılıvdt?. Unu. Ga-
1rııt,irı mUeRı:ıeseil" mi btra kmR lı 
idi?. Fflkat hu, t4'>lılil(ı>li Mi.. On· 
rtan sonra işin yoksa. uğraş .. Ara, 
dur .. 

Y "vaş vavas a'k~am olmtva 
haRladı. Arlrk fazla düşün 

miye vakit yoktu .. Ne olursa olsun 
çuvalı eve götUrmek lazımdı. 

Çuvalı omuzuna vurdu ve vollan 
dı .. Stretinkadan Arbat'a kadar git 
mesi lazımdı. 

Yazan: 

Y efim Zozuıa 
Çeviren: f 

. ....... ~:.~~~ ........ ! 
Yarım kilometre yoiu şik.8.yetsiz 

yürüdü .. Fakat bundan ötesine gi
demiyeceğini anladı. 

Çuval, belkemiğini eziyor, Meta 
kınyordu.. Hiç lamı cimi yoktu .. 
l§te kırıyordu. · Nerede ise 
kemik kırılacaktı .. Boynu kopuyor 
gibiydi. 

Çuvalr yere koyamazdı: Beyaz 
un çuvalmr, çamurlu, ıslak yerle
re nasrl koyabilirdi . 

ortalıkta herhanı?ibir sıra veya.
nut ta.Ş ta yoKtu .. IJana çaouK t:v~ 
varabilmesi için bulvardan gitmi
yordu: sokak aralanndan gidiyor 
du .. Şimdi ne ~apmalıydı?. 

Muhakkak yürümesi lazımdı .. Fa 
kat işte kuvveti kalmamıştı .. 

Ouvalı tek omuzu füı:erinde gö
türmeyi tecıiibe etti. Kilolar, başı 
Uzerine tazyik yapmıya başladı .. 
Başı, sert bir hareketle diğer omu
zu iizerine yattı .. Boynu kopar gibi 
oldu .. lşte, işte boynu kopuyordu .. 

Çuvalı sol omuzuna aldı. Fakat 
yine, bu defa. başka taraftan, boy
nu kopmıya başladı.. Nerede ise 
boynu kopacaktı .. 

Melfuı ağırlık! .• 

Romanya Ana Kraliçesini;ı 
Hasta Yatağından Sözleri 

Kraliçe Mary hasta yatağında gazeteci ile konuşuyor .. 

Hasta yatan Romanya valide kraliçesini ziyaret eden Paris - Soir ga-
zetesi muhabiresi Paula Lecbere, dün ya meseleleri hakkında verdiği beya 

natta evvelce sulhU tehdit eden bir kaynak addolunan Balkanların dün
yaya bir sulh yolu olarak gözüktüğünü söylemiş ve Vindsor dükünden 
bahsederken bir ana gibi konuşmak şartile de E<lvardın büyük bir vazife· 
si olduğunu ve o vazüeyi her şeyden evvel düşünmesi lazım geldiği kana-

atini izhar etmi§tir. 
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Ne olursa olsun çuvalı yere ata 
caktı!. "'akat, hayır .. Unun bir kıs
mı bozulacaktı .. Çuvalı şu kapılar 
dan birine, eşiğe, bıraksa ne olur· 

1 
du r 

Fakat o zaman da çuvalı tekrar 
kaldıramıyacaktı.. 

N e oıursa oısun, yan yoldan 
fazlasını geçmişti.. Bu, ne 

büyük bahtiyarlıktı.. Artık düşün 
miye lüzum yoktu .• Olse de, geber· 
se de yUrüyecekti .. 

Geniş bir ter çizgisi alnından 

gözlerine, burnuna doğru akıyor, 
oradan da ağzına yuvarlanıyordu.. 
Ondan hiç bir zaman böyle bir ter 
akmamıştı ... 
Ayakları blikülilyordu .. Elinde ol 

mıyarak bükülüyordu.. Gözlerini 
sıcak, hoşa gitmiyen bir duman btl 
rüyordu .. 

Fakat, işte bUtun bunlara rağ· 
men un çuvalını eve getirdi. Evet 
getirdi .. 

Hatta, yolda iken aklından geçir 
diiL .a.; M1vsth lr•n!"'l).. nnilnA dfL 
yumıadı .. Kapıyı çalar. Kapının a.çu 
masmı bekledi. OnJ. Jtapıyı açtılRr=' 
O, sırtındaki çuvalı odasma kada.r 
götUrdil .. Dıtimamla, dikkatle ma• 
sanın üzerine koydu.. lşte bu ka 
dar. 

Sonra, mutlak bir dermaneızlık 
içinde kendini karyolaya attı. Tatlı 
hUlyalara dalarak burada uzun bir 
müddet yattı. ı 

Tamamen dinlenebilmesi l~in ea 
aşağı bir saat yatması icap etti .... ' 
Sonra ayağa kalkmca kendi kendi 

ne: "Ekmek!" dedi. 
Ve tekrar etti: "Ekmek!" 
Artık bu kelime, bUtün hayatı 

müddetince kulaklannda başka tüıt 
lil bir akis yapmıya başladı. 

Şimdi, aradan uzun seneler get 
tikten sonra bile, evde, lokantada, 
misafirlikte, bu beyaz, bu yumuşali, 
bu kokulu, bu taze bu harikulade 
nesneyi, ekmeği gördükçe derhal 
ağır çuval vakasını hatırlar. 

Romen Takımı DördüncU 

Bir Müsabaka Yapmak 

istiyor 
Galatasaray, Şişli ve Pera takım· 

larile bayram gtlnleri üç maç yapan 
Romen Trikolor takımı cumartesi 
gUnü şehrimizden ayrılacaktır. 

Vapur olmaması yüziinden bu ka• 
dar uzun bir müddet şehrimizde kal 
mıya mecbur olan Romen takımına 
cuma günü dördüncü bir müsabaka 
yaptırmayı düştinen organizatörler 
Fenerbahçe ve Güneş klüplerine mU 
racaat etmişlerse de mezkur klüpler 
önümüzdeki haftalarda liğ maçtan 
olduğunu ileri sürerek bu teklifi ka-
bul etmemişlerdir. 

Düzcede Sokak Koşusu 
Düzce (TAN) - Halkevi spor ko 

lu tarafından tertip edilen sokak ko 
şusu alaka uyandırmıştır. Küçükler 
arasındaki iki kilometrelik koşuyu 

9,52 dakikada Mehmet kazanmış, 

3500 metrelik büyükler arasındaki 
koşuda da 14 dakikada katetmek su 
retile Ahmet birinci gelmiştir. Bunla 
ra Halkevi tarafından hediyeler ve· 
rilmiştir. 
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Bir Veremlinin 

Azrail 
Hatıraları: 

Çabuk 
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-~ BAŞMAKALEDM MABAAT 

Başvekilimizin Üniversite Tetkiklerind~n .. ili" Milli ,, Gazete• 
Başvekilimiz B. Celal Bayar, dün lstanbul Oniverıituini • • T f 

ilk defa olarak gezdi, talebe ile konuştu, profesörlerden iza. 1 cı n 1 n a ri i Davranmazsa 
Sanatoryoma Girerim, 

Fakat Bu Gidişle Çok Güç! •• 

hat aldı, Enstitüleri dolaştı ve hulasa uzunca süren bir tetkik (B&!;ı 1 incide) 

F Gazeteciliğin bir ticaret tarafı va.r 
dolaşması yaptı. oto muhabirimiz Başvekilimizin bu tetkik 

dır. En zayif tarafı da budur. Milhim 
dolaşmasını objektifinde tesbit etti ve böylece kısa bir günlük bir içtimai kudretin ticari bir menfa 

film dalıa vücude getirmiş oldu. işte.. şuracıkta bu filmin at esasi üzerine birtakım fertlere ve-
ya şirketlere emanet edilmesi eski • 
denberi tenkitler uyandırmıştır. altı safhası: 

I~!!!!!!~ .. • • 4 ___ _ Ortada zaten böyle bir zaaf var • 
ken fazla olarak gazeteciliği, meşru 

•ı lk yattığım hastahanede çok 
dur:::.mamış, iki ay yattıktan 

BOnra oradan yine hasta olarak çık 
mıştmı. Elbette ki iki ayda bir ve
remli şifa bulamazdı. Orada ihti
mal daha uzun müddet yatabilir 
dim. Fakat mu-
hitin soğuk de
koru sinirlerimi 
müthiş tahrip et
anişti. Bu hal be
ni korkuttu. Has 
talığım bu yüz-

den belki makus 
bir istikamet alır 
Ve bu pek genç 
l'aşmıdan beni 
hayata veda etti
rirdi. 

Yazan: 
Faik Berçmen 

Halbuki evdekiler güçlükle tabii ih 
tiyaçlarmı defedebilecek bir vaziyet • 
teydiler. Hemencecik kendi derdi-
mi unutuverdim ve dimağımı kap • 
lıyan ani bir fikir beni hazle ür
pertti: 

Çalışmalıymı. 

Çalışmak o kadar 
munis, tath ve 
gurur verici idi 

• 
• 

ki.. Boyun eğmek- il 
sizin tufeylilik e-

saretine zincirlen- • 
meksizin yaşa-

mak ve hele an

nemle kardeşimi 

kurtarabilmek dü
şuncesi ne mü
kemmeldi!. 

• 
• 
• Eve. çıktığımın 

ikinci günü iş a
ramıya başladım 

.;e eski ça !§tığım B 

"Yaşamak tat
h bir şey" Evet, 
insan veremli de 
olsa, fakir de, 
kimsesiz de olsa 
Yine yaşamakta 
lllW3ir kalıyor, yi Heybeli sanatoryomunda istirahat balkonu 

müessesenin mü
dürüne baş vur
dum. Müdür • 

ne yaşamak ihtirasile kıvranıyor. 
Istırap insanı bıktırır, hayatından 
usandırır, derler amma bu~ 
ziye yerinde o1masa gerek .• Çün
kü mustaripler da~ma yarının 
"yar" ma. kavuşacaklarını umar
lar. Neyse, tefelsüf bir tarafa. Yi
ne hakikatin aç vetiresine döne
lim: 

E limde valizim, hastanenin 
kapısından çıkınca, itiraf 

etmeliyim ki içime berbat bir hü~ 
Ziin, bir ümitsizlik çöktü.. Ne sı
cak bir yuvam ve ne de beni bağ 
l'ına basacak bir kimsem va.rdı. Us 
teli}[ bütün ümitlerinin, htilyalan
n~, rüyalarmm tahakkukuna be 
ili ltnn sayan benden daha beter, 

--

yani veremli bir annemle bir karde 
şlın, biçimsiz, havasız buna rağ
men kirası güçlükle ödenen bir ça 
tıda beklemekteydiler. Bu yarı çü
rük uzviyetle onların dörtte üçü 
ölmüş, vücutlarını diriltmeğe, sağ
lamla.ştırnuya uğraşacaktım .. Ne bü 
yük bir hayal!.. Ne Donkişotvari 
bir tasrvvurdu bu!. 

Başmıı: arkaya «;evirmeden iske· 
lenin yolunu tuttum. Bu halim.le 
gemilerini ya.kan ve Makyavelizme 
dirsek çeviren bir babayiğit.e ! ben
ziyordum. 

Evin feci hali beni birden ürldit
tü; her tarafım hümmalı bir ga:y
retle kırbaçlandı. B_en dolaşabiliyor, 
yürüyor, okuyor yazabiliyordum. 

Belçika 
Kıziyle 

Krah Bir ir:-giliz 1 

• 
mı 

.. Belçika. Rralı UçUm:ü Leopold. 
~l Kraliçesi Astrid'i bir otomo-
il kazasmda kaybettiğindenberl, 

genç hilkUmdarm tekrar evlenece
ği hakknıda A vrupadıa hemen her 
ay Yeni bir haber yayılır. 

Şirndiye kadar çıkan şayialara 
göre; Belçika Kralmm; Hollanda 
E>renseslerinden Juliana, Habsburg 
hanedanından Prenses Adelaide ve 
eız:ı. sonra. Bulgar Prensesi Eudoxie 
Ue nİ§anla.nacağına zaman zaman 
b:ıbi~dı. F1akat bu haberlerin hiç-

11 tahakkuk etmedi. 
Bu sefer genç Kra1m Ingiliz a

lilzadelerinden Portland Duc'ünün 
~arrndan Ma.rgaret yahut Anne 
u~ .. behemehal evlenmiye karar ver 
~ği §ayiası Avrupanm bütün mer-
e:derine yayılmıştır. 
Bu haberin diğerlerinden daha 

~\1Vetli bir şekilde intişarına se
l P Belçika Kralınm Irland ismiy
~ rnUtenekkiren Ingiltereye gitme 

151 ve evleneceği söylenen kızların 
tnalikanelerinde valdesiyle misafir 
olmasıdır. 

k !Sunu da hatnfatalnn ki, Belçika 
b'raıı biraz evvel Ingiltereye resmi 
f'ır seyahat yapmıştl. O vakit şere 
ıne Portıand Duc'ünUn şatosunda 
~erilen baloda Duc'ün kızlariyle 
k ansetmiş ve kendilerine karşı ala

ah bir nez.ak t .. t .tir B e gos ermış . 

d u defa başka bir isimle vali
esı · 

t nı de beraberine alarak ayni şa-
oya ınisaf ·t ü . ır gı mesi, Kralın Ingi-
z asılzad · · -· U esının kızıyla evlenecegı 

~ Phelerini epeyce arttırmıya se-
en olmuştur. · 

b ~Ortland Duc'ü Kralın ölen ba-
.~1~1e ve vaPdesiyle evveldenbe
~ ıyı görüşürlerdi. !ki aile muhte-
1. fı:Satlarda biribirlerine misafir 
gıtm şlerdir. 

Bu Şauiaları ·· ·· "· n onune geçmek üze 
~~lçika Kralının validesiyle bir
~nt e sırf ~ti:ahat maksadiyle In
~ :reye gıttıği söylennrorsa da ha 
.. erın B "k -,, 

ru selde de vavı:Iınam vazi 

Evlenecek? 

Lady Anne 

yetin ciddi bir safhaya girmek Üze 
re olduğunu daha ziyade gösteri
yor. 

Belçikalılar Krallarınm bir Ingi. 
liz asilzadesinin kızıyla evleneceği 
haberini muhtelif surette tefsir et
mektedirler. 

Bir kısmı, Uçüncü Leopold'ün 
Kral ailelerinden birinden bir kız 
seçeceğine göre Belçikanm eski a
ilelerinden birinin kızını intihap et 
memiş olmasına müteessir görünü
yor. Fakat ekseriyet genç Kralları
nın behemehal evlenmes: tazım gel
diği fikrindedir. 

Doğru değil mi? 
Londra, 8 ( A.A.) - Dük dö Port 

land, Belçika kralile biraderi Prens 
Şarl'ın Welbeck - Abbey'e yaptık
ları ziyaretin evlenmek maksadile ya 
ptldığma dair olan şayiaları mana. • 
sız diye tavsif ve tekzip etmiştir. 

• genç ve münevver bir adam
dı. Çalışmak istediğimi ve bana bir 
iş vermesini söylediğim zaman be-
ni tepeden aşağı kadar süzdü ve acı • 
ile dudaklarını biribirinden ayıra. 
rak: 

- Fakat, dedi, bu arzunuz pek 
makul değil.. Kendinizde çalışabile 
!ek bir kuvvet bulabiliyor musu-
nuz?. 

• 
• 

Hararetli "Evet" ime kulak asma • 
dan devam etti: 

- Yok azizim, benim size iş ver 
mem bir cinayet olur. Size başka 
bir vardım .•• 
Başka bir vardım .. Havır .. Bu sa 

daka demekti. $imdilik daha sada 
ka alacak hale dü~memh:ıtim. Evde 
ne varsa satar. iillinceve kadar ge 
,.:-:-~:tı:. YRnl birkac ay .. 

E ski doktoru~un volunu tut
tum. Beni görünce sevindi 

ve: 
- 'tvfıı~allah çok iyisin! diye de 

tec::d etti.. 
<IFI\ l""'t keindisine ca lr"11"1~~ i~tPni 

{finı; ı:;övlevin~ bı1c:rınt e~di ve bir 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

az dihıiinceve d~ldT . Sonra~ • 
- Bir soyun bakalrm, dedi. Mu-

ayen<" <"devim de ... Ve dinlf'di: 
- Kra.şada basil var mı?. 

- Var ... Sahada bir .. 
-Ateş?. 
- Yedi ikiye kadar çrkıvor. 
Doktor biraz daha düşündü. Ve 

neden sonra: 
- Sana doğruyu söyliveyim kar 

deşim, dedi. Seni severim, öldüğü 
nü istemem. Çalışırsan .. . 

•· 
• 
• 
• 

Demek hala idam mahkumu idim • 
ve bala .. ölüm" ün tırpanı boynu 
mun etrafında halkalar çizmektey 
di. 

B '.lŞmtr ej?dim. Gözlerim dolu 
rı"ıu oldu. O vakit doktor : 

- Kardeşini kurtarmanın imka 
nı yok dostum, dedi. Fakat sen 
kurtulabilirgin. tamamile ivileşel:'ıi 

lirsin. Fedakarlığım, vaziyetinin müş 
küllüğünü bilmiyor değilim. Yapa 
cağın en makul hareket istida ve 
rip sanator.voma yatmaktır. Anne 
ni de yatırırsın .. 

A kciğer veremine mUptela 
yrm .. Hevbeli sanatoryomun 

da tedavim için ilah .• 
Benim gibi elde istida dolaşanları 

görünce mlitezat iki hissin tesiri al
tında kaldım: 

1) "Demek yalnız değildim .. " Bu 
hodgamlıktan doğan bir tahassüs 
t.ü. 

2) "Benim gibi birçoklan müra 
caat ediyor. Demek çok bekliy~e 
ğim .. Bunlıar olmasa .. " Bu da yine 
hodgô..mlıktan doğan bir tahassüs 
tü .. 
İstidama gelen cevap şu: 
- Sıra bekliyeceksin ! 
Bu sıra beklemek ne kadar sü 

rer ? 

• 
• 
il 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

Belli olmaz, altı, yedi hazan da do ım 
kuz ay. • 

Beklemek! .. Çaresiz sıramı bekli 
yecektim. Azrail daha evvel beni 
sıraya koymazsa Heybeli sanator 
yomuna girerim. 

• 

• kazanç yolları haricinde şahsi mak· 
sallara alet etmenin şiddetle önüne 

• geçmek lazımdır. Bir gazetenin itiraf 
edilebilecek kazanç kaynakları, oku· 
yııculara yapılan satışlardan ve ilan 

• şeklini sarih bir surette gösteren ilan 
!ardan ibarettir. 

• B ir gazeteci bunlarla iktifa et· 
miyerek diğer suretlerle para 

kazanmakla meşgul olmak istiyorsa 
• gazeteciliği bırakmalı, açıktan açığa 

tüccar diye ortaya çıkmalrdır. Tica -
• retin ne şirket idare meclisi azalığr, 

ne açık veya gizli komisyonculuk, ne 
de 8.deta müteahhitlik ve tüccarlİk 

Başvekilmiz P,.ofesör Akil Muhtarın izahatini dinliyor 
• gibi şekilleri gazetecilik mesleğinde

ki umumi menfaat bekçiliği ile telif 

Rektöı Cemil Bilsel de izahat veriyor 

Başcehilimiz Scığ1ığı Ko,.uma Enstitüsünde 

Ve bu Enstitüyü B. Celal Bayar d ikkatle tethik etti 

Sonra talebe arasında objektif karşısına durdu 

• kabul edemez. Gazeteciliği kendi ti
caretine alet yapan adam, hiç farkın 
da olmadan gazeteyi manen öldüriir . 

• Menfaatinin icabına göre kimi poh· 
pohlar, kimi şantaj şeklinde korku -

• tur, kimine çatar. Yegane meşru sı
fatı olan umumi menfaat bekçiliğini 
bu suretle ayaklar altına almış olur . 

• Gazeteyi ticarete ve hususi menfaa
te alet eden adam, mesleğin en tabii 

• tarifinin haricine çıkmış demektir. 
Bunun zararr yalnız kendine de hal 

maz. Bir gazetenin hususi menfaat 
• ve şantaj aleti olması bütün gazete • 

ciliği lekelemiye kafidir. Bunun için 
• milli gazeteci, gazete haricinde sahsi 

menfaat aramayı icap ettiren bütün 
ticari faaliyetlerden ve teşebbüsler-

• den en sıkı surette uzak kalmalıdrr • 
Gazete sütunları ~azeteciye ait sa-

• yılamaz. Doğnıdan doğruya halkın • 
dır. Gazeteci, bu sütunlarda umumt 
menfaat perdesi altında şunrı.ın ve bu 

• nun menfaatine; ne ücretle, ne hatır 
ve gönül sevkile avukatlık edemez. 

• Gazete sütunlarını kendi kin ve infi
allerini havalandırmak maksadile de 

• kullanamaz. 

TüTkiyenin gidiş tarzına. göre 
gazeteci için bir tek siyaset 

• ölçüsü vardır. O da milli siyaı::ettir • 
Harici telkinlere ister menfaat, ister 
ideoloji içtihat ve kanaati şeklinde 

• kapılan adamların Türk gazeteciliğin 
de hiçbir yerleri olamaz. Bu noktada 

• çok titiz daVTanılrna.sı, hem memleke 
tin, hem de mesleğin selameti namı
na mutlaka lazımdır. Bir gazetenin 

• yazıları bu bakımdan tereddüt uyan
dıracak olursa bu tereddüdün bir 

• ~üphe veya vehim halinde zihinlerde 
kalmasr çok tehlikeli bir şeydir. Mcm 
leketin umumi hayatındaki berrak -

• lığı ve gidişteki selameti bozmıya se 
bep olabilir. 

• • Tereddüt edilen nokta üzerinde so 
nuna kadar tahkiklere girişmek zah
mete değer. Ortada müspet bir it-

• hama zemin olacak bir hareket var 
sa gazeteci resmen hesap ver.miye 

": • çağınlır. Vaziyet bu şekilde değilse 
şüpheli görülen hareket hakkında 
gazetecinin ne söyliyeceği sorulur. 

• Bu surette hem yanlış bir telakki 
yüzünden vehme kapıLmanm önü-

• ne geçilmiş, hem de gazeteciye yazı
larının milli siyaset ölçülerinden u
zaklaştığı ve tereddi.itler uyandırdığı 

• ihtar edilmiş olur. Bu yolda ikaz ve 
ihtarlara rağmen milli siya...c;ete aykı 

• rı yollar tutmakta ısrar eden bir ga
zete, hususi menfaat ve maksatların 
aleti olduğunu filen kabul ve itira! 

• etmek mevkiine düşer. 
Memleketin gazetecilikten müspet 

• bir kuvvet diye istifade etmesinin baş 
lıca yolu da sıkr temaslardır. Bu te-

• maslar muayyen fasılalarla olmalı, 

• gazeteci tenvir edilmelidir. Aradaki 
zamanda tereddüt uyandıran ha:e. 

• ketleri olmuşsa ikaz edilmelidir. Te -
reddüt uyandıran noktalardan birco
ğu gazetecinin elindeki eksik nıalü-• matın yardımile yolunu öğreneme • 
mesinden ve muhitteki sözlere ve şa-

• yialara kapı1m~smdan ileri gelmek -
tedir. Hükumet, gazeteler elbirliğile 

• 
böyle bir yol tutacak olurlarsa Türk 
gazeteciliğinin büyük kusur ve nok -
sanlarını birer birer ortadan kaldır-

• mıya imkan bulunur. Gazeteci, mana 
sız ha.reketlerine mesleğin umumi 
faydaları nrunma müsamaha edilen 

• yaramaz çomık mevkiinden kurtulur. 

·• 
Türk gazetesi, milli hayat içinde kcn 
dine düşen vazifeleri verimli bir su • 
rette görmek imkanını bulur. 

Ve tetkiklerini bitirdikten sonra Vniverıiteden ayrıldı. Ahmet Emin YALMAN 
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Antalyada 
Açık Halk 
Pazarları 

TRAKYADA GOLCÜLÜK Kanlı Bir 
Kız Kaçırma 

Yakası 
~ntalya, (TAN) - Belediyemiz, 

mesai programına giren açık halk pa 
sa.rlan kurulmasını temin etmek U
seredir. Mutavassıtlan ortadan kal
dırarak mUstahsil ile mUstehliki kar 
11Iaştmnıya ve böylece hayat pahalı
hğmı hafifletmiye matuf olan bu pa
zarlar için şehrimizin iki münasip ye 
rinde in antta bulunulacaktır. 

Gülyagdstihsali için 
ÇahşmalaraGeçildi 

Aydın, (TAN) - Karacasuya bağ 
lı Eymir köyünde bir kişinin ölümü 
ve birinin de yaralanmasile neticele 
nen bir kız kaçırma vakası olınu§tur. 
Tafsilat şudur: 

Pazar yerlerinden biri, KorkutiU, 
Elmalı, Fin kc ile Burdur vilayetine 
tabi Bucak kazası yollarının telaki ı 
noktasında, dlğerlcri de Serik, Ma
navgat, Alanya, Gündoğmuş ve Ak·· ı· 
seki y~>llarının telaki yerinde inşa o
lunacaktır. Böylece o havalinin mils
tahsilleri, §ehrlmizin en mUnasip yer 
!erinde mallarını teşhire ve doğrudan 
doğruya hulka satmıya kolayca. im -
kin bulacaklardır. 

Ağa Ahmedin kızı Zahidenin Sil -
leymanla nikahlanmak üzere olduğu
nu haber alan ve askerden yeni gelen 
Halil !brahim, işi bozmak ve kızı ken 
di almak için Zahidcnin dayısına ve 
yengesine başvurmuştur. Onlar, Za-

1 
hid~vi kaçırmnsım teklif etmişler ve 
Halıl !brahimle sözleşerek kızın evi
ne iftara gitmişlerdir. Evden çıkar -
ken de, Zahideyi kucaklayıp, kapıda 
bekliyen Halil !brahime ve arkadaşı 
bekçi Ahmet Güneye vermi§lerdir. 
Feryada koşan Zahidenin anası bu 
adamlar tarafından kolundan ağırca 
yaralanmış, halası da öldUrUlmUştür. 

Kaçan katiller sonradan tutulmuş, 
Zahidenin dayısı ve yengesi de tevkif 
edilmişlerclir. Karapınarda 

Yeni Mektep EJirneCle Meriç liöprüıünün baıınJa açılan ziraat kursu talebeleri 
Muş Val:si Takdir 

Edildi Binası 
~ydm, (TAN) - Karapınar kamu 

ımnda ilk mektebin evvelce hükQmet 
dairesi olan eski bir evde bulunması 
bu yüzden de birçok çocuğun mektep 
•ız kalmnsı nazarı dikkati çekmiştir. 
Yeni kamunbay, mektep binası inşası 
tç.ın teşcbbüsatta bulunmak i~ini, kur 
duğu sekiz kişil k bir komisyona ha
vale etmiştir. Yeni mektep binası, 
800 talebe alacak büyüklUkte yapıla· 
~aktır. 

---o--
Antalyadaki Parlie 

Taıı Ocağı 
:Antalya, (TAN) - Belediye, bul-

duğu parke taşı ocağını işletmek için 
hazırlığa başlamıştır. 

Gebzede Zehirli Gaı Kursu 
Gebze, (TAN) - Burada açılan ze 

hirli gazlerden korunma kursuna ci
var nahiye ve köylerden gelenlerle 
beraber 40 ki i iştirak etmiş, dersleri 
lzmitten gelen Sabri Altay vermiş
tir. Çoğunun kazanmasile neticelenen 
imtihanda kaymakam Nami Onal da 
bulunmuştur. 

-<>--
On ye Ortaokulunda 

Unye, (TAN) - Orta okul kadro-
su ikmel edilmiştir. Bu sene civar ka 
sabalardan gelen talebenin adedi da
ha ço - mı , talebe mevcudu iki yüzü 
aşm tır. 

Edirne, (TAN) - Geçen yıl 100 
dekar arazi üzerinde kurulmu§ olan 
ziraat bahçesi, Ziraat Vek9.letinin yar 
dnnile dört büyük bahçe daha istim 
lak edilmek suretile Meriçe ·loğru gf! 
nişletilmiştir. Yüz binlerce ve çeşitli 
fidan yetiştirilen bu bahçede 40 ço
cuk çalışmaktadır. Bunlar, ayni za
manda an. tavuk, tavşan istasyon
ları ve buıtlarm bakılması, sütçUlilk 
gibi'işlerle de mc~gul olmaktadırlar. 

Umumi Meclis, meyvalı ve meyva
sız fıdanlann fıyatiarmı indirdiği i· 
çin ilkbaharda 200 binden fazla fidan 
satıla.cağ1 umuluyor. 

Bahçede ça ışaıı çocuı<ıa.rıh temız 

yatakhanelerine bir de gUzel radyo 
konulmuştur. 

Meriç köprilsUnUn başında bir ga· 
zino inşasına başlanılmıştır. 300 kişi· 
lik bir salonu da ihtiva edecek olan 
gazino, ilkbahara kadar bitirilmiş o-
lacaktır. 

latanbul- LonJra mlalı yola 
Uç senede birer milyon lira verile

rek ile; milyon lira sarfile Nafıa Ve· 
kiletince uzatılacak olan beton as -
falt yolun 1939 senesinde Edirneye 
ve hududa varacağı anlaşılmaktadır. 
tstanbul - Londra beton asfalt yo
lunun bir kısmını teşkil edecek olan 
bu inşaata yakında başlanılması bek 
leni yor. 

T rdyaJa Gülcülülı 
Trakya Umum! Mtifettiji General 

Kazım Diriğbı hemtehrlal bulunduğu 
lspartadan gönderien ve gönderil • 
• 

mek üzere olan gtillerle burada da 
gUlcUIUğe başlanacaktır Karaağaçta 
açılan ve ustalar tarafın.dan idare o
lunan gülistan bu sene iki misli bil· 
yUltUlecek, gelecek sene de ilk defa 
olarak inbikle gtilyağı, istihsaline baş 
lanılacaktır. 

· Edirnemiz:n asrl hapisanesinde ço· 
cuklar ıçin bir ıslah evi ile halıcılık 
daıresı nçtlmak Uzeredır. Anadolunun 
birçok ceza cvlerindel::ı suçlu çocuk
lar buraya getirilip hususi surette 
kurulan ıslah paviyonuna yerleştirile 
ceklerdir. Bir çocuklar için, bir de 
yaşlı mahklı.mlar igın ayrı ayn halı
cılık daireleri açılacak, burada halı 

ookunulması öğretilecektir. Böylece 
mahkumların serbest hayata kavu· 
§unca bir iş sahibi olmaları da temin 
edilmiş olacaktır. 

CQcuk ıslahbaJiesin.inmevcudy .sim 
dilik 200 olacaktır. 

Aydın Belediyesi Eski 

Borçlarını Ödüyor 
Aydın, (TAN) - Belediye bu ay 

eski borçla.rmdan 9 bin kiisilr li:ra da 
ha ödemiştir. Elektrik ve su istikraz
larmın bu yıl taksitlerini de belediye 
ler bankasındaki cari hesabında ta
mar Jamı§tır. GUnU gelince mahsubu
nu yaptıracaktır. 

Belediyen'n mali vaziyetini düzelt 
mesi, daha iyi işler göreceği için, hal
kı sevindirmietir. 

Muş, (TAN) - Temm~ nihayet
lerine doğru Muş valisi olnn Tevfik 
Sım Gür, planlarını bizzat yaparak 
asri bir vilayet konağı ve orta mek
tep inşa ettirmiştir. Atatürk abidesi, 
memleket hastanesi, aygır deposu, be 
ton köprü ve demir borularla içme su 
yu getirme i§!leri de bitirilmek üzere
dir. 

'.f e\'fik Sım Gürün Elfıziz valisi i
ken yaptırdığı halkevi binası, Ata -
türkün ve Başvekilin takdirine maz· 
har olmuş, keyfiyet Dahiliye Veldli 
tarafından kendisine telgrafla bildiri 
lerek tebrik edilmiştir. 

---o-

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
ve bütün ağrılannızı derhal keser. 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir 
Taklitlerinden ıakmmız ve her yerde ısrarla "GRlPlN,, istPviniz. 

Toprak Yazımı itirazları -
B~a.. (TAN} - BurAila tar.la Juy. -:_.:_. _____ ;;.;...~~------;;;;;;;;;;;;;.;;...;.__ ..... ..;;;.;--

metleri dil ük ve Urün fiyatları da 11----A O E M I I K T l D A R ----ucuz olduğundan toprak yazrmı ko- 1 
misyonlarınca tespit edilen arazi vergi l;ı,I R 
ıenne bırçok köyıuıer itiraz etmi.şıar ve BELGEVŞEKL \:J NE KA ŞI 

: ~~ı~~~:.k:::::~~~:~: H O R M O B 1 
Yenipazar Nahiyesinde 

Bekçiler , 
Külpazan, (TAN) - Kasabamıza 

Tabletleri. Her eczanede arayınız 
- (Poıta kutuıu) 1255 Hormobin Galata lıtanbul __ .. 

bağlı Yenipazar nahiyesinde köy bek • 

çileri teşkilatı çok muntazam bir ha- c p R o F ı L A K 5 ki oNrur. _ı le sokulmuş, bekçiler için jandarma-
nmkilere müşabih bir kıyafet kabul 

1 
B I .., ki .., 

olunmuştur. e sogu UCJU ve Frengiden 

Yazan: 
ALI RIZA SEYFi - No. 48 m Ressamı: 

MONlF FEHiM m AKDENiZ KAPLANLARI 

Türk kalyonu kadtrganın yanından rüzgar altına doğru inerken aya 
ğa fırlayıp zıncvirlerile çırpıan bedbaht formala.rı, Türkler kUpetteden 
seyrediyorlar, lakin onların Uzeine a.teG etmiyorlardı. Tam o anda Tann 
yar ölünceye kadar unutuaınıyacağı birşey gördü :Uzun boyu ile kadir 
ganın kıçından başına doğru koşmakta olan Salman, öUne çıkan üç dört 
lspayol askerini aşağı, iki yanda.ki forsaların Uzerine yuvarlayarak tek 
nenin sulara dalmakta olan baş taraf ma kadar k~tu, b&f direğiin çarını 
hına fırlayarak. Türk klyonuna doğru kollarını salladı ve korku ~ığlıkla 
nnı bastıran bir sesle haykırdı: 

- Bavram Reis! Bavram Reis! 

Bu çınlayıcı !esin yükseldiği anda Aksungurun kıç tarafı kadirganm 

hizasından geçip kurtulmak Uzere idi. Laki iki tekne biribirine o kadar 
• 

yakm ve ses o kadar acı idi ki: Kıç UstUnde duran Bayram ile Kaptan Re 

iı hem yüksekteki kocaman Salmanı gönnüşlyer, hem de sesini duymuş 

lardş. 

Bayram Reis batmakta olan tekneden gözünü ayırmaksızın titremez 

bir &eSle diimencilere : 
- Gel orsa alabanda! 
Kumandasını verdi. Yine o anda Isnanvol knntanmm. ai?zında bir kil 

filrle, tabacasmı ateş ettiğii, Salmam vurularak kadirganın güvertesine 
dil§tüğünil gördü: 

Türk leventleri kudurmuş kaplanlar gı1>i haykırarak halatların, palan 
galann başlarına koştular, Aksungur kalyonu kadiganın üstüne doğru 
dönmiye başladı. 

Bayram Reis Salmanı görUnce oğlunun da bu kadirgada olduğuna 
hükmetmişti. Halbtıki: Salman vurulup yıkılmıştı, oğlu kadirgaya forsa 
olarak c;akıh ise kadirga da~ gozlerinin önünde batıyor, çocuğunu bir 
likte götürüyordu. 

(Arkası \'ar) 
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Şehzad b ı TURAN TiYATROSU Ba 
1 e 20,30 da sanatkir Na,it ve arlradaı· 
lan: Okuyucu Kuı;;ülı: Semiha, Mi,el var
J'eteai, Keneli Duıcın ailamaz: prlı:ıh ko
llledi 3 perde: 

ANNELER 
B'liniz ki çocuk plnız 

!Deme için af ~maz. Çok iyi 
bilininiz ki: Çocuiu hırçın
latan ıebeplerden biriıi de 
apıf aralarının ter vesaire
den pi,erek kızararak çocu· 
iu rahauız etmesidir. Bu 
itibarla günde iki defa ço
cutu 

PERTEV 
OCUK PUDRASI 

ile pudralaymız. Ne adi tu
valet pudraları ve ne de çok 
itina ile hazırlanmıt pahalı 
pq alar 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 
)'e "ni tutamaz. Bu pudra 
'bilha sa yavruların ciltlerini 
• ıf azab nazan itibare 
•in.arak ya"t.fımttJr 

S YAKI HIYIET 
18 TEN 

~'M2 k'yajh ,. 
Oörünmeksizin 

&y ikinci ını1h hukuk hl.ldm 
~ Kad köyünde lkballye ma • 

Çetme aokağmda 25 No. h 
lllukiın kahveci HUsametthıiiı 

çekilmesi tberine kUçWr 
Zatire kardqi Çilek ıtakainıda 
rada oturan T~p Y&f&l'lll v& 
edi1nıit olduiu ıtlkMlarJara 
r 

BiR KASE 

NEOKALMiNA ______________________ , ____________________________ __ 

3R.~ • bAŞ ve 
ARTRıTiZM e 

DıŞ A<:iRıLARa 9 NEVRALJi • 
ROMA TiZMA e KIRIKLIK ve 

BUT ÜN 

-

AGRILARI OiNOiR•R 

~ERYil.r 

biri· 

TABii GOZILLIK 
'Ye 

Gls boyayıcı relrlAmla• 

TabU gUzeı görO.nmeğe muvaf 
fak Olmak için dtlııyanm en btl
yilk cild ~e illmi o
lan P. Dr. E. WINTER'ln formtl 
Hl mucibince hamlanan yatlı. 
yağsız ve acıbldem VENUS 
kremlertnt kullananlar Gmtlrle
rinin eonuna kadar VENUS si· 
bl ıtızeı ve culbeli bbrlar. lıla
aa bao111da uydurma ve hallams
m aldatan p boyayıcı rek1&m • 
lara inaıınıaymm. Terkip. tMlr 
ve laymeu ltlbuile cltlQa ytl • 
lllnde KREM VENUS'den daha 
tlltUıı blr KREK mevcud oıma
dılım l&)'ID balkJI"• kat'l,.tıe 
arztderla. 

--~-- -

KUMRAL • SiY AH 

Ter Ye pkamn•kla bt'inen 

çıkmaz; tabii renk veren ta· 

bo,.Jancla. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 
BEYOCLU • ISTANBUL 

............. " .......................... . 
Ap.ğıda mevkii, nev'i ve muhammen bedeli yazdı gayri menkuller•!· 

n ayn ve birer 1e11e aıtlcldetle ~-88'1 salı stlntl uat 9,30 da Birb
cide 9 ncu ifletme binumda arttırma eJmiltme Komisyonunda pazarlıkla 
kiraya vertleoütlr. late1dller IMNt ~ kiralamata talip ....., ona ait 
muhammen bedelin % 15 Diabetinde kat'i teminat Jkgeelyle ve kanuni Wııo 
ıikalartyle &YDI gb ve aatıt K-11 YGD& mttracaat etmelldlrt•. 
Şartnameler parasız olarak Komisyondan verilmektedir. (8223)' 

Yeri Gapi me8uı9' ae o1duju eene!D 
IDUham!MJI 

bedeli 
kurut 

Sirkeci Iatu,on dahilinde kitap ve kunı yf)!eeek satıeı için 
2 1dlbik Jmltlbe. 

" Drgtr Kata-

" 
,, 

" " 
" " 
" .. 
,, " .. " 
" " 
" " .. .. 

" 
" 
" 
" 
" 
" .. .. 
" 

.. Pencere JW1 
Balıklı 0.slDo Jıerl 
Yenimahalle DQktln ,.rt 
Baka'k&J: Kötk ..._ mtlft,emiJM:t JWl 

,. A.-

" Dprtl a.ttbıde Dit 
Ye,ilköy Dfk ve mlfteDltı J'l'I 

" Ana 
,, BlUe ve büte 

Kl1çl1k Çekmece Bllfe. Balı~ otel 
Jçarta.kule Kahvehane ft *• 
Çatalca Btlfe Barabll 

.. Outno ,..ı 
Sinekli Dmt1r Harman ,..S 

" " . . .. Kalan ft bUbl dtlkklm 

Çerkesköy Btlfe ,. lılobllya idare Dhı " 
Alpullu BukWyeri 

,, Bakkal clftklnı yeri 
UzunkGpril Kahftbane Barakalı 
Edirne Karaalao .. bahçeei 
Çerkefköy : 
llaııdra : ButU1 Jeri 
Pehlivank&,: 
Kırklareli 1 

2'1.000 

""'°° il.800 
41.d 
&UOO 
4'00 
39.420 
U.600 
,1.800 
41.600 
:u.600 

1.000 
8.800 
3.600 

1f.400 
8.iOO 

150 
12.000 
'2.000 
uoo 

12.000 
21.600 

1JSOO 
2.100 
&.ı.00 

20.100 
1.800 
e.ooo 
8.220 
1.800 

CAFER MOshil Şekeri 
Tesiri •art lfl•I kolay 

• iyi •h•ll , .. eridir. 
--BUimam eczanelerde bahmar. Poata katma 1216--

Türk Hava Kurumu 

UYUK PiYANGO IJ 
lklilcl Keıtcle 11 •111C•lnun 937 dE: clir. 

Büyük ikramiye 4 O. O O O Liradır_ 
Bundan batb: 15.000, 12.000, 10.000 Liralı• ikramiyeterle 
(20.000 ye 10.000) liralık dd adet müklfat Yardır-

Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin eden 
bu piyangoya iıtiralc ediniz... 
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r, p, e , , b o şit, 

kınkhk ve tekmil 
baş, i , 
ağ llann 

romatizma, nevr tji, 
A yegane evası 

• 

-

· stıra ı Sükôna, Ağrıları 1 eş'eye, 
1 

asta ,ığı 
G R i Pi 

Bilkimya saf ve kudretli maddelerden en 

son sistem usullerle imal olunur. Çabuk tesir 

eder, kalbi ve mideyi bozmaz, yormaz. En 

inatçı baş ağrlların1w en sinsi diş ve sinir ağrı· 

larını, romatizma sancılarını derhal geçirebi· 

lirisniz. 
Nezle ve gripi, daha iik işaretler belirdiği 

anda bir kaıe "Gripinn alarak defetmezseniz 

baska hastalıklara yol açmış olursunuz. 

Sıhhate • 
evıren ksir 

GR.PiN 
Ydlardanberi tecrübe olunmuş ve ağrdarla, 

grip, nezle tedavisinde kat'i bir deva olduau· 

na umumi kanaat getirilmiş bir ilCiçtır. 

Zamanında allnmış bir tek "Gripin11 sıhhati· 

nizi ağrdara ve hastalıklara karşı garanti 

eder. 

icabında .. gün e 3 kaşeye ~adar a'ab·lirsiniz 
Her eczane~e ~ulun ur, fa~at mar~asına U ~tat e~iniz, ~~ G R i P i N ., i israrla isteyiniz 1 

il : ı ı•ıııı•ıııı•ıııı•ııı ı•ııııı ı ııııı•ıııı•ııııııııı•ııı ı •ıııı•ııııııııı•ıııı•ıııı•ııııııııııııııııııı•ıııı•ı ı ıı•ıııı•ıı ıı•ıııı• ı ı ıı .. 
• --• --• -• • 
• 
• -ii 

• --
~ -
~ --
---

~ \.<)~NTUıtf t~ 
0~~"~ ~ n ;z E : 

Sureti mahsusada otelde çıkartdan 

HALiS TEREY AGI ile yapdmış 

en nefis yemekler hazırlamaktadır. 

LGtfen tecrübe ediniz. 

---• -• 

• • --
ii 
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• • - - = Düğün ve Ziyafetler için Büyük Salonları Vardır. 
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