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1' elefon 2387 J 

Jap~~yanın Ameri-12Ş·;
9

d;da vaziyet t~biik~Ii 
ka ve lngiltereye 00 

göre vaziyeti ne? Italyanlar lstanko- ' 
Muah d 1 . 1 h t ki ye asker çıkarıyor 

Askeri 
rütbeler 

e e erı es e me e ne 
yapmak istiyor? ISV AN 

KALIMNOS ADASIN-

Türk Dili Tetkik Ce
miyeti Tiirkçe kar· 

şılıklarını buldu 
Yeni Türk sözlüğünü hazırla

makta olan Türk Dili Tetkik Ce-

. . 
: Japo l 1 ......... -..... l i nycuun ne o maaını E Japonya nasıl olmak 
1........ utiyorlar ! 1 utiyor ! 

............ il • J ........ ._ ............. ...._... • __ .......................................... - ... 
deı/·Ponyanın cenub denizlerin- nu~ularak bu yolda niçin hareket 
~ 1 adahrı tahkim etmesi ulus· ettiği kendisinden soruldu. 

1 taraaı bir mesele oldu ve ulus- Japonya, Vaıington muahede-

~ınu komisyonlarında ko- (Devamı 6 rncı da) 

Londra görüşmeleri 
hu sabah başladı 

Görüşmelerde lngilterenin üç 
fırkası da temsil ediliyor 

11a,londra, 1 (A.A) - Fransız 
to~ta.nları Flanden ile Laval Vik
Sirn a. Kanında Bay Makdona1d, 
l~~n 

1
"e Eden tarafından kar§ı • 

bir kaŞ.ardrr. Fransız bakanlan 
lari 

1 
ç dakika lngiliz meslekda§· 

}' e aannı·rn~ b" .. .. ı ır surette goru§ • 

~tJRKÇE 
8:J. ~eşinci Yorgi!? 
dı.,.: •• ; Turkı;ede bir atalcır sözü var
•QrınıQ, er gördüğün Bakallıyı baban 

0 ···derler_ 

diiğü~ gibi, biı de, eskiden, her gör· 
llibi!Jdi,: llabancıyı Fransız sanıyor 

ltaly 
>'tkcıı, hı an mıdır, Alman mıdır, Ame-
rlQll t '· Yoksa Rus mudur bakma· 
tçltt~e:Pu~cı birden, "Mös1.ı·ö,, der, işin 
ltoosevef;. ·ardık. Musolini'ye olsun, 
tttiz tıcır e olsun 11Bey,, derneğe dtll • 

Ş• tnQzdı 
ıtndi " • 

tükten sonra Londrada kalacakla
rı müddetce oturacakları Savoy 
otel'ne gitmişlerdir. Bay Flanden 
ve La val yanlarında Fransız elçi
si de olduğu halde Lord London 
Deri'nin davetinde bulunmuşlar· 

dır. Müzakere!ere bugün Ba§ve-
k

_, 
a~ette saat 10.30 da başlanmıt· 

trr. 

Bu müzakerelere Bay Baldvin' 
in de iştirak etmesine da"r kabi • 
nece veri!en karara büyük bir e • 
hemm!yet atfolunmaktadıır. Çün • 
kü bu suretle milli hükllmetlere 

temsil edilen her üç fırkanın da 
r derleri müzakerelere iştirak et • 
miş olacaklardır. Bu fırkalar, mu
hafazakar, milli işci ve milli libe • 
ral fırka!arıdır. İngiliz siyasi ma
hafil '. alınacak neticeler hkkkmda 
bedbin değillerdir. 

Olctıı. /.)-. Bay,, BÖZÜ çıktı.; çok iyi 

l>ı ~~arı :';;;~~a~~ "Mösyö,, sünü kcr Basın kurumu 
cı1c • Ccı/c, "Ba k 

ılcrı • Y .. ı ·ullanmakta azı-
h~Sutt•· ~ıdenter olduğunu sezmiyor 
ttt '4Z,r A. 

0 tt" lJa .. ı lart8 bile "Bay Con Say· 
teteı .. Yor Yer•,.. .. .. b'" -"· el'ind 

1 
• ı1uzunun utun ga-

"'t e n 'l' .. diı ·e oı ız Dış Bakanının adı 
•ıto "' Yazılır 0 bi 8llo., de • na, Fransızlar da 
,. iroe'· tnezler. Çünkü "Sir lik 

t:l4 ,.. ( riltb " ,., e, Paye) gösterir Böz· 

Dün gecekı balo çok 
muvaffakıyet kazandı 

Her sene yapılması mutat olan 
"Matbuat Balosu,, dün gece Be. 
yoğlunda Maksim salonlarında 
pek parlak olarak yapılmışbr. 

DAN 6TEKi ADALA
RA DA GEÇTi 

Atina, 31 - Alınan son haber· 
lere göre on iki adadan KaJimnoa 
ada~ındaki isyan diğer adalara da 
sirayet et.mittir. 

Karpatoa ve lstanköy adaların 
da da vaziyet tıbkı Kalimnoada
kinin aynıdır. İtalyanlar lstanköy 
adasına mütemadiyen asker gön
dermektedirler. Bu adadaki köy
ler birbirlerinden tecrid edilmiş

lerdir. Yolcular, askerler tarafın 
dan çevrilerek muayene olunmak· V alı U •tiındağ 
tadır. Bundan başka b~ ~dada 1 sta n b U 1 U n 
bulunan Yunan tebaasına ikı sene 
de bir yenilenen ikamet tezkere· m u h t e 1 i f 
lerinin tecdid edilmiyeceği bildi-
rilmiştir. ltalyanların şiddetli dertleri 
tazyiklerine rağmen Kalimnos a • 
dasmdan kaçan muhacirler bura- Vali ve belediye reisi Muhiddin 
ya gelmeğe bqlamı§trr. Muha- Üstündağ muht~lif meseleler hak-

cirler oradaki nziyetin pek karan 
lık olduğundan bahsetmektedirler. 
On iki adalı nımların burada bu
lunan reislerinden Zervos yazdığı 
mal?.lelerde on iki ada halkmm 

{De mı i6 mcı da) 

kında şu beyanatta bulunmuttur: 
- Bu sene vilayet büdçesine 

yeniden bir şey ilave edilmemi§· 
tir. Yalnız beş senelik programda
ki teahhüdlerin ifasına devam e-

(Devamı 6 mcı da) 

Başbakan ve Receb 
Peker geldiler 

Fırka bürosu da lstanbula taşındı 
Seçim Türklyenln her yerinde 

8 şubatta yapılacak 

miyetinin çalııması devam ediyor. 
Askeri rütbelerin türkçe karşılık
ları da tesbit edilmiştir. 

Buna göre Mülazime Aspey
man, birinci mülazime peyman de
nilecektir. Yüzbaşı ve binbaşı ke
limeleri olduğu gibi kalmaktadır. 
Kaymakamın karşılığı Majber, 
1'eneralin karşılığı Tugdur. Yeni 
karşılıkların telaffuz noktasından 
muvafık olub olmadıkları araıtı• 
rılacaktır. 

Havalar 
Rasathane karın 
devam etmlyece· 

ğlni söylüyor 
Bu sabah erken kalkanlar h~ 

fif bir karın yağmakta olduğunu 
ve damlan beyaz bir tabakanın 
örtmüt olduğunu görmüşlerdir. 

Fakat kar devam etmiyerek sa.

at 9 a doğru durmu§ ve havanm 
açtığı görülmüştüT. 

Bu sabah rasathaneden aldıfl· 
mız malô.mata göre bugün kar yağ· 
mak ihtimali yoktur. 

Hararet .gece en atağı - 0.3, 
en fazla + 2. Bu sabah da O de
rece idi. Kar, ıulu bir §ekilde 
yağmıfbl'. irtifaı 1 milimetredir. 

Dünkü hararet en aşağı yarun, 
en fazla 1.5 dereceydi. 

Rüzgar yıldızdan esmiştir. En 
yukarı sürati saniyede 16 metreye 
çıkmıttır. 

Namzetler salı günü ilan edilecek Alacak . . 
Ba•bakan lsm t ı ·· .. f k kan s "'l Ş"krü" b b hk" IÇln :ı- e nonu, ır a ı aracog u u usa a ı 8 b b Kü ük 

genel katibi Receb Peker, iç işle- trenle Ankaradan tehrimize gel • U sa a Ç pa ... 
ri Bakanı Şükrü Kaya, Adliye Ba- mişlerdir. zarda bir yaralanma 
·-OH·-·· .. ---.... ···-·-·-----: Ayni trenle fırka umumi idare oldu 

B 
e e : heyeti azalarından bazdariyle fır- Bu sab8h saat 8.5 da Küçükpa-

orJ ıya" ka bürosu da gelmiştir. zar, Ayazma caddesinde sepetci 
Yarından itibaren salıya kadar Talihle lrarılı Baki İsm:nde iki ki .. 

Dün okuyuculan • 
mıza M"şel Zevakonun 
en güzel eseri Borjiya' 
nın 8 sayfalık bir for • 
masmı gazete içinde 
ve ayrıca kitabın üç 
renkli bir kapağını 
vermiştik. 

YARIN 

yapılacak toplantılarda saylav şi kavga t.!mi~ler, ve net\cede 1 • 
(Devamı 6 mcı da) (Devamı 6 mcı da) 

'l'ilrk 
«llcs ulusu b 
CQ ~IJ ( '28il) ol ~t~n aşağı kadar 
c~ Si,.,, lik .. :uyu ıçin, biz de, ayrı· 
lcı ' bQ'ka '1 ont,, luk L'oktur. An· 

rı da hin" Uslardaki tek tük aksoy· 
.. f.litı ":re saumc" .. olur mu ya'' 

Bu yılın en muntazam balosu 
gene Basın Kurumununki olmuş
tur. Matbuat ressamları tarafın- • 
dan da salon süslenmişti. 

Gene gazetem· z i· 
çinde ikinci formasını 
veriyoruz. Bu forma • 
ları tophyanlar Mişel 
Zevakonun eserleri• 
ni kitab şeklinde te • ı 
m · n etmiş olacaklar- I 
dJT. ! 

ucır ,.rerıst •• ··• 
lt<ıtt <ılıttı, flen ~e, Sirine, Baronuna, 

cı~ ·· e o.,le di··eıı· B" IJO· ·ıe .. m •• ır ar-
tı~ ifrat lJ;O'flleyip bizi güldürdü.: 

C l'org· şınc1 Corc'a da Bay be
' tnl diyeceğiz? I 

(VA.-Nft) 

Herkese büyük zarflar içinde, 
gene çeşid çeşid kuponlar dağıtıl
mış, numaralar gösterilmiştir . 
Bunlar arasında sahnede küçük 
bir temsil yapan artist Halideyi, 

(Devamı 6 mcı da) 

varın 2 inci 1 
FORMA i 

ı••Ms·.-·••• ....... uu._.. ............ wıM••••= 

Ayaaolya müzeai bu sabahtan itibaren halka ve seyyahlara açıl• 

mtf bulunuyor. Dün Rezoliite ıey yah gemisiyle ıehrimiu gelen sey. 
yahlar bu sabah saat onda gemilerinden çıkmqlar, Tophanede oto-

mobillere binerek Ayaaolyaya gitmqlerclir. Müzede §İmtlilik Bizard 
devrine aid eserler yoktur. Bu eserler toplanaca./c ve Hazirana katlar. 

tamim eclilmif olacaktır. 
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Hitler nedir? 
Bir proıesöre göre, 
romantizmi yenen 
Töloo blddetldirl · 

Berfin, 31 (A.A.) - Havas 
muhabirinden: 

Oniveraitede mi'lt IOlyaltzmin 
yıldönümünü kutlulayan bükQ -
met mümessilleri, talebe ve pro -
fesörlere, Pr. Veber demiıtir ki: 

"- Hitler romantizmi yenen 
"Töton hiddeti • Fürör tötoni
cus,, dür. Hitler ibl yapma tek
line galebe çalan Alman dina • 
mizmidir. 

Alman tarihinin büyük devir
lerinde, bu Alman hiddeti birden 
bire patlamıftır. Son iki terefli 
patlayıtı 1914 te ve 30.1.1933 te 
olmuttur. B. Hitlerin sulh beya
n tında Cermen telakkisince o 
lan sulhu Romanın sulh teli.kki-
ıine kartı çıkaran bir niyet gö • 
rüyoruz. 

Berlin, 31 ( A.A.) - B. Cöb -
bels ile Viktor Lutze, 30.1.1933 te 
Hitlerin iktidara geliıi mün~se -
betile yapılan fener alayından 

aonra Hanı Mekovskinin öldürül
düğü amele mahallesinin Şarlo -

tenburg aokağında hücum kıtala

nnm karf ııında nutuklar aöyle
ınitlerdir. 

Televizyon 
Inglltere yakında 
neşriyata başlıyor 
Londra, 31 (A.A.) - Pôtta lel

rraf, telef on bakanlığı tarafından 
geçen mayıs aymda tetkil edilen 
televizyon (uzaktan görücü alet) 
komitesi, raporunu vermittir. Ko
mite, rapvn.n1da, elde edU.a _.. 

rakkilerin halk için bir televizyon 
postası kurulabilecek dereceye 
kadar ilerlediğini bildirmektedir. 

Rapor, müstakbel televizyon 
İ!letmesinin, lngiliz radyo posta
larına verilmesini tavsiye etmek
tedir. 

Bundan batka, posta idaresi, 
fenni araıtırmalar ve lngiliz rad
yo neıriyatı mümessillerinden mü 
rekkeb bir iıtitari komisyonun da 
teıkil edilmesini tavsiye etmekte
dir. Bu komisyon, tasavvur edilen 
yeni idarenin faaliyet ve inkiıafı
ua nezaret edecektir. 

Rapor, halkm, en qafı yüzde 
50 ıinin en kısa dalgalı 1 O istas
yon ile televizyon kullanabileceği
ni ili.ve etmektedir. 

Evveli Londra için, esaıen ev
velce tecrübeleri muvaff akiyetle 
yapılmıı olan iki ıiıteme, ayni ve
rici poıtada münavebe ile çalıttırl
mak suretiyle baJlanabilecektir. 
Bunun bu sene esr.:.ımda tabak -
Wk ettirilmeıi ümid olunuyor. 

P. T. T. nazm, bugün öileden 
sonra avam lcamaraımda bu me
sele hakkında izahat verecektir. 

--0--

A merlkanın kararı 
Cenevreyl şaşırttı 

Cenevre, 31 (A.A.) - Ame
rika ayan mecliıinin Amerikanm 

Ubi divanına sirmeaini reddet
mesi uluslararası mabafllinde 

hayret uyandırmııtır. Bu maha. 

fil ayan meclisinin muvafakati i
çin her türlü tedbirin alındığını 

zannetmekte idi. B. Ruzvelt'in 

müzakerede ıahsl otoritesinj kul

lanması ıitayiıle kaydedilmekte 
ve r•iaicumhurun galip çıkması 

iemenni edilmekte idi. Bu hi.di -
ıenin uluslar arası ıiyasası için 

den olması muvafık olacaktır. 

HABEF - Akpm Postan 

Kızıl Ordu Sulhu 
korumıya hazır 

"Ordu mevcudu 940 bindir, fakat 
teknik techizat mükemmeldir,, 

Moskova, 13 (A.A.) - Sov -
yet konıresi, Molotof raporu mü-

zakerelerini bitirerek hükOmetib 
içeri ve dıtan siyasetini tuvib e
den karan ittifakla ve alkıtlarla 
kabul etmiıtir. 

MUdafaa lioml•er muavini· 
nln •Bzlerl 

olduğunu aöyliyerek demittir ki: 
"KapitaliK devletler tarafın -

dan gelecekte bir harb tehlikesi bi 
zim için itiraz götürmez bir §ey -

dir. Bunun içindir ki, kimya bar 
bine ka.J'§ı müdafaamızı kuvvetlen
clirmeğe çahtmaklığımız lazım -
c:!ır.,, 

M k 31 (A.A ) M"da "Kızıl ordunun mevcudu 1934 oa ova, • - u -
faa komi.er muavini Pay Tuka. yılı tonunda 940,000 kiti idi. Bu 
Çevskinin konlJ'edeki beyanatı u • kadar azla iktifa ancak teknik ni
zun alkıtlarla karıılanmlflır. Ko- kitaf ve teçhizatla mümkün olmak 
mi.er muavini demiıtir ki: tadır. Çarlık ordusunun 1914 deki 

"Kızıl ordu mevcudunun yüz • mevcudu 1,458, 762 idi. Eğer Stalin 
de 45 buçufu amele ve ordudaki Uzak Şarktaki hudutlarımızı tak
köylüler arasında yüzde 90 da kol viye için vaktinde tedbir almasa 
lıozludur. Muharipler birliğinin fır idi, biz bugün ıulhten istifade ve 
kanın bütün kararlarına hueuıi bir müftehir olduğumuz muazzam aoy 
dikkat atfetmesinin ıebebi bu ıu- ıal terakkileri elde edemiyecektik. 
retle anlaşılmaktadır.,, . 1934 müdafa!\ bütçesinde tahmin 

Bey Tukaçevıki bundan sonra edilen masrafı çok geçtki ve bir 
tayyare tetkili.tının faaliyetine ge milyar sarfettik (alkıtlar) Mücla
çerek milyonlarca amel;nin bir faa komi.erliğinin 1935 bütçesi 6 
harb vukuunda orduya girebilecek buçuk milyara yükselmektedir. 
halde askeri malUınatla bu kurum (alkıtlar) bu kadar yüksek rakka 
da teçhiz edildiklerini söylemif ve ma rağmen, vatan müdafaası ha -
daha sonra kimya harbine temas zırlıiı için herhangi büyük bir ka 
ederek memlektin kimya harbine pitaliıt devletten çok az aarfedi • 
kartı müdaf aaaı ordunun tayyare yoruz. Harb mUTaflanmız bütçe 
kunmıunun hududunu geçtiğini yekununun yüzde onunu geçmedi 
ve bunun bütün memleketi i.ıgal ı ği halde mesela Japonlannk\ yüz 
edeceKi erce e yu biT mesele Cle 46 •e Lehktanmıa yüzde 40 aır . 

Ruzvelt'in 53 üncu ( Eski ispanya kralı 
yıldönümü davayı kazandı 

yqington. 31 (A.A.) - Bugün Roma, 31 (A.A.) - üki lapan 
Amerikada Bay Ruzveltin 53 ün- ya kralı Alfons'un vaktiyle anne
cü yıldönümü kutlulanmaktadır. si namına alarak bir İtalyan ban -
Reisicumhur, ailesi İ'le beraber ye- kuma yatırmı' olduğu banka hia
mek yiyecek ve aile ananesi muci- aeleri hakkında ispanya bankası 
hince yirmi bir mumlu pastayı ke- tarafından ikame ed=len davayı es 
&ecektir. kl. Kral kazanmıştır. ispanya ban-

Ailesi yemek yedikten aonra, kası Jı"nedana aid bütün emvalin 
Reisicumhur, radyo ile çocuk felci müsaderesi hakkındaki kanunu i
haatalığına kar91 mücadeleye işti- }f.ri sürerek bu hisse 1enetlerine 
raklerin-'en d<>layı bütün Ame~ka Alfone'un hakkı olmadığını iddia 

lılara tefekkür eden bir nutuk aöy- ~ "iyordu. Mi18.no mahkemesi bu 
liyecektir. kararın latlyada tatbik edilmiye 

~eğ~ ve hisse senetlerinin Alfont 
a ve,.:1- .... :.,~ hiikmetmittir. 

--o-

Tramvay tarife ko
misyonu toplanıyor 

Nafia komiserliğine dün nafia 

bakanlığından gelen bir emirle 
tramvay tariEe komisyonunun tet-

kiliyle yeni ücretlerin tesbit edil
mesi bildirilmittir. Komisyon ö
nümüzdeki hafta zarfmda topla
nacaktır. 

[ Sabah ~azefeleri ne 

T. ARAS 
Sofyadan geçerken 
beyanatta bulundu 

Dıı itleri Bakam Bay T eıvfik 
Rüttü Araa Sofyadan geçerken 
"Zora,, gazetesi muharrirlerinden 
biri kendiıile mülakatta bulun • 
mu§tur. Muharrir, Türk Bakam
nm uluslar birliği konseyinde 
Bulgaristan için söylediği tözle -
rin iyi bir surette kabul edilip e • 
dilmediğini ıormuı ve bay Araa 
fU cevabı vermiıtir: 

- Şüphesiz, ben reis ııf atile, 
kendilerini pek iyi tanıdıfım bi
tiıik komıumuza kartı vazifemi 
yapmakta kusur etmedim ve Bul· 
gaı:lar hakkmdaki fikrimi açıkça 
söyledim. 

- Belwralta da Bal~alar ifin 
beyanatta balrıntlıınm .. aliba? 

- Evet. Y q01lavyada Bul • 
garlardan, Bulpristanda Y u.ıos
lavyadan konUfW'UID. Belıratta 
iken Bay y emç ile antlapnalara 
dair konutmuttuk • 

- H~i antlQfmalta1 
- Siz ıeçen defa bana "ant • 

laımaları gerçeklettiren,, lakabı
nı vermiıtiniz. Bugün bu hususta 
faaliyetimin çemberini geniılet • 
meie çalıııyorum. Çünkü günler 
geçtikçe antlqmamızm kapılan 
yeni gelecekler için geniılemek • 
tedir. 

Şark antlatmaaı hakkında Tür· 
kiye Dıı lıleri Bakan! ıu aözleri 
aöylemiıtir: 

- Bana göre bayle bir antlat
ma yoktur. Yalmz timali p.rki, 
-·--"- ,,_.ı.t ·- ....... ı .... ..t ........ ~ 
malar vardır. Bunlar hepsi sulhu 
kuvvetlendirmeğe ve A vnıpanm 
ökonomik tekimülünü temin et • 
meye çalıııyorlar. 

-Sovyel Rıuyamn ımlı ant • 
lCl§mcuı hakkındaki darama ne • 
dir? 

- Balkan memleketlerinden 
bqkaaına dair ıöz söylemeyi 
doğru bulmuyorum. Bununla be
raber ıahsi duyplanmı söyliye • 
bilirim. Unutmamalıdır ki Sov • 
yet Rusya olmadan ıulh imkan • 
sızdır. Kat'[ olarak bilinen bir 
fey varsa o da Rusyanın sulhu 
aevdiiidir. 

Kaymakam Bay Cemal öldU 

Çorlu, 31 (HABER) - Çok 
değerli topçu ümeramızdan kay • 
makam Bey Cemaf dün gece an -
l!Zm 6lmüttüı. Y arm büyük cena· 
ze merasimi yapılacak, cenaze 

trenle lstanbula götürülecektir. 

diqorlar? l 
"Türk - Sovyet dostluğu örnek bir dostluktur ,, 
KURUN -Aıım Uı bir bJ; gün 1 MiLLiYET - Ahmed Şükrü Es- Zeri esas mevzu olarak al1111ftır. Dün

ance Moakovada gapılan Sovyet kon· mer bugünkü yanaında Moskovada ya sulhu gözünden Tilrk - Sovyet el 
11Tealntü Tilrklgeye karf' göıterllen Molotof YoldQfın söylediği son nu- birliğinin yükaek kıymetini ıöyledik· 
canıJ.an uzalıilrlerin mdnaauu uzun tuktan bahsediyor. Nutukta Sovyet ten sonra Sovyetlerin bize hem fıtlk
ıuadı11a tetldk ettikten eonra bu dost Rusyanın Japonya ve Almanyaqı lal scwa§ında, hem de iktisat ıavaıın
lulrm artık bir an'ane lıallu geldiği- harbcUlkle itham ettikten sonra Tür- da yardım etmlı olduklarını ildve e • 
nl söylllyor. Ve Tilrk - Sovyet dost - kiyeden büyük bir dostlukla bahset- derek yazıaını bitiriyor. 
luğurwn dünya sulhu için yapılacak mesini Tülk - Sovyet dostluğuna en AKŞAM - Akıamdan akıama sü
blr ballantıya bir örnek olabUeceğini büyük deliJ ıayıyor. Yazısını ıu şekil· tununda Bursadan sonra lzmlrln de 
Udve ederek yazuını bitiriyor. de bitiriyor: bir seyyah ,ehrl haline sokulmaaı et· 

CVMHURIYET- Yunua Nadi bu· "Orada bulunan büyük eı°n-i: Va- rafında yapılmakta °'.~ Çallfmaları 
r-· · memnunlyeth kaydedU1>11or. Yalnız 

giJnkü gazısında Yunaniıtanın son ııl Çinar bu belirgiye ~rek olan kar bunun için gapılmaıı dilfünülen bü • 
zamcuılur1~ l'ilahlanma.sı i~inden balı- ıılığı verdiğinden fimdi burada bize yük pldjdan ziyade eski ve tarih! eser 
setmektedir. Yunanlılar bizim dostu. ancak büyük elçimizin sözlerini saygı Zerin muntazam bir hale sokulmaaı • 
muz r:oe ınilttelikiml:ı olduğundan sl - ile anmaktan ba,ka bir yüldJm kal- nın daha laydalı olaealı if(lrd edlli
ldhl01.malanndan dolayı kufkulan - mıyor .. 
mamız değil, sevinmemiz 16zım geldi- ZAM AN - Zaman imzalı yazıda 
iinl Uôve ederek yazısını bitirmekU- Bovyetlerin son kongrelerinde Türk
dir. 'er hakkında söyledikleri dostca söz-

11or. --
SON POSTA - iki yıldız imzalı 

yazı kanaryalann hayatUe bısanlann 
hayatını mukayese etmektedir. 

· 1 Şubat 1935 

Buğday 

Ankara deııo •arınd' 
fazla olduğu anlaşıll 

.. 

Ankara, 31 (HABER) - 1J• 
raat Bankasının köylüden al.,.- I 
buradaki depolara koyduiu b- 1 
huğdaylar siloya konmut ve dd' l 
larda tasfiye yapılmıttır. p.pO' 

larda yapılan tasfiye netice•~ 
350 bin kilo kadar bir fazl•bk Y 

miıtır. Bu f azlahk ıöyle izah ~ 
mektedir. Ziraat Bankası bu Dl" 

dayları ölçüler kanunu çı~ 
önce klSylüden yarım deniteJI fi 

on iki okkaya karşılık bir ne"İ fi 
halli ölçü ile almıttır. 

Köylü buidayını Boraada fi 
hariçte okka ile delil yanın it• " 
makta idi. 

Buidayın kalitesi iyi ol~ 
vakit bir ywım buiday 13, 1,,
kaya kadar çıkar. Eier buid.ı:ı 
kalitesi fena olursa bir yardi 
okkaya düter. 

Ziraat Bankasının köylüdeO ~ 
mq oldufu buidayların kal~.r 
yi oldufundaa depolarında 
fa•lalık buJu,_uıtur. Depo~ 
kırk milyon kilo buiday ol ,.. 
llzımıelirken 350 bin kilo bir P"' 

lalık olmuttur. 

Bundan bqka buğdayın deP' 
larda iyi mu haf aza edilmeai d• lı' 
na aebeb göateritmektedir. 

Ziraat Bakanlıiınm kahui ~ 
mit olduğu yüzde 2 nisbetiod"' · 
depo noksanı ve fire hesab edu-' 
olsaydı buğday fazlalığı ıekiS 1' 
bin kiloyu bulacaktı. 

Japonya ile ~ 
Anlaşmaları ştmdJ~ 
lmkAnsız gUrtılUf il' 

Londra, 31 (A.A.) - Çiti 

Japonya araamda bir yakl..-! 

yapılmak üzere Japonlar t~ 
dan yapılan tekliflere dair 1~ 
yodan gelen haberler Lond ,1 
da resmen teeyyüd etmemekt , 

ve bunlar bir tecrübe balonu " 
yılmaktadır. 

Uz~ Şark ile ıiyul t-1 
olan mahafil, Çinin, Avrupa~ 
merika hük6metlerine Ja~ 
ile beraber yaptığı teahhii _,J 
rağmen, kendisini Japo~ 
hükmü altına geçirmek tekll--.J 

kabul etmesi pek az muh"" 
telakki edilmektedir. / 

B Ç• .. ·11 ·n: ... Jt azı ın mumessı erı _. ı 

ponlarm Mançukuoda ileri~ 
lerine kartı Cenevredenin 1'01"' · 
memnuniyetsizlik!: kartı~ 
nn:- raimen, Çini" uluılar dl/ 
tinde __ çekilmeyi kabul editl 

drada hayretle karııJanaııttd', 
Londra ile V qington •~ı 

da bay Hirotanm ziyareti 1 
kında noktai nazar teati•İll' 
vam olunmaktadır. , 

Bu ziyaretin, 9 devlet ~' 
malanna dokunulmadan <? ı 
Japon münasebetindeki ıed' 
liği ıidereceii umuluyor. 

--0--

Kral Borls 41 yaşııl 
Sofya, 31 (A.A.) - ~ 

rİI, buıün 41 yqma girroit'İ" j 
münasebetle büyük kliıed
merasim yapılmıttır. 

Büyük bir talebe grupdf 
orada koro heyeti tertib 

-~P"-

kral ıerefine bir p.rkı . 
!erdir. Bu hareket, tiddetli 
farlarla kartılanmıtbr• 



~ Şubat 193:5 , 

-0eııun CJÖtiişiim: 
ti -anasını bulana 

aşko sun! 
-0"1 
B R unı ! Kısa yaz ... 

u ... beti l oze, nıekteb sıralarından 
biıe ~ıtkınız ... Türkce hocaları, 

, ltrd' ep bu nasihatte bulunmut-r. 

A.ç çocuklar1 doyurmak için 
Hiliiliahmere yardım ediniz! 

lie.kike. l'u,.k ten de, bir zamanlar 
r~~eye nıusallat olan "Kitabeti 
,.. ıye,, üslubculuğundan yak(L -

h:~ak İçin "oğlum! kısa 
''ot~' ~ropagandasile "olub,, lu, 
'gın,, 1r yazı §eklini parçala-

Bu değerli mü ssese, lstanbuldaki aç çocuk
lardan beşte birine yardım imkanını bulab;ryor 

8 n batka çare yoktu. 
F uknda muvaffak olundu. 
a at h"l"' h . 1 fi dt l>'l ' a a, mu arnr er arasın 

,P tU . ~ e !Öyle fikirler ileri sürüldü-
1§•tilir: 

İstanbul Hilaliahmerinin geçen 
yıl doyurduğu beş bine yakın aç 
ilk :mektep talebesinden, bu yıl 
para olmadığı için, ancak bin iki 
yüz çocuğa yemek verilmesi mek
teplerde bu yolda büyük bir karı
şıklık husule getirmiştir. Çünkü 
yardıma başlanmadan tespit edil-

~ • .;: Anıan efendim ne güzel ya -
att r.i. Üslubuna pek bayılırım ... 

.> ı..ıı:!::iınel!kten uzun cümle Esnaf Banka Si 
ıt 'Yaııud: · 

- N d' Ayın on dUrdUnde 
Oıı ~ e ır bu rezalet? .. 

~ tlled· br okudum; lhala nokta gel- tasfiye kararı veril-. 
· r ı... mest bekleniyor 
~~ le sd~:rıkı· i, üç satırdan büyük cüm - Şimdiye kadar bir yı) içinde 

1 l ltn. 
}'Q. h •zde afarozlanmııtır. Gu· dört defa toplantıya çağrılıp ü-

-' dıırıunu kuilanmak büyük bir suç ' çünde toplanamıyan, sonuncusun
~ 5.. da da bir karar veremiyen Esnaf 

tı.ı du~?eaiz böyle düşünmek doğ- Bankası umumi heyeti 14 Şubatta 
\._ egıl z· . b . k d k b' f k IA d t 1 t "'&it b' · .. ıra, ınsan eynı o a ar te rar ır ev a a e op anı yapa r, de, fiJc!r alet değildir. Onun için- caktır. Alakadaı:lar, bu toplantı-
tıı_t .•rler, dolambaçlı girdi çrk • da, Esnaf Bankisınm tasfiyesine 
J_ .. ı .. ~:ıı .. 'l" ı· . . lı k ·ı ğ' • 1 "!'İıel' ~ ... u ı ave ı ıstıtrat , mu- arar verı ece ını sanıyor ar. 

· lı ~d 1 ıatıfhamlı, taaccüblü, dal- Esnaf Bankasının son yapılan 
~ ·lıdtr, aklı, ufak tefek farklı fark- fevkalade umumi toplantısında 

l)·· bankanın tasfiyesi itinin görü§ül-
~ it~ be, kelimelik cümle kul- düğü, fakat karar verilemediği an 

diğine göre latanbulun ilk mektep 
!erinde 7000 aç çocuk vardır. Gı
da alamıyan bu kadar çocuktan 
içinde ancak beşte birine Hilali 
ahmer tarafından yardrm edile
bilmesi diğer çocukları göz göre 
göre aç bırakmaktan başka bir 
şey olmıyacaktı. 

Hilaliahmer lstanbulda merke
zi ve şubeleri ellerindeki tahs:aat
la bazı çarelere bat vunnuılardır. 
Bu arada çocuk bnıına verilen 4 
kuruş yemek parasından arttrra
ran bazı §ubeler bunuılla diğer 
çocukları doyurmak yolunu tut
muşlardır. Fakat bu şekil mektep 
lerde itiraz uyandırmıt, çocukla· 
rm ıknfi derecede doymadığı yo
lunda bazı iddialar yapılmağa 
baılannııştır. Hilaliahmer İstan
bul merkezi bu vaziyeti tetkik et
mektedir. Diğer taraftan mektep
lerde aç kalan beş binden fazla 

Haydarpaşa ambar
larındaki buğdaylar 

eksik Çıktı 

çocuğa yemek parası bulabilmek 
için, iç İ§leri Bakam Şükrü Kaya
nın Halkevinde yaptığı konu§ma
da takarrür etti~i vechile, mektep 
himaye hey'etleriyle Hilaliahmer 
ıubeleri anlaıarak aç çocuklara 
yardım için yeni gelir yolları bula 
ca.klardır. 

Ergani istikrazı 
Muvakkat makbuzla
rın değlştlrilmesfne 

başlanıyor 
Hükumetin Ergani hattı inşaatı 

çin yaptığı 933 istikrazına ait o
larak hamillere verilen muvakkat 
makbuzlardan 4 milyon liralık o
lan (B) tertibine ait bulunanlar 
daimi makbuzlarla değiıtirilecek
tir. Değittirme iti bugün başlıya
caktn'. 

28 Şubata kadar <leğittirilecek 
makbuzlar Cümhuriyet merkez 
Bankası §ubelerinde masraf alın
madan yapılacaktır. Bu tarihten 
sonra yapılacak değittirme mua
melesi için ayrıca masraf alma· 
caktır. Bundan sonra tahviller i

Şikayetler, temenniler 

Kii tü 
açı 

a nlığına 
mektub 

Eyüp 37 nci 
ilk mektep üçün
cü sınıf tal"!be-

' sinden 240 ıayı
,,,, lı Recai Şakir 

Turan,, imaza 
ve adresini taşı· 
yan ''Kültür Ba
kanlığına açık 
mektup,, başlık
lı bir mektup al
dık. Küçük oku-

yucumuzun ricası üzerine neşre

diyoruz: 

"Ben İstanbul 37 nci ilk mek
tep talebesindenim. 30 seneden 
fazla Kültür Bakanlığına hizmet-

ten sonra tekaüt olmuş ve geçen 
sene ölen İstanbul Üniversitesi 
idare memuru Babam Şakirden 

bize maaı bağlanması için lazım 
gelen yerlere müracaat ettik. Ev-

rakımız en son olarak geçen yılın 
24 Mayısında İstanbul Üniversi· 

teıi rektörlüğünden sos-ı numara 
ile yüksek makamınıza gönderil
di. Aradan geçen bu sekiz dokuz 

ay içinde bu güne kadar bize ne 
maaş bağlanmıf, ne de bir it'ar 
vaki olmuttur. Ben burada beş 

nufus sahibi ve almakta olduğu 

maaşla ancak kendi maiıetini te
min edebilen büyük kardetimin 

yanına sığınarak bir çok mahru
miyetler içine mekte'be devam et· 
mekteyim. 

Dıtarda bulunan annem ve 
lcrz kardeıimin vazİY.etleri ise ben 
den daha fena bir haldedir. On-

~tiıtı• kayguaile elbette düşül)ce latılmaktadır. Geçen gün daimi 
t~l ıı~en vazgeçemeyiz. Uzun encümende de Esnaf Bankasının 
'it enın yeri başka kıaanınki ge- vaziyetinin ğÖril§üldüğü söylen· 
tıcı;~rlır. 

Ziraat Bankasında, buğday iş
leri üzerindeki tahkikat devam e
diyor. çin yapılacak tediyatta, faiz ve Jardan aldığım mektu~_lardaki acı 

1 \teri k' h () 'l.ltt. r ı, epsi de anlaşıhklı 

L Ql.ı \l 
Q'ltın ıun mukaddemeden sonra, 
~l'e,.·rı, size acayib bir misal gös· 

"lln· 

le l.Qnd~ "'L I A .. tdelQ '-v ~.A) - Son gun -
~ ........ 1 Yakında yapılacak Fran-
hetiıe /1:J1iz görüşmeleri münase 
tlıtı enı 1• r teatilerinde, Fransa
l'at\ııı ~ıyet ih~iyacmı ve Alman • 
~, Vıı.ıpa ıle el birliği yapmak 
~ar olab ~aki azim ve kararma mi
~\t :e ıl~cek bir müsavat düstu
~ ln~ı~lıne teklife mütemayil o
~acak b' z.~rzUSUnu tatmine yara
~arı r lr ıtılaf zemini bulundufu 
~ ed~~i İngiliz mahafilince fu

A _ lllektedir 
..,~lıYab'ld' . . • 

l' ''\'ta 1 ınızse aŞkolsun! ... 
'''tıda n ~ovalar gibi, sahrlar a-

1 eel\e l'a~~nayı kovalıyorsunuz, 
a. 1Yaınıyorsunuz .•. 

1'); (Hatice Süreyya) 

lıt~~ \7ay basamftk-
1( Uda değtşlklf k 

ti'\ azaların .. .. 
t}ıvay h 0 nune geçmek için 

ı l'afınd.. llıaınaklarmm tadili et-
\> .... n f' 

, dl~ §irk ~ ıa lı:omiserliği ile tram-
a etı nı"h d n tetk·k u en isleri tarafm-

h ı at Ya 1 I ou t ~'-· Pı ıyordu. 
\td eı.ıt;ıkat b't . td· a hpıI ı nıı!, basamak • 
l'i ıl~ittir a~k değit iklik tesbit 
knde tecrUb arın bir araba üze -
h~eltil •ık ~.Yapılacaktır. Şimdi -
I> &.ltıakı ır tskara ile tramvay 
~ ttrı~aaı:rının ve kapılarının ka-

JI tt t ır. B ki .. 
" ~at Qalinde ik u §e e gore hare-
~ ttların en tramvay basa-
r a atianamıyacaktır. 

l llı.-k~ 
t. l\ad ,_.. Prü yıkıldı 
ql' t lıcoyünd 
~tı tl>eıine . e Gazhaneden Fi-
~ 't ilı . i•den köprü son yağ-

ltı alk, ı:~ne .Yllı:ılnıııtır. 
~~"tt\ıı.. ~~.•Yeye tikiyette bu-

1~at l' 0Prünün tamiri için 
aı>ılınaktad 

ır. 

mektedir. Belediyede, bankanın 

tasfiye edilmemesi fikrinde olan
lar da mevcuttur. Bununla bera
ber 14 Şubat toplantıımm bir tas
fiye karariyle neticelenmesi bek
leniyor. 

Bankanın Haydarpatadaki 
buğday silo ve anbarlarmdaki huğ 
daylarm hesaplarını tetkik eden 
komisyon çalışmasını bitinniıtir. 

ikram.iye verilişinde, muvakkat feryatlar kalbimi sızlatıyor ve be
mak'buzlar nazarı dikkate alınma- ni ağlatıyor. Onlarm ve benim fer 
dan, asıl makbuzlarla muamele yatlarnnı size iıittirmeğe . karar 
yapılacaktır. verdim. Ve bu mektubumu yaz· 

Silolarda ve anbarJarda olduk
ça mühim bir mikatrda buğday 

eksik olduğu anlaşılmaktadır. 

Ayasof ya müzesi B~ tahkikat bir haftaya kadar 
bitirilecektir. 

Bay Receb Peker 
bugUn geliyor 

Cümhuriyet Halk Fırkası Ge
nel Katibi Bay Receb Peker, bu 
sabah ıehrimize gelecektir. Fırka 
bürosu da bugün lstanbula gele
rek bir müddet burada çalıtacak
tır. 

bugün açtlıyor --o--

. . Ayasofya müzesi b~. sabahtan Lise ve orta mekteb
ıtıbaren açılacaktır. Muzeye ko • 
nacak eserler toplanmaktadır. Bu- )erde yoklama 
raya Bizans devrine aid eserler Lise ve orta mekteblerde talı· 
konacağından direr müzelerdeki riri yoklamalar dün bitmittir. Ne
bu gibi eserler tefrik edilmekte - ticeler on gün zarfında hocalar 

dir. Ayasofyanın bahÇesindeki 
hafriyat devam ediyor. Kazılan 

yerlere Bizans devrine aid büyük 
eserler yerleıtirilecektir. Seyyah -
lar Ayasofyayı eskisi gibi geze -
ceklerdir. 

-----o-

Mekteplerde teftiş 
Genel müfettiılerinden ba§ka 

mekteb müdürleri de kendi mek -
teblerinde bulunan hocaların ders
lerine girerek not tutmaktadrrlar. 
Bu notlar yakında rapor halinde 
hazırlanacak, ilk mekteblerin ra
porları kültür müdürlüğüne, orta 
ve liselerin raporları da kültür ba-

' kanlığına gönderilecektir. 
Bu raporlara, baka~lık tarafın

dan büyük bir ehemmiyet veril
mektedir. 

-<>--

Şehir mecltsl yarın 
toplanıyor 

Şehir mecliıi yarın saat on 
dörtte Şubat devresinin içtimaını 
yapacaktır. 

Bu devre toplantısı bir ay sü
recek, belediyenin 935 büdçesi gö

rütülecektir. 
Büdçenin masraf kısmı }jasıl -

mı§tır. Varidat kısmı da birkaç 
gün zarfında basılıb meclise ve -
rilecektir. 

tarafından talebenin velilerine 
bildirilecektir. 

Kırık numara alan bazı talebe
nin ellerine verilen karnelerdeki 
numaraları silerek yüksek numa
ra yazdıkları görülmüttür. 

---o-

Tercümanlara son 
ders verildi 

Dün Dağcılık klübünde tercü
manlara son ders verilmiştir. Bay 
Emiroğlu Ziya, tercümanlara a • 
dabı müaşeretten bahsetmiş, ge
lecek seyyahlara inkılabımız ve 

Jüri heyeti pazara memleketimiz hakkında etraflı 
toplanıyor malfunat vermelerinin bir borç 

Şehrimize gelen üç ecnebi mü- olduğunu bildirmittir. 
tehassısm raporlaını tetkik et- --o-

~~kte olan Jüri ~~ye~i pazar gü- Yeni kabotaj böJUmil 
nu saat on beıte ıkıncı toplanbsı -
nı yapacaktır. Bu toplantıda ra. Yeni kabotaj bölümü bugün 
porları tetkik ederek bir h~lisa taebik edilmeeğ baılanacaktxr. Bu 
bazrrlıyan komisyonun rapo ·· taksimi Ökonomi Bakanlığı deniz 

ru mu .. B S d l zakere edilecektir. musteıarı ay a u lahın başkan 
--o-- lığında toplanan hakem komisyo· 

EmlAk vergisi iki 
taksitte alınacak 
Şehir meclisi geçen devre top • 

lantısında emliktan alınacak ver· 
ginin dört taksitte alınmasının 

mükellefler için çok iyi olacağına 
karar vermiş, bu karar maliye ba
kanlığına bildirilmi§ti. 

Maliye bakanlığı bunu kabul 
etmemi!, emlak vergisinin iki tak
sitte alınmasını bildirmiıtir. 

Bu emre göre hareket edilecek· 
tir. Tnksit zamanları yeniden Şe
hir meclisi tarafından kararl&§tı-
rılacaktrr. · 

nu yapmı§tL 

-o-

Akay idaresinin 
hesabları 

Qkonomi Bakanlığı Deniz Müs 
teıarı Sadullah ile beraberinde 
çahtan komisyon havuzlar idare
sinin yıllrk blinçosunu gözden ge 
çirmit ve Akay idaresinin hesap
larını tetkik etmeğe batlamıştrr. 

Önümüzdeki hafta içerisinde 
Akay idaresinin de hesaplarının 
tetkiki bitecek ve devlet deniz 
yollarının blançoları gözden geçi
rilecektir. 

dım: Yüksek bakan merhametini-
ze sığınıyorum. Bizim hakkımızı 

ara, evrakımızı buldurarak bu za· 
mana kadar geri bırakanları ce

zalandır. Ve muamelemizi biran 
evvel bitirerek bizleri yoksulluk 
ve sefaletten kurtar.,, 

Bir hamalın mektubu 

Şu yakın zamanlarda üç dört 
iskeleyi birleştirerek bir arada top 

lamak ve idare eylemek gibi . bir 
çığır a.çılmıt bulunmaktadrr. Bun-
daki mahzurlar tunlarda'.: . 

1 -Yüz elli ili iki yüz ha.mma 
lın bir elden idaresi. 

2 - Bu çokluk ve topluluk yü
zünden hammal esnafının ve tüc
cann zarar görmesi. 

3 - Tüccarların kaybolan em
val ve eıyasmdan hammal batıla
nnın mes'uliyeti kabul etmemesi. 

5 - Bu birleıtirıne itinde ham
mallar cemiyeti bqkanı tütün 
gümrüğü bölüğü hammal batısı 

olduğundan Boıtan isekelesi hası
latmm azlığı hasebiyle istifadesi 

için bir rol oynaması imkanı bu
lunması. 

6 - Hasır iskelesindeki İnebo
lu anbarına ait zeytinyağı fıçıla-

rmdan birisinin denize düşürüle
rek hala çıkarılmamakta bulun· 
ması. 

7 - Bu tevhitten istifade eden 
hammalbaıılarm ham.malların hu. 
kukunu muhafaza edecek yerde 
hunlardan herhangi birisi bir liste 

istediğinde marka ve cüzdanının 
elinden alınacağı suretiyle işten 

çıkanlac.ağı tehdidinde bulunma· 
lar• 

Un bölüğü harnmalı Os
man oğlu lbrahim 
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1 
_ _ 1 ~ U U :1i··-····-y~";;;;;·-.... , Alma ve başka dile 

y .z;·~: . o c u· reo. il İ!. ... . • -:. :: tetctlme i çevırme l>ev.et Y•· 
Kad r-e m Kaf1ı Rü, ük 1 ltniz l{omını p ~·•lu ••_bfuaaar lt-~~~--~-~~!-~!-1 usınca lı.Oı u udur. 

-·--.... · ... --jJ Yazan . IWI. 'aa.;ur u Jrl 
'··---·-- 94 - Bu kar oradaki ~içekler;, ne- - Öyle bir dünyadaJI' 

Valeryo bagv lrdı: "Ben Şahin reisi YAVRU;:nı:~ ü;;;SI - Dana· ballan bozmaz mı? ler biles dikensiz. Jnsa11I-' 
lar ya ana sütü ile yahud kovada tıüı- _ Bozsa ne çıkar? Ucu bucaiı yor, tabiat yumuıamıı. bir milyon altına vermem l,i hı beslenir. Sütün bulunduğu kahla. bulunmıyan bir mıntakada birkaç mak hak değil, kucakla.-. 
rın temiz olar.asana dikkat etmelidir. kilometre kar altında kalsa öte olmuı. lnaanlar aevitiJof 

Doça, Amiral V aleryoya bakb: 
- Doğru mu?-
Diye soruyordu tanki
Valeryo da ıatırmıttı: 
- Şahin Reiıin kar111 Şeyh E-

buıaidin kızı mıdrr?
Elçi cevab verdi: 
- Ev.-t ! ... 
Doça, Amiralin yüzüne tuhaf 

tuhaf bakıyordu: 
- Bunu bilmiyor muydun? .•• 
- Yeni öireniyorum; biltey · 

dim .•• 
- Ne yapardın? ..• 
Amiral, Doçanın kulalına efil-

di: 
- Onlan papaya ıatardnn. Bi

ze kırk bin altın da verirdi Böyle
likte Kardinal Daskarinin öcünü 
de almıt olurduk. 

Gözlerinin önünde bir eng1zia
J'OD sahnesi, bin türlü ifkenceden 
sonra bayrın düten bir kadınla iki 
J'avrunun hayali canlandL 

- itte böyle olacaktı! .. 
Diye mırıldandı. 
Doça, elçiye sordu: 
- Onlar iç:n Şeyh Ebuaaid bi-

ze ne verecek? ... 
- On bin düka altmı ... 

d l lk haftada hayvanın cüssesine göre . dmk konutmalarımızı bura a yerler yemyeşil durur. Bir müd · ıimler ıeviıiyor. Oyle bır günde alta ili sekiz litreden başlanır. 
keımeliyiz, bu aktam ve yarın, llu mikdar yavaş yavaş fazlalaştın • det ıonra buralan da yeıerir. Bo- dayız ki, röller bile dik _A 

dütünelim. Yarından ıonra öğle • lır ve sütten kesileceği sırada günde T.Ulan yerlere ııcak bava vermek Gökler yerin dibinde, ,..-
yin buraya ıelir, IOD konuımayı yirmi ili yirmi l'eklz litreyi bulur. )'eler. bi ıöklerde. Herkeste "bir 
yaparız. Sütlen kesilmete ~inci haftaya _ Oıüyor1ar mı? mak,, hakkı, zevki, tsdı "1' 

Doçaya döndü. Cözünü kırparak cln~ru başlanır. Süt yavaş yavaş ke · - Oıümek ne demek? Biraz ıe- bin yıllann ardı! Yen. i J 
silir ve Yf'rfne suda halledilmit ha· ı d. • b. 1 _ _. minah bir itaret yaptı: rinleriz. Çokça ıerin e ın mı, ır bir gör. Eski emperya ıa--... l "? murlar verilir. 01,. 

- Düti~em doğru dei" mı •• Bazı iktl~df sebehlerdcn dnlayı ıaınma komprimeıi alını. hemen mılrfdn, bugünü gör: 
Dedi. yavru ekseriya iki ayda sütten kesi • 111nırız, spora devam ederiz. Bu düny111dayız ki, ıöller bil• 
Doça manyatize edilmit ıibi lir. Bu müddet azdır. Eğer • hayvan sporlar ıürdükçe o mıntakanın ıiz ... 

mıraldandı: döl vermek için beııılenfynrsa süt müd- ıündüzüne gecesine toz mavisi ı· Omega çıplak bil~finİO 
- Oyle olıun!. •. Evet, evet!... deti dört beş ay sürmelidir. tık verilir. Toz maviıi bir ıüneı - çünkü ıüderisi yoktU""" 
Hemen o andan baılıyarak her Altıncı aya doğru eter mevsim altında beyaz yükıek dailar, ge- lerin~ ıötürdü. Yeni d '" 

tarafı aradılar. Fakat Valeryo v,.. mUsaldffe haynn (ayıra çıkarahr. nit ovalar, yamaçlar ne ıü:a.el olur dan biriıi sordu: 
b. Döle tahsis edilml~ecek hayvanlar nedl"ğe ıe'etı· h

0

ıç değilse ır ay b. o··nenı0z co-zler0ınden sular Eıekiz ili onunt'u ayda hadım edlUr. ır g ... -
o~muı, zaferin cotkunluğu tavsa- Hizmet öküzleri iki bc~uk yaşında a· Zeus ıordu: - Ağlıyorum. 
mıf, es'rci!er çoktan dünyanm taşbralmağa başlanır. Kasabhk bay. - Ne dersiniz, gidelim mi? y,.ni dünyalılar birbiri 
dört yanına dağılmıılardı. vanlar da bu yaşda besiye konar. Yeni dünyalı kanıb: tılar. Şatarak: 

O gece ile ertesi ıün ve ıece HAYVAN HASTAUKLARI - Ça· - Bence gitmeyiniz. Bunu her - Allamak nedir? d 
her taraf arandı. tal: Hay,·an zahmetle fiirilr ekseriya vakit ıörebilirıiniz. Fakat Kara- - Siz atlamaz mısınıs1 

Ne Şahin re:ıin kamı, DO de topallar. Tırnak aralannda kanıyan ıöl muharebesi her vakit yapıl- - Bilmeyiz ki aibyalrJllt 
Ç!>Cukları bulunamadı. yahud berelenmiş yer var demektir. O 1 b""..:~L uml b. Ka P . • 11. b • 

Pislikleri temizlemeli ve yarayı maz. Ye u,,ua, um ır • rençıp ınce te ı tan Bu haberi çok ıizli tutmuılar- ··ı h b0 1 k" • · · b ak b ·· bir yan yaraya braşbralmıı yodoform raıo ar ı o ur ı... ınce aeaını ır ı ıur 
dı. Çünkü Venedik ıibi para üze· ve tanenle yakmahdır. - Karaıöl mü dediniz? aeale gene batladı: 
r'ne kurulan bir devlette, kırk bin Romatizma: Hayvan topallar bir - Evet. Yqilıöl harbinden - Ailamaiı bilmiyor, ı/J 
altın ıetirebilecek olan ÜÇ eıirin mafsal yahud bir adale kümesi sıcak aonra yapılır. Bu umumi harb hep bilmiyor. Didiımeyi bi • 
ortadan kaybolması, Va'eryonun olur ve dokundukca acır. Zahmetle Kara ırmak kıyılarında olur. Çün- günün imanhğı ••• Beorrad 
büyük zaferini aıf ıra indirecek kalkar ve yOrtir. kü bu ıöller ilk önce bilmem kaç Prençip, aevin buna. lated" 
kadar korkunç bir teydi. Hayvanı 11cakta tatmalı bol otta L-ıJa 

bir yataklık hazrrlamalL Dahilen bal· bin yıl var, o Kara ırmak .U.J • h on binlerce yıl geçmi ..... _. 
Valeryo timdiden Doça :ıe Se- d · · ·ı · l Y 0 lb b d d ki il ,.. la yahud mellşlı kanttınlmıt yirmi rm a yetııtırı mıı. ıte et• uca- ir ünya ayız , ıö er V • · ı nato'nun ıözünden dütmÜf ribiy- d l l ba' aleryo, çeneaını avucunun • UA otuz rram sallsillt dö sud vermeli fa oğru a ça ıyoruz,•ınız, kensiz. .. 

ak k d . 1. 1 dı·. Onu çekemiyenler, bu ihmali· u bir Is- K ak 
çine alar ıı ıyor, ıi~r e ıy e ve romatizmalı nulyeye çte n ara mn görünüyor. Kıt ıporlarmdan vaz·- ~.ı 
elbiıesinin ötesin" berisini didik- ni kara bir leke ıibi ıurabna vur- betinde klfurla pomade stirmelidlr. Baktılar. Uzak mesafe dilrbiin- Banıbucak'ın, Kara ~ 
li7or, yerinde duran.ııyorda. mak "çin hazırlanıyorlardL Hastalık devam edene baytara mil • lerinden batka bir ıe1 olmıyan yılannda hazırlanan 

Üçüncü ıün elçinin aldılı ce - racaat llzımdır. .,,, 
- Eyvah .•. Onlar timdi kimbi- 11 Den~eralerden mAamavi hir deni ..- --ı l...ra..iuc ~ilu.u.6"' ~ ~f-:W~~;;~aft~~1"1'"9'lluırarT\-...l"ı...,.~~·~·...,~-::::"-;:"""t;:--;~;:::-~:=c~--~·:ıo':;L ~Jdr~·~ •• 

t1 • - ... ··- -·-~••• • - 1 • d d ·;-n~ blr •ima. r pata•- -ı-m zin üstünde yemy"'•il ve ince u • dı·ı-·. ' llT ··-· • - •••• - ··- -- - ---- - Esirler ıimdilik e .imız e u- ... ... - ._ e- -s - ~ 
Ne kadar da abdallık ettim? in • racaklır. Onları bağıılamak için yahud bir pancar UAhire çiğnemeden zun bir toprak parçaaı ıördüler ki Gök arabası bir tüy f"'. 
an bir defa sorub anlama:r mı? . ___ ,_ b. yutmuştur. Meri'si .. gırtlak borusu,, ıicıale doğru, gittikçe yükselen kondu. TanımadıkJatı bir kar para iıtediğ "mizi aocaa ır y tk ~ 

Sorub an!ıyamazdı, çünkü o, ~ tıkanmıt demektir. u unma .. a ça- dağlarla kaplanmııtı. dil•r. Zeua dört yanına 
a• sonra aByliyebilecetiz. Yalnız 1 Gfl l lır -"-· ul ala baıkını iıtediti ribi bitirditi ve 1 ışır. c ne es 8 ve-.- Y • Profesör uwn uzadıya baktık - 10uıa: ıunu haber verelim ki Şahin reiı 

Şahin Reiıi zincire wrdutu za . için milyon da ver:lıe, kabW edi. nı~edavf rtlcdflr baytara mUraeaat tan ıonra yanındakilere: - NeredeyizT clec:H. 
man, zaferden aarh09 olmu9tu. llzımdır. -Tanıdım amma, iki kıyumda Bir yeni i:lünyalı söyledi• 
Hakkı da vardı, çünkü böyle bir lem;:;· ı5zleri aert aCSylüyorlardı. Mideye pz folması: Hayvan ıreft· eski tarihin eski obası yok. - Çankaya'dayızl 
saferi o z.un•.1a kadar hiç bir Ve- Çünkü yalnız Habibe ile iki çocu- rir, emer, sol kal(ur gerilir. Gflc ne- _ Nereıiydi orası? - Çankaya mı? 
Dedik amirali kazanamamıttı. ~. vermekle de Şeyh Ebu Said- fes ahr. Bir ka( saatte boğularak öl- _ Adına Roma derlerdi. Profeıör ıöze kar19b: ,J 

8 h 1 k · · d Şah· R _... mesl tehlikesi mevcuddur. Bu hasta- ç k ! Kablett"" u ıar 01 
u açın e ın e- den, istedik'eri kadar para kopa· - Bir ırmak mı idi? - an aya 

iti bir daha elden kaçırmamak hk hayvanın işkembede tahammür e- d" . d" 
racaklarını b" liyorlardı. den trefl, yonca n emsali otlan fazla - Hayır, bir ıehirdi. Bu uzun, yer ır tım ı. • .a kaycrnıiyle her tevi unutmuftu. ak 1 Y • d·· yal lardan bif'IY 

D- , • Elçi onlara cevab olar ıun an yemesinden olur. Fazla yeşil ot ver • yetil parçaya da ltalya de-rlerdi. enı un 1 YanıL--rnda duran Dnra pa • E t, d dı· Bu ı"ıİfll ~ -~ söyledi: memeli ve yeşil otu samana kanştır • - Şimdi Barııbucak diyoruz . - ve e · arlığa baılamıştu - Kırk bin altım vermele ha • mahdar. Baytara müracaat llzımdır. dedi ve yeni dünyalı anlatmasına dek yaıamıı, bize kadar 
- On bin düka altmı mı? Bu zırız... Tehlike fazla oluna hayvanın gör devam etti: Yeni dünya bu iımi de 

parayı onlardan yalnız bir tanesi desi orta.~na içinde shTI ucu bulunan mit. Çünkü bugünü., 
1. - •••• maden bir bora saplanır. Uc geri çe- - Bilmiyoruz, kaç tane on bin için verme ı... _ u yuıtuktan on tün sonra e • 111&11m ilk 4ütünen ve 

K k b. I P k k. klllr, hayvanın lşktmbeslnl geren yıllar önce üçüncü harbi umumi adam burada otumıu .. 
- ır ın a tm... e ço •• linizde:lir. nılar madeni borudan dışım (ıkar. de buradan çıkmıı. Eski dünya Atatu··rk derlermı·,. Eter o 
- Çok değil. Bunu verirseniz. Valeryo Jiiitliii bırakmak ve Bun~.ın Mnra hayvana 0( ilA beş Ut- k d k ld kta · 

De a• la.'" • Yok•• d" kö ün en yı ı ı n sonra yem 1 olm··--ıı, yen·ı dün..,. -- altta kalmak iıteme ı: re ııtuda ~ yftz ~ram ımlfat dö Aud B ...-,, - ;,-
- Size ıon sözG ıiSylüyorum: - B"z bunun çok üstünde bir v•rntr. Eter h~wıı1 Alet ntmaZM bir bant da burada doğmuf- ugün- ula.-mazmıı Dikiıini (• 

"" kü genel banıın kaynajı burası ·· .,.. Yirmi bin •. Fransa kralı birinci para a!mayı umuyoruz... hırakla bert a('fhr ve frf 1mq hfr sötlilt görmek iater miıiniz1 
FranauYa bile esirlikten kurtul • _ E'li bin olıun!... knm•~ hfrt"• snkularak lletln vazl- dır. Onun için ona bizden önce- yeni dünya dikti. 
mak için IİZİD İltedijiniz kadar ??? rest temin olunur. kiler Banıbucak demiıler. Bunun- Hep beraber Atatürk 

- . ... ın~- '""' l Ka 
para YermedL _ A'tm•t bin... la beraber çat çat bu ra ırma· ııiıtiler. ...,ı: 

- Şahin Reisin bize Yerdifi _ ????... pınl altm ... Hem de Venedik altı• ğın kenarlannda harbi umumi ya· Bu dikide ne laf, ne 
aran hesablasak, milyc.nlan bu- _ Yetmit bet bin ... Yüz bin.... nı •.• Nasıl? ••• Gene dütünecek mi- pılmaktan geri kalınmaz. Fakat aranit, ne tunç, ne be~ 
lur ••• Bizim de son sözümüz ••• Kırk Gene mi razı değilsiniz?... ıin"z? .•• Şeyh Ebu Said bu itin bir bu dikensiz kara ıöllerle Japılan mir, ne çelik vardL tlKt' 
bin albn... Elçi, parayı yüluelttjkce Doça an evvel bitmeıini istiyor. umumi bir mubarebedir. yoktu. Yeni dünya bOf' 

Valeryo birdenbire dofruldu: :le Senatörlerin ıözleri fa!taıı Herkeıin ıaıkınlığı bir kat da- _ Dikenıiz göl mü? kenmez qıktan bir diki 
- Kırk bin altın pek azdır. Ben 1·ıbı" bu""yüyor, Valeryoya dönerek ha büyümüt, bütün gözler Valer- Gö·1·· dik · l ? s· G d K ..... 

- un enı o ur mu ır· ün üz, gece.. ıran-Şahin Reisi bir milyona da değiı- alık alık bakıyorlardı: yoya dönerek yıldırım saçıyordu. çok bin yıl önce göllerin dikenleri •tık alb uçlu birer ok 
mem Buradan kurtulursa r ene - Go··rdu""n mu·· yedı.g"ın· ha'.tı?... Va'eryo kapıda bekliyen aıke- A tab• t deiı'._ d .. 1 f •-- du 

• varmıı. mma ıonra •a 7- en ıo e qaunyor • _ .~ baıımıza beli olur. Yalnız Ş>yh Diye ooruyorlardı. re emir verdi: mit• Göller timdi dikenıizdir. Bn alb okun ber bıı;:;ı 
fı •. 'lidin kızı ile çocuklan üze • Valeryo yerinden kalktı: - E'çin"n canı ııkılmqtı. Sa. Sırplı Prençip bir gaytanla boy. kanadmda gene qdd• 
nn• de konu-lmı. _Cevabım- bı"r ay sonra v--- londaki ıe11izJiX.:, parayı o kadar ""-·~--

.,.- ... ••• ..... &• nuna astığı ve koltuğu albndan sözler yazılmıttı: 
- Bu olamaz. Toptan konut . receiiz. lıteraeniz Cezayire dö- seven Venediklilerin bu kuru inat hiç ayırmadıir altı telli Tanburit· Dumlupınar - Lozall _,, 

malıyız. •• Şahin Reia, eğer pek ner, yeniden ıe!ira.niz, itteraeniz l ıarmı, o tatkın ıöz!erin minasım d • y d:' ......... 
1 aaıım hemen akur ettı ve: - Bant - eni ;...~,-zorJaraanız, bir daha Venedik ıe- burada beklersiniz •.• Eğer burada 1 bir türlü an ıyamaa:ııtı. O d d k. I Eao 

1 1 S 1 k d - yle bir ünya ayız ı, ıö • Profesör eı e bit m·ılerı·ne ı
0

lı"ımemek ,·,.ın· yemın· -- kalır••nız bı·r aydan evvel cevabı- O da Doça : e enatör er a ar 7 

..... - ler bile dikensiz. Zeut bakıtblar. Esoet d mızı vermek ihtimali çok kuvvet- pşırmııtı. Vereceği parayı biraz d 
er.. h 1 d Diye oracıkta bestelediii bir miyormut gibi yeni _ Eder mi acaba?... lidir. daha arttırmak için azır an ı, I d d f 
- Omid ederim. EJ,.:nin cevabı bambqka idi: fakat artık onu dinliyen yoktu. türküyü çalıb okumafa basa ı. u: ...ar 

.,. ı · ı Vat Bu estantane türkü öyle bir tür- - Bunlar ne de111eP: B d ·· "d etm Onun - Yüz yirmi bin duka albnı.. Yerinden kalkan ar, aa:ıra er , _Lı-.-c 
- en e umı em... kü idi ki, •ök arabasmdalriler de bunlann belge olaaaa•.w* h3yJe bir yemine batlanmaaı, bu- - Fakat?... yonun yanma gidiyorlar, ona ya· 0 imalı 

1
• bı• .. 

rünkG gibi z"ndanda yatamaktan -Az mı? ... Peki ıize aon söz!.. Yat aeale, bir §eyler IÖylüyorlardı. hep bir aiızdan ıöylemeie batla· o • Bize ıC>y ıy(e-~-· 
claha lidiir.Bunnala ....._tim y • ._ ,US elli bin altm." Pml ~Devamı •ar) ddarı • 
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BORSA ~I 
1 f s ·ı r- K a_d_ı_n-··r: .. ,on·d· .. ,d,, ....... , •• , ...... 

Her parçası ayrı bir heyecana okun ıcak macera, 
kıskanclık. kuvvet, aş~ •e seyanat romanı 

~ enndr 81 1 de o uarı ıdC' ı?,Ort·nleı· 

Aşk Ve His Romanı 
"akleden: ( VJ • NO > 

HABER'in tefrikası No. 4 
~ 1:ene kocasma avdet etti. Onını, ı Avustralya kufuydu. Genç kadın, 
0 uın halindeki zamanından bah- kut meraklısı olduğu için, ev'nde
•etti. · ki büyük kafeste, bunlardan birik 
lkr -Hüliua, Kamile,' kocamm tirmiıti. 
ka abası ... -diye ıözü b'tirdi.- Fa - Şu kuşları bir görsem .•• 

l t, koıntuluğumuz, tamamiyle - Gidip bakalım ... 
eaad"f d • u tür. Onunla yanyana otur-
d u~uz için, biç de müteessir 
d egılıın... Oldukça §İrin bir kı2-
ır. 

-A ... Şirinliğe ıöz yok, doğnı
•1.ll H ' enı, sonra, ıon derece na-
tnualu. 

. Bu •özü, avukat Berki ıöyle
lnışti, 

Dürdane: 

d -=:- insanlara fazla itimat caiz 
egıldir ! -dedi .• Ben bu gibi ah-

"alde c'h' b' • • k d ıç ır fenalığını tımdıye 
fa ar görmedim!,, demekle ikti-
' ederinı. 

Veni: 

d - Canım efendim, güzelliğin
en bahsedelim. 

ti ~iirdane, m.inalı manalı gözle-
nı OYllattı: 

t .. - Bu güzel hanıma adamakıllı 
..:ı~tıül veren birini tanıyorum! -de 
~ı. 

Berki: 

td- ki.nı? -diye sordu.- Şu genç 
"rn nıı? 
~1.Dudaklarmda iıtihfaf çizgisi 

1rtnişti. 

- Evet._ · 
Pertev: 

~ Suıun ..• itte bn11 geliyor. 
ltı akikaten de, taraçaya çıkan 
~~tclivenlerde, zarif elbiseler giy 
.... ~t ıarif bir kadm hayali belir-
'41fti. -

l}iirCenç kadın pek yaklatmadan, 
dane dedi ki: 

te; Atık dediğim delikanlı her 
o}~lecrübe etti. Fakat muvaffak 

adı. 

G. .. • • • • • • • • 
teıb une~ ve deniz tarafından 
taıc;luna.rak, ihtiyarları orada hı 
hah •ı!ardı. Güzel tanzim edilmit 
lıit5b:de Yanyana yürüyorlardı. 

1 ırle · h ~ rıne ayli ıokulmuılardr. 
Liae ~l~n Yanındaki nebatlara el-
'h aın1 •· '-- mak . . K" ·1 1 liy 

1 
--.ıuna ıçın, amı e, 

de at a Yiirüyordu. Bunun için 
)'o~/anındaki delikanlıya s:kulu
içind u. Bu nebatlar da &<>n üç ay 
lıahç: a.ttıına çok büyümütlerdi. 
~i rı \>kan, batı, bunları düzeltme-

T ra la b akın ~İtli b· rına ır ak isteme-
lleha;ı ır hastalık geçirdiği için 
"tıif ti. atı keaınekte ihmal gösteri· 

Biraı • 
)etint! k' aonra, ınce yolun niha-
ltit ıır e 1 boıluğa çıkbkları va-
t 'ııı.en k 
•da11 ç adın, yanındaki delikan 
tlİdeıı uıaklaıtı. Erkek de ona ye
ı_,~hınzn Yaklatnıak te§ebbüsünde 

..,, adı. 
«\.arn·ı 

. Ona ~~· Ranıize baktı. 
dı: \' .... Yle baknıağı pek sever-
.. uıun" . 
<il'le . un ıf ad esi öyle açık, 

O 
arnırni . di k' d •.•• 

l\l'rıi b a, Kaomile gibi sanşmdı. 
k OY da • • 1~diler. lk· ~e aynı .endamda gı-
l'al>ılıyclıl ısı de çev.k ve sağlam 

S.. ar. 
o ... • . 

)rJ <- .erınd 
"~tt.ı ı:- e sahte bir nezaket P • c.pe 
~PtıJa., n Yce za.ınandan beri ah-

l\ı ı_ • "-anı. 
. oir ot ız, an!atıyordu: Ye-

tl a ornob'l 1 .ı o~n 1 a ınıth. O gün te-
'a. ' arnıştı l . ltıan ' evve kı gece oyun 

l\" . rnıştı. Ne~'eliydi. 
......._ rtıılc de: 

~ l3en· 
i\ltıt d ırn faeton'Iar kulu-1·a 

· " ed' ' '!ırA ı;- ı. 

a.eton d ..... 
edıaı bir nevi nadir 

Deniz kenarına !ndiler. 

O sabah genç kadının uzandı
ğı yere geldiler. 

Kamile: 
- Bu ıabah denize girdim! -de 

di. 
Ramiz: 
-Ah, niçin bana haber verme

diniz ... Ben de beraber g'rerdim. 

Bu ıözler üzerine, genç kadın 
muhavere zeminini değİ§tirdi. 

Köpek Dudu, bir çit altında 
saklıydı. Onun mevcudiyet:ni far
ketmeden yürüdüler. 

Şimdi, önlerinde, basit bir bah
çe açılmı§tı. Burada da nebatlar, 
mevsimin tesiriyle pek bol olarak 
fışkımııt bulunuyordu. Lakin, de
minki bahçenin fazla ihtimam 
görmüt olmasına rağmen, burası, 
daha fazla tabii bırakılmııtı. 

Ev, bir katlıydı. Kırmızı renkli 
sarma91khklar pencerenin etrafı· 
nı aarmııtı. Aşağı kattaki salon, 
doğrudan doğruya, düz ayak, ta
raçaya açılıyordu. 

Kumaş tenteler, içeriye güne
tin ıert olarak girmesine mani o
luyordu. Salonda tatlı bir ııık var
dı. 

'(Devamı var) 

HllAllabmere yardım 
Hilaliahmer İstanbul şubesin

den: 
Marmara yer sarsıntısı için ıu

hemize yardımda bulunanların ye 
ni listesidir: 

629,50 Emirgan orta mek-
tep talebeleri 

610 lstanbul 8 nci mek. 
talebeleri 

5000 lfrk lisesi talebeleri 
(Cümhuriyet gaz. vasıt.) 

5000 latanbul Saylavı Bay 
Hamdi GuraaY. tarafı. 

11239,50 YekUn 
39520 Eski yekWı 

50759,50 Bütün yekun 
1535 Tirilye ilk mektep ta-

lebeleri tarafından 

52294,50 Y ekUn 
-·O-

Askere çağrılanlar 
lstanbul Vilayetinden: 
Şubat - 935 celbinde iki sene· 

lik hizmete tabi (316 - 327) ve 
(328) doğumluların geri kalanla-

riyle (329) doğumlulardan (is
tihkam) ve (Muhabere) sınıfma 

mensup hizmet erbabının celp ve 
ıevk edileceği ilan olunur. 

-0-

HaJkevl balosu 
Halkevinden: 
7 Şubat 935 Per§embe günü 

Perapa!asta verilmesi evvelce ka· 
rar?aştmlıp ilan edilen (Soysal 
yardım) balcmuzu, Saylav seçi
min' ve yeni Saylavlarımızı da 
kutlulamak maksadiyle, 8 Şubat 
935 Cuma günü akıamına bırak
tığımızı balomuzu onurlayacak 
yurtda9larımıza saygılarımızla bil 
diriris. 

Jir Ha ~mlar k ~ı ıanı~ ı11ı l a11ıoı ıostt"rı• 

Nukut (Satış) 

• l.oııo.ıu o'" • \ ı\ ııoa 't4, --
• \ovoo l t6 - • Mııirtı 18, -
• l'arl) it>" - • f<trfln 48. - -
• l\ ı ııaoo 213 - • \'1t)OVI !4,-
• Rruhe 1111. - • 1 uJ~pcşte ~t>. -
• ı\tına 94, 

• """' 17. - ı • ( CDenc 816. . • Belııraı !14, -
• :ioh• ll4, - • Yut.obam• 35, -

• Anısterdım 8~. - •Altın 944 -
• l'raı 100. - • ~cıldtft 4:.?, - 1 

lı 
•~, .. ~tın'"' ıı " . • R • DkDOI •40 -

Çekler (kap. sa. 18) 
- = 

• LoD\Jfl O lfl .~• • ~IUkhlm .1 13 U 

• l\ev)Ott 0.7tı8 l • Vl~anı 4 . .tııs ı 
• Patis 1!.h.i • \1adrlt S.ı•(hO 

• l\llltoo 9.29• 4 • Rcrıto 1,9761> 
• Pruı..seı S.401 • V ar~oYa 4, 191)() 

'ı • Atın• 839117' • Rudapeştc 4. 8-iJ 

1 
• Cenevre 'l.I~ O , lllıltreş 711,89 
• Sofyı 67.9661 • f'clıırır 34 '78'1 
• Amıtcrdım ı.11.ı • Votuhamı 'l.78 ı 

1 • Puı 18,Q740 • Moskovı 1088 -

E s H A M 
1 it Hao ka.sı 11•.15 ı ranwıy ;i ı .·o 

1 

•Anadolu :t6. • (tmento as. 13.!5:-o 
~ejl '90 ravon Değ -.· 
~ır •ııvTln l!'i,!'iO ~ arlı ile!. -.-

Merkez Raotası M ~o Ralyı -.-
cı. 5tııona -.oo ~art m ecza -.-
Romnntt lf,Q!'I relefon -.-

j _ lsflkrazl~ t;J;;mer 1 

1

1. ı93.ı1 ürk llor.ı 30 30 Elcktnk -. -
• • • U 28.7~ frımvay Si 75 

.• • .. • 1TI 19.~~ Rıh um t7. 50 
lstltrbıOıhlll 1 94,t~ • Aııadolo ı 47 90 
trını lstlkruı 97.- • Aoı<lolu ıı 47,90 
19t8 A Mil. - ,00 Anıdolo ili 46,-
RıJda•. - .oo • ,,tl,,.c!!:Stl A '13 4'1 

ff ~ A D Y_Q__jl~ 
Bugün 

!2S Kbz.. VARŞOV A, U.US m. 
18.ııı &-hnbertıen kuartet kon.eri, 93z • 

ler, 19,U P~ 19,o&5 KonfenulJI, %0 Dile kon
ııer..%0,20 AkttıaUte, ıo.ıo Konaer, 20,46 Söz
ler, 21,16 Senfonik konser, 23,30 Şllrler, 23,40 
BekJAmlar, U Söı.ler, U,06 Dana plAkları, 1 
Da.ıa mıııılk.lsL 

Mil Kbz. BUDAPEŞTE, 1550 m. 
18,35 latvan Bertha orkeıtraaı, 19,55 Mz· 

ler, 20,30 Şıırkılar, 21,lll Spor tıaberlerl, %1,SO 
Stüdyo temıılll, ıs Haberler, :U,10 Çingene 
orkeıtraaı, L06 Bab_erlert. 

MI Khz. BERLlN, 35'7 m. 

ıo Aaker m!U'flıın, 21 Haberler, !1,10 Or&' 
konısert, 22.ao Gıuızekerle lllmll piyes, 22.SO 
Şıulob Kuartet koruıert, ıs Haberler, 2!,%5 
Spor, ıs,40 Mıııılklll prorram anuıı, ıt. Gece 
kon~rL 

2%! Khz. \' ARŞOVA, 1H5 m. 
18 Da.na mnslklıd, ııözler, 19 Haberler, 

19.15 Piyano mnsllda, l!U5 Sll:der, ıo Piya
no konseri, 20,20 Konferans, 20,20 Çlter lle • 
tiyle kon~r, 20,45 Sözler, 21 Köyltl prlala • 
n, ıt,45 Sözler, 22 Popillcr senfonik konııer, 

edebiyat, rekll\m, 23,111 Dam. 

M5 KJu.. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18 Sözler, 18,SO Kontrebas Aletiyle kon • 

ser, 19 Söı.lcr, 19,SO Orkeatra, 20,tıs Operet 

Les clocbes de ComevWe, 22,40 Haberler, 
2S Askeri kııonııer, %1,%5 çlngene orkeetruı. 

841 KlıL BERLlN, 35'7 m. 
19 PlAk, 19,35 Bahri nt1rlyat. ıo Opera 

operet parçalan, %1,10 LelpzJg'den nakil 25 

Haberler, 23,20 Mtlnth'ten kq sporlan ba -

berlcrt. 23,S:S Muslklll proJTam arası, U Dam 
IDU!Jlldsl. 

Erkek ve kadınlara 

KURTULUŞ 
Siçk: ve dikit deraanesi mü .iiresi 

Mm. P APAZYAN 
Haftanın dört günü kadın· 

lara, 2 günü erkeklere, günde 
ki ve dikit dersi tedris edilir 
üçer saat, Farıiz usuliyle biç
ve 3 ayda maarifçe musaddak 
diploma verir. Feriköy Tepe • 
üstü 116 No. Papazyan aparlı· 
manı. 

ASLANLI HÜKÜMOAR 

ÜL YMANIN OGLU i!fltJI 

Tefrika No.151 
/ 

r-- ! 
- Cidden mübalağa etmiyo • 

rum. Af rikada size benzer bir ka • 
dına tesadüf edeceğime hiç ihti • 
nıal vermezdim. 

Merzuka Muradın bu iltifatın • 
dan çok mütehasais olmuştu. Bu · 
nunla beraber sözü ba§ka bir ıa • 
haya çevirmek istedi: 

- lltifabmza tekrar teşekkür 
ederim.. dedikten sonra hemen 
ilave etti: 

- Şimdi bir ıeyiniz kalmadı 
ya •• 

- Hayır .. Hiç bir feyİm. Bel -
ki altı saat evvelkinden daha kuv 
vetliyim. Böyle birkaç saal hare • 
ketsiz yatmak sinirlerimi yatııtı • 
rıyor. 

Murad böyle söylerken hafifçe 
gülmü~tü. Yavuz: 

- Zannetmem. Ağabeyim hala 
eski huyundan vazgeçmemiı. Mü
temadiyen şaka yapar .• 

- Hayır, hayır .. Cidden şaka 
yapmıyorum. Beni çok dinlendi
riyor. 

-Olabilir .• 
- Şimdi sen l>ana anlat l>aka-

lım Yavuz .. Nasıl oldu da sen ya
tıyorsun. Babamın el yazısiyle bul 
duğum bir kağıd parçası, senin öl
düğünü açıkça gösteriyordu. 

- Evet.. Hakikaten beni ba • 
bam ölmüt bilir. Çünkü ölümle 
kartı karşıya geldim. 

- Nasıl oldu? 
- Şimdi anlatmak uzun sürer 

ağabey .• Bunlan önümüzde b era • 
her geçireceğimiz uzun günlerde 
birer birer anlatırım. Fakat timdi 
sen bana anlat, babamın ölümünü 
nasıl öğrendin? 

- Babamın ölümünü bana kim 
se söylemedi. Fakat ufak tesadüf
lerle söylenenler bana bu neticeyi 
çıkarttı. 

- Haklısın? .. Babamın ölümü
nü Merzuka biliyor .. 

- Ya .. Babamızı tanıyor mu? 

- Yakından· değil .. Fakat Ce · 
zayirde bulunduğu zaman görmü§ 
ve ölümünü ititmi9. Karısiyle kı · 
zı da Avrupaya geçmitler. 

- O halde tamam .. 
-Tamam olan ne?. 

- Hükmüm doğru çıktı . Bana 
Süleyman adında birinin karıaı ve 
kıziyle beraber Cezayire geçtiğini 
söylemişlerdi. Fakat ben baba • 
mın evli <ilmadığını, üstelik kızı 

bulunmadığını bildiğim için ba • 
bam olacağına ihtimal vermemit -
tjm. Fakat sonra oturduklan yer -
de bulduğum çocuk oyuncakları 

, ................ . 
jtazan f 

~ Rıza 1 

L~~~~I 
yoktu .. Aslanlariyle töhret kazan• 
m19tı. 

Murad, Merzukanm, bu ceva
biyle onu kendisine daha yakın 

hissetmiıti. Hiç olmazsa babasını 
tanıyan biriyle de kar91la§mI§ ol· 
ması ona daha baıka bir tavır 
vermitti. 

Murad Yavuza sokuldu: 
- Şimdi ne yapacağız, hemen 

dönelim? dedi. 
- Nereye?. 
-Avrupaya!. 
Yavuz omuzlarını kaldırdı. Da 

ha ilk gününden seninle münaka
şaya giriımek istemiyorum. Şim
diki halde bundan bahsetmesen 
daha iyi olur, ağaber.. 

- Niçin? 
Buna Merzuka cevap verdi: 

- O aslanlarından ayrılamaz .• 
- Ya öyle mi? 
- Ben bile o kadar uğraıhğrm 

halde onu ormanından ayırmağa 
muvaffak olamadım. 

- Nihayet ıiz ormanda kaldı· 
nız. 

- Evet öyle oldu. 
ikisi de güldüler .. 
Murad: 

- Yavuz, dedi. Şimdi l>eni de 
mi ormanına götüreceksin?. Ama, 
ben bilirsin ki aslanlarla uğrat
mıya\ı ıeneler oldu. Sonra. bu be
nim için tehlike olmasın? 

-Ne münasebet .. Bana kim 
misafir gelmif ki tehlikeye dü§4 
müt? 

- Demek tehl'ke mevzuubaha 
değil? 

- Hayır .. Hiç bir tehlike •• 
- Hemen gidecek miyiz? .• 
- istersen hemen .. 
- Fakat bu bulupnadan sonra 

Haıimanm kabilesinden hemen 
ayrılırsak çok ayıp bir harekette 
bulunmut oluruz. Hiç olmazsa bi
zi daha bir gün misafirleri olarali 
kabul etmelerini rica edelim. 

- Hatima benim yabancım de 
ğil. Bizim kusurumuza bakmaz. 

- Yok yok .. Bana çok iyi mu• 
amele ettiler. Onların bu hareket
lerini ödemek İsterim. 

- Ne ile ödeyeceksin?. 
- Evet haklısın. bu dakikada 

ödeyecek halde değilim.. Fakat 
bunu hemen kendilerini terketme
mek ıuretiyle ödemeğe çalışmak 
istiyordum. 

'(Devamı var) 

, 

ve salıncak bana Blinıla evlenmit ___ K ____ J_k ____ ) ___ _ 
olması ihtimalini hatırlattı. D~ - İra 1 ya 1 
mek ki doğru.. Çengelköyünde Kuleli caddesinde 

- Evet .. Merzuka da ayni §eyi dört odalı kullanışlı müstakil bir 
söyledi. yalı gayet ehYen fiatle kiralıktır. 

Murad Merzukaya sordu: Yaz ve kı§ oturmağa müsaittir. 
- Babamın Cezayirde öldüğü- Bah~e8İ ve kumpanya suyu vardır. 

nü kati olarak biliyor musunuz. Görmek istiyenlerin ittisalindeki 79 
- Evet, katiyete yakın bir hal- numaralı haneye müracaatları. 

de.. Onu Cezayirde tanımıyan (3820) 

AŞKIN, GÜZELLlölN, VE BEY AZ PERDENiN KRALiÇESi 

Marlene Dietrich 
BugUne kadar yarattı§ı filmlerin en gUzell olan 

---- ----- -~ - 1 ' -

KIZIL ÇARiÇE 
l=~•h••erler sahesor;Je kalbl•rimizi ı .. bire gelivor.Paramounl filmidir i 
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~ponyanın Amerika ve ıstanı.~fuıun m~hte-
•• • • dertlerı 

ngiltereye gore vazıyetı 
Başbakan ve Receb 

Peker geldiler 
(Btlf taratı l incide) emniyette beraberliği verilmiş bu-

f h d ·· t boz lunuyor.. Deg"i•tirmeg"' e ne lüzum ıini es etme en once, za en • :ı 

muş bulunuyor muydu? var?,, 
Muahedenin hükümleri nedir? Japonyanın Çine ve Uzak Şar-
.Japonya timdi ne yapmak isti- ka hakim olmak isteğiyle, Avus-

yor? turalya ve Yeni Zelandı da tehdid 
Deniz kuvvetlerinden yana, ra· umudunu beslemesinden çekinen 

kibleriyle ne yolda anlatmak eme- diğer kuvvetler gerçekten böyle 
}indedir? düşünüyorlardı •.• 

Japonyanm Çine karşı verdiği Japonyanın Yatington muahe-
sözler ne derece tutulmuştur? delerini bozduğunu anlatan tebli-

Günün uluslararası mühim it- ğin gönderilmesinde dahi iki yıl 
lerinden biri olan bunlar hakkın- muahedeler baki kalıyor ••• 
da, doğrudan doğruya alakaları Japonya, bu vakit içinde tebli
olması itibariyle, İngiliz muhar- ğini tekrar geri alırsa, diğer kuv
rirler!nin, denizcilerinin yazdığı vetler, daha uygun bir vaziyet or· 
yazılar çok dikkate değer mabi • taya çıkacağını sanıyorlar. 
yettedir. Almaz ve düşüncesinde sürüb 

Uzak Şark ve Olcyanos hak· giderse, bu defa yeni bir deniz 
kmd'aki muahedeler, 1922 de Va • kuvveti yarışının meydan alacağı 
şingtonda imzalanmışb. bellidir. 

Esas nokta1arı üç tanedir: Baş- Şimdi, diğer devletler bilhassa 
hca üç deniz kuvveti arasında ·Amerika ve İngiltere muahedele
" Emniyet müsavatı,, birinci esas- rin hükümlerine bağlı kalmakta 
tı. Bu üç kuvvet, İngiltere, Ame· devam edecekler mi? 
rika, Japonyadır. 1922 de imzalanan mualiede-

Bu e:ıas, kısmen §Öyle bir an- ye göre, Çine gerçektn yardım e
laşma ile tesbit edilmi§tİ. Uç de- de<"ekler mi! 
niz kuvveti sıra ile 5 - 5 - 3 nis- Japonya, Mançuri hadis.esini 
beti üzere olacaktı. Anlaşmanın tekrarlıyabil~eğinden ne derece 
bıl r.oktasının diğer bir kısmı da, emindir? 
Orta Oky:ınostaki adalardan hiç ====·=====::=======
bir!nin tahkim olunmaması üze- Basın Kurumu 
rin,ydi ... 

Vaşingtondaki ml.'ahedelerin İ· 
kinci esasına göre, dokuz Okya
noc lruvveti, Çinin arazisin~ tekef· 
fül edecek, bü.tün devletlerin·ken
dfoiyle ticaret ~§İ yapabilmesi için, 
Çinin kapısını aı.çık bulunduracak· 
tı. 

Üçüncü esas, Okyanostaki bu 
an!tlc-manm, bir uzvun isteğiyle de 
ğişemiyeceği, belki bütün imzah
ya'n devletlerin alakalı olduğu Ü· 

zerineydi. 
Bu esaslarda, görünürde hiç bir 

bozukluk sezmiyorlardı.. Fakat 
Japonyadaki askeri parti, Va§İng
ton anlaşmalarına kökünden mu· 

(Btlf taralı 1 incide) 

Zeybek dansını, Rus kur heyeti
sayılabilir. Bir de dans müsaba
kası tertib edilmiş, bunu Kadıkö
yünde oturan Bayan Fatma ile ka
velyes lülzanmııt;tt· -

Balo sabaha kadaT devam et· 

mi~tir. 

Baloda, ~ehrimizin birçok ta
nınmış şahsiyetleri hazır bulun
mutlardır. 

Gece yarısı son haberlerle ba
loda hazır bulunanlara gazeteei
ler tarafından dağıtılan (Balo) 
gazetesi çok beğenilmiştir. 

halifti. ==~=========== 
Japon hariciye nezaretinin ha

beri bile olmadan, 1931 de Muk • 
dene sarılarak ve tabiatiyle Man • 
çuryayı almak suretiyle ilk ka • 
zançhırını elde ettiler. Ve ora· 
da yarı müstakil bir . Mançurya 
devleti kuruldu. 

işte bu, Va~ington dokuz kuv
vet muahede:si, bununla beraber 
uluı;lar derneği ve Kelloğ misak
larını da bozmaktı. 

Çünkü Japonya, o zamanki 
Mançuryanın vaziyetinde bazı de
ği~iklikler istemek hakkı iken ve 
vaziyet buna müsaid iken, askeri 
parli, tek taraflı olarak bir ''kuv
vet dip!omasisi,, ile bu İ§in halli-

.12 adada vaziyet 
tehlikeli 

(Ba§ taralı l incide) 
metanet ve cesaretini kaydetmek
te, en sonunda hakkın galebe ça
lacağını söylemektedir. 

Adalardaki İtalyan tazyikleri
ne kar~ı buradaki lezahürler de
vam ediyor.. Atina üniversitesi 
felsefe fakültesi talebesi, İtalyan 
prof eaörlerinden Piyazzi, İtalyan 

edebiyatı dersi vereceği sırada 
tiddetli tezahürlerde bulunmuşlar 
ve dersin verilmesine mani olmut· 
!ardır. 

ne zirişmit oluyordu. =!! ... ~~=========== 

B· ı unla beraber, Japonya son· Alacak yüzünden 
raclan bu yoldan geri döiımedi .• 

Bir İngiliz muharriri açıktan 
açığ:ı eliyor ki: 

(Baş tarafı 1 incide) 

ranlı baki ba.:eğır.dan yaralannıı§ 

"Japonyanm bu muahedeleri tır. 
bozmak istemesi §U yüzden olduğu Kavganın tebebi bir alacak mf' 

anlaşılıyor. Amerika ve İngilte- ıelcJ· u:• ~;~petci Talib çoktanbe
re, Japonyanm deniz kuvvetinden ri İranlı Baı, İyP. olıın borcunu veı 
yana beraber olması isteğini geri mem'ştir. İi"i'nlı Baki de b!l satıatı 
çev·ı·dilcr. tekrar Talibe . ~'Jt!,tmı' ve borcu .. 

Bu, Amerikanın ve lngiltere . r.u islemi~tir. rv1Jnaka§a g:ttikce 
nin, kendi donanmasını, Japon . hararetlenmiı ve lir kavgaya dö
yamn donanması derecesine in • külmüftür. Neticede Talib biı-d'!n 
dirmckle olacaktı. Hem İngiltere, bire bıçaeım çekerek Bakin·n üı
hem de Amerika, bu isteği geri tüne atılmı~ ve bıçakla sol baca• 
çevirirhen şunu ileri sürdüler: ğmın sağ tarafından yaralamı§tır. 

- İngiltere ve Amerikanın, Ok- Bu esnada kavga yerine polis • 
yanos denizinden batka yerlerde! ler yeti§mİ§le:- Talibi yakalamıta 
de bahri mevcudiyete ihtiyacı var- lar, ve lranh Bakiyi de Cerrahpa-
dır. Bundan batka, Japonyaya ta hastanesine kaldırmıtlardıır. J 

Vall ttsttındağ nasıl 
halledlleceklerlnl 

anlatıyor 
( Baştarafı 1 inci de). 

dilecektir. Belediye büdçeainin 
hazırlıklarını henüz tamamlıya • 
madık. Darülaceze, Konaervatu -

var gibi mülhak büdçelerde de bir 
fark yoktur. Yalnız Şehir tiyatro
su kadrosunu biraz gen it letiyoruz. 

Sahne musikisini takviye etmek i
çin kadroya güzel sesli birkaç genç 
daha alacağız. 

Raıid Rızadan ayrılanların Şe
hir tiyatrosuna almmasını diiıün
miye bile lüzum görmiyonıın. 

Sürp Agop davasını kazandık, 
bu arsanın mukadderatını §ehir 

(80§ taralı 1 incide) l 
namzetleri üzerinde tetkikat ya
pılacak, liste .ile birlikte beyanna
me de tesbit edilecektir. 

Bunlar çar§amba günü ajanı 

vasıtasiyle memleketin her tara · 
fında ilan olunacaktır. Sekiz fU • 
bat cuma günü de saylav seçimi 
Türkiyenin her tarafında yapıla • 
caktır. Başbakanın gelecek haf • 
ta sonuna doğru Ankaraya dö • 
neceği umuluyor. 

Dün sah.ah Ankaradan gelmiı 
olan Kurultay Batbakanı General 

• J.s' 
Kazım Özalp şu beyanatta bu , 

muttur: . ti' 
"Kurultayda bu defa sayla" 

yı11 fazla olacağı için toplaıı~ 
fonunda bazı değişiklikler IJf 
maktadır. Evvelce 317 olan ta-19' 
aayısı timdi 399 olacaktır. ı,.I' 

yüzden Kurultay ıalonunda 

tadilat yapılmaktadır. . . " 
Saylav namzetlerinin tayını~ 

bii fırka batkanına aiddir. s~. 
le uğraşılıyor. Namzet lis!~1 

1 
nümüzdeki hafta zarfında ıliJl 
dilecektir.,, 

Londra görüşmeleri 
netice Verecek? 

n 
planı takviye edecektir. Şehir pla. 
nının hangi mütehassısa verilece-

ği bugü~ yar~~ ~~~~§ıl~~tır. .. Şimdiki bütün misakların tek bir akİ 
Ataturk koprusu daımı encu • 

mende tetkik ediliyor. On beş gü· haline getirilmesi dÜŞÜDÜIÜyor 
ne kadar münakasaya çıkarıla-

caktır. 

Florya plajının istimlaki bit • 
mit sayılabilir. Bugünlerde parayı 
bankaya yatırıb makbuzunu mah
kemeye vereceğiz. 

lkbaharda lstanbula büyük bir 

Londra, 31 (A.A.) - Fransız 

Başbakanı Bay Flanden le Dışan 
i~leri Bakanı Bay Lava1 bu akşam 
caat 19 da Londraya gelmişlerdir. 
Son hızrhklar dün gece Avam ka
marasında yapılan hususi bir ka • 

su §ehri mütehassısı getireceğiz. bine toplantısında tamamlanmı§ • 
Bu mütehassısa evvela bir plan tır. İngiltere tarafından görüşme• 

yaptıracağız, sonra da bu plana 
göre Florya plajını tanzim edece-
ğiz. 

ı~re, başkan bay Mac Donald, Dıt 
işleri Bakanı Bay John Saymen ve 
bay Stanley Baldvin iştirak edecek 
lerdir. Bütün cuma veknmen de cu 

Adaya su getirilmesi etraf mda rt · .. 1 · · • 1 d k l ma esı gun erını ıf ga e ece o an 
icabeden planlar hazırlanmı,tır. .. .. 1 · kat't 1 k . . goruş.me erın mevzuu o ara 
Yakında vapur tedarık edılecek, · · h d"l · · d F ans z ve 

ıza e ı memıt ıse e r ı 

Ada suyu fiili bir safhaya girecek- lngtın..,... .. n4 .. nnm Avrupo. e-m.ni -
tir. Yenibahçede yapılacak stad- yeti meselesini tetkik edecekleri 
yom yerinin istimlaki devam edi. malumdur. 
yor. Burada sahadan başka etra- lnglltere do~u misakının 
f ındaki tepeleri de istimlak edece- lehinde 
ğiz. Saha iki kilometre murabba- Londra, 31 (A.A.) - Fransız 

ıdır. Burada yalnız stadyom değil, 
at yarışları için büyük bir hipod-

rom da yapılacaktır. Jür1 tehir 
planı mütehassısısnı tayin ettik -
ten sonra mütehassıs hemen geti -
rilecektir. Planın kaç senede ya· 
pılacağı henüz malfun değildir. 

Yaralanma 
Dün akşam saat 21.45 de Ka

srmpaşada Kadı Mehmed mahal
lesinde Y eniçeıme sokağında 36 

numaralı evde oturan Çamur lz. 
zet ıarho, olarak mahalle arala-

rında dolatırken sabıkalı Çoban 
Zekiye raslamıf. Aralarında bi -

linmiyen bir sebehten kavga çıka· 
rak Zeki tarafından bıçakla elin -
den hafif surette yaralanmıştır. 

Kumbara h1rsızı 
Nişantaşmda Meşrutiyet ma • 

hallesinde oturan Katina polise 

müracaat etmiı, ve içinde 25 Ji. 
ra bulunan kumbarasının bir ay 

evvel evinde çalışan Hatice tara· 
fmdan çalındığını iddia etmiıtir. 
Tahkikat yapılıyor. 

Sarhotluk 
Dün gece Süreyya ve Hadi is • 

Başbakanı ile Dış Bakanının Lon
drada yapacakları konuJnıalar 

hakkında Reuter Ajansının aldığı 
malumata göre, Almanyanın Şark 
misakma iıtiraki lüzumunda da • 
ha timdiden İngiltere ile Fransa 
anlatmıf bulunmaktadırlar. Fran
sa açık<: .. '\ anlamtııtır ki, eğer Al
manya ile Lehistan bu misaka gir
mezlerse, Fransa Sovyet Rusya ve 
Çekoslovakya ile tedafüi bir itti .. 
fak yapacaktır. Halbuki böyle bir 
ittifakı İngiltere pek birtaraflı bul 
maktadır. Binaenaleyh lngiltere • 
nin Şark mi.sakı lehinde olarak te 
razide bütün ağırhğiyle basacağı 

beklenilmektedir. 
Keza Fransız bakanlarının 

Versay andlafmasındaki askeri hü 
kumetlerin birtaraflı olarak feshi 
aleyhinde Romada tanzim olunan 
Fransız • ltalyan beyannamesinin 
tasvibi hususunda dalondrada mü 
said bir hava bulmalan çok muh
temeldir. 

Paris, 31 (A.A.) - Ayan Dıt 
i§leri ve müstemlekeler komisyon 
lan, toplu bir halde, Bay Laval ile 
Bay Rollin'in Roma anlaşmaları 
~~~------------------~ 

Atinada hüku
met aleyhine 
hareket mi? 

minde iki kiıi istiklal caddesinde HUkt\met tedbir aldı 
Türk birahanesine gitmi!ler. Bi • Atina, 31 _ Bugün Atinada 
raz içtikten sonra Hadi nara at • hük<imt aleyhine bazı hareketler
mağa başladığından dııarı çıka .. de bulunulacağına dair bir 9ayia 
rılmak istenmi9. Bu arada gerek çıkmıttı. Bunun üzerine her ta
Hadi, gerek Süreyya rezalet çı- rafta sıkı tedbirler alındı. Bilhas
kardıklarmdan ve Mehmed Ali sa Atina muhafız kıtaları takviye 
isminde birini tahkir ettiklerinden edildi ve §ayia etrafında tahkika· 
yakalanmı§lardır. ta baılandı. 

ile bunların menıeleri ve net~ 
ri hakkında verdikleri izahatı~ 
!emişlerdir. Komisyonlara baf 1' 
hk eden Bay Baranger, doku:Z 
ıika olan bu anla§maların iki f' 
ha ayrılacağını işaret etmiştir: _fi 

1 - Avrupa vaziyetine dair Y" 

tokollar, . 
2 - 1915 [ondra anlqma1'1', 

na bağlı o1up lt.alyan. Fransız~ 
temlekelemin hukuki itlerini 
leden muahede. 

Bay Beranger'in talebi üz~ 
Bay Lavalin, bu iki grub hakkı 
izahat vermittir. 

Bay Lava!, yeni anlatmalJ' 
eski Avusturya, Macaristan i~~ 
rator1uğu ve Tuna müvazenetıtl 
alakadar bütün devletlerin nıii~ 
kabil istiklal ve temamiyetle 

1 hürmet İçin umumi bir muabe 
ye kapı açtığını söylemiştir. ~ 

Bu münasebetle, Bay Laval f 
1 sanın yakında Londrada alııı'i, 

düşündüğü vaziyeti de antatııtıf 
tır. f 

. ikinci grub liakltın<Ia, ft•I r 
lann coğrafi çiziliılerinde ,-~ıı;, 
taki ltalyanların hukuki vazı1 , 
ferine aid nihai nizamname ii~~ 
rinde çok saı-ib izahat vernıit~, 

Müstemlekeler komisyonll ifl 
kanı Bay St~g'in bir suali üıet i, 
Bay Rollin, ay Lavalin elde e~ 
ği neticelerin, müstemlekeler ıı J 
retince alınan vaziyete uyguı> J 
duğunu söylemiş ve Afrika tef~ 
mesaisinde Fransa ile ltalyayJ tıf 
laştıran bu müzakerelerden do 
memnuniyetini bildirmiştir. ~ 

Londra, 31 (A.A.) - ft• 
muhabirinden: ıi • 

Pariste yapılan Fransız· 1~1 
liz iptidai görütmeleri netic~~ 
İngiliz resmi mahfilinin intı ıt~' 
göre lngliz telakkisi, halihaı .. ,ii' 
müzakere edilmekte olan. b

0

1
,· 

msakların bir tek akit hahne JI 
tirmektir. Bu akit, ayn ayrı. otl' 
öteki akitlerin mevcudiyetiıı• ,ıf 
mmakla beraber, hepsini olıJ l 
kurumu kadrosu içinde "~ 0~,, 
nezarti altında mütesanid bır ,l 
yeti umumiye halinde topla)'" 

tır.s··.A d.... .. ..ar ~:ı 
o.rıen ıgıne gore, pa... er 

ne kadar bir .anlatma yapıl~rcl: p· 
manya ile eski müttefikler• ·r ~l 
bil, alakadar devletlerle bı '~' 
yapılacak müzakereler de ııı~~' 
fakryetle neticelenirse, bu etili 
mi misakın mevcudiyeti sa1 11 
de Avrupa silah1anmalarııı• ııtl 
bir rejime tabi tutacak bir ;iJI" 
m.a 1apılmaıı tasavvur ecirle 

t 
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T AKStM ABlDE KARŞISINDA 

Yeni bir şekilde tanzim edilen 

• 

A 
SALONUNDA 

MÜNİR 
NUREDDİN 

G il r ses' i 

Dün ve Yarın Tercüme Küll·yatının 25 inci kitabı 

Lasedemonyalılar ve Atinalılar 

'' Cümhuril}et ,,leri 
Ksenofon - Haydar Rifat 

Fiatı: 50 liuru~. Dağıtma yeri: Va liıt Matbıısı - Ank"ara caddesi: İ11tanh ul 

"Dün ve Yann tcrcilme klilliyatını, parasmı taksitle vererek de elde edebilir siniz. 

· İstanbul Asiiye Üçüncü Hukuk IF1 1 .~ , l'fi:IIDl.mı 1 ~ru 
Bua~şamdan itibaren mahkemesinden: mıınw~ınııııı~rıijnılWllillffi9 '~ ·ı m ·~j 1 nıı Jınm ~~I nı ~ınl" · - y .NI ÇIKTI 
dinllyecekslnlz. Neıimenin Kazım aleyhine aç- ~ ili 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Jt~ıW4-~9numaupmuk~ ~ Ala~~a R ~atır~. 

llıllnfttlll•~ınımmnnıır.ıtıııuııııımııımuıııırmıınmınıımnııuıuııınmıııımnıım 1118ıını~"' yet bo!anma davasmm 2s - ı - -: YEM EK ve TAT L 1 Ki TA B 1 
~ebıımııın en güzıde oırnyucuşu 1 935 tarihli celse,sinde Kazımın bu-

Mu•• ZEYYE lunmadığından dolayı gıyabında 
Bayan muhakeme icra krlmmrştır. Ve da 

' va hüküm derecesine gelmit oldu-

~ C11tli 1251 
ciltsiz 100 

kuruş 

Hergün pişecek yemeklerin ve t1thlanrı hstcs'n ve yıpılışlınnı 

bu kitabda bul acalısınız. 
Satış yeri; Tstanbul Ankara caddesi ~o. J 57 

lnkılAb Kitabevi Eski L O N D R A ğundan usulün 406 ncı maddeıine 

Tu~ TÜRK ı =~~-~-~~~=ı-i-~---.--._-_-rm-----.---~-=-~-=---~-=-c-=-~-=-=-.-~-~--=----~-~-~--~~-=-=-~=--=-.~--~--~-
k lo a bırakılmış oıduanndan gıya- a Doktor Ahmet Asım Lokanta ve birahanesinde her a ıarn ( 0

- f: 
bmda yapılan muamelelere be§ 

tagaani elmektedir. Tel. 40227 
ıııımııııııımıınımııı:ımrnıııııııııımmııumıııımnıillıımtllııııttıınıııııııınmıınmııımııııııımıııımııııııı ..-..._ günde itiraz etmekle beraber yev-

·~~-·-••••ll mi :mezkGrda gelmediğiniz tak- 1 
V dirde maddei mezkUreye tevfikan 

k et • • h. t e ı k 1 I i! Tramvay yolu, Muallim Naci cad. No 115: • a ı .. ._ ~z ı .ıyar ı intaç eti eceği ilan olunur.(3875) ı~tanbulun en güzel yerinde geniş bir paı·k ortasında her türlü asrt 
-.. .Il :İ:i konforu haiz çok temiz, fiyatları çok ehven Ye kadın erkek her türlü 

b İstanbul Asliye mahkemesi 6 n hastalara açık hastahane. 
~l'kekJerde vakitsiz ihtiyarlığa karşı cı Hukuk dairesinden: H Yatak fiyatlan iki liradan itibaren 

• Fethiye tarafından Beyazıt Sü- H Doğum ve kadm am~liyatlanyle apandisit, fıtık, basur ve buna 

r nı O 1 
ruri mahallesi Hoca Rüstem so- :i Lenzer ameliyeler için hususi, fiyatlar, arzu edene fiyat listesi ve 
kağmda 13 No: lu hanede sakin H broşür gönderilir. Telefon: (4.2221) 

Bulgaristanlı Salih oğlu Mehmed .:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: m:un -

aleyhine açılan bo§4llma davuı· ı Gu··nu""n F t fi 
nm icra kılman muhakemesinde o Qdra arı 
ikametgahının meçhuliyeti hase- 1:. 

Muhtelif gazetelerde çıkan gilnlltı hadiselerine ait fo-
biyle vaki ilanen tebligata rağ- tografJarla apor mecmualarmda gördüğünüz spor bare-
men mahkemeye gelmediği gibi kctlerine ait fotograflar yalnız lstanbulda V AKIT 

Tabletleri 
lJ 
d.~\rlyett ten bih eder, sinirleri kuvvetlen-

tlr \Te vakitsiz ihtiyarlığın Unllne geçer. 

lstanbul'da fiyat. 150 kuruş vekil dahi göndermemiş olduğu kütüphanesinde satılmaktadır. 

bulunur. 
, • • • • '-"' .... (.1 ~ ' 

anlqılarak davacının talebiyle 
gıyabında muhakemeye bqlana
rak evrakr dava okunarak davacı 

111 1111111111 11•11111ıııı1111111ımıı 11ll"'ııııınııı•"ıııııll"'nııııı111ıırnıııı1ıınlllll11ııııııınııı1111ııı Dllııııuııııruıııtınıııııın 
11111 ıı111111n 1111111111 11111111 ıı111111 ııııııı1111 nı ııııu111ıı ııııı11111Hıtııııuıııı1111uııııı1111111ımı.ia.. 

Reçet ler 
evlilik vesikaıı ve müıbit olmak 
üezere §ahitlerinin liıtesini vere

Müstahzarlar 
Parfümöri 

RARAKÖY 
ECZANESi .., 

Hüseyin Hüsnü 
Karaköy caddesi rto. 5, Tel. 41252 

'' Bu hafta çıkacak olan 

~" Spor ostası,, nda 

,~ rek dinlenmesine ve İ§bu muame
~l leden bahisle muameleli gıyap 
jl 1 kararının 15 gün müddetle ilanen 
ğ)I tebliğine karar verilmit ve bu 
!~ baptaki gıyap kararı mahkeme 

H"Jı divanhanesine talik kılmmıt 0 } .. 

duğundan tarihi iliinrn ferdaım

~~~ ı dan itibaren bet gün içinde itiraz :J ebnediği ve muhakeme günü olan 
j~ 1 17 - 2 - 935 Pazar günü saat 
,, 14, 30 da yeni postahanede lstan

ii~ bul Asliye mahkem~i altıncı hu
\ kuk dairesinde heyeti hakime hu
( zuruna gelmediği takdirde gıya
§~ hında muhakeme icra kılınacağı 

§ tebliğ makamına kaim olmak üze
re ilan olunur. 

İstanbul Aıliye ikinci ticaret 
mahkemesinden: 

o fese; 
<le}(ı r IsmaJI Haklıının güreş aleyhin-
~e\7ah1akaleslne, güreş federasyonu reisi 

Agop Boşnakyan veresesiyle 
Beyoğlunda Kale '80Kağmda Sen 
Piyer hanında oturan Madam Eli· 
zabet Kalleya ve nıütevaffa Jo
zef Kalliya kerimesi Matmazel 
İrma ve Lidya Kalliya aleyhine 
açılan alacak davasının yapılacak 
muhakemesinde Bayan Elizabet 
lrma ve Lidyanın ikametgahları
nın meçhuliyetine binaen tebJi. 
ği tif ahi makamına kaim olmak 
üzere keyfiyet ilanla beraber mu
hakemenin 30 - 3 - 935 Cumar
tesi saat 14 de yapılacağı ilan o
lunur. ( 418) 

\Teriyor. Muhakkak okuyunuz. 

o ' 
8 'Nrt* a 54 IT 

Büyük 

,(J ~ ayyare Piyangosu 
• ez 1 e,.t. 
b "• lp 4. CÜ Çekiş 
lllJ ""k ~ 4!1,. Yu ikramiye : 

11. Şubat 1935 dedir. 

25.000 Liradır 
ıcQ 10 O 

l · 00, 4.000, 3.000 liralık ikramiye-
e,. ve 20,000 liralık mükafat vardır. 

p -Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Babıali, Ankara caddeıi No. 60 
Telefon: 22566 

Sah günleri meccanendir •. 

. ,, . . . . .. 
~ . ..... . ~ ·~ 

Nümune ve fartnamesine göre ''70 x 100,, eb'adrnda ''5500,, kilo 
ikinci hamur beyaz kağıt pazarlık) a 30.1.1935 de ça11amba günü saat 

15 de ıatm alınacaktır. istekliler nümune ve şartnameyi gördükten 

son.ra pazarlıkla girebilmek için " % 7,5,, teminatlarile birlikte Le • 
vazım ve mübayaa ıubesine müracaatları (207) 

TLJQKiVE· 

l 1 Rll~T· 
BANKA51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RAl-4AT-b0~Q 
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Spo.c: 
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Ocaktan idareci 
ocaktan yazıcı 

Son senelerde hakikaten lidde- ' Çekler ile İspanyolların kav ı 'ıuriyetinde knlmatarını istemem. Ilu 
tini arttıran kıyasıya futbol ne ya. gası da spor tarihi için oldukca la- ırfan. kuru~un~ bir vakitler Hu~yada 
zık ki hala eski günlerin acı batı- 1 rihi bir vak'adır. temsal elma~ NıhaUar, Ulviler, Zeki . 

ra~arını ca.nlandumaktan bir tür· Eğer dirayetli hakemlere malik 
lü kurtulamadı.. değilsek bu noksanlığı heyetlerde 

Dünyanın hemen her yerinde değil; kıymetleri çok yükaek eski 
ıertliği ve o derecede f · ddeti iti • futbolcuların kimbil:r hangi ıe
barile bu kabil kazalara sebebiyet beblerle hakemlik yapmamaların
veren ıpor hareketlerinin başında da aramalıyız .• 
Asosiyeıin futbolu ile, Amerika • J Bu ehil eller sözü ıpor alan!a
lılarm oynadığı futhol gelir. ! rında senelerce ter dökenlere Ha-

Burada ıayma.kla bitip tüken - , ıeki eksiri gibi. ıif a verecek bir 
miyecek olan kaza!arın beli: baş- 1 buluştur. Şu kadar ki spor :tlerini 
lılarını insan ne çabuk la hatırlı· idare edecek ehil eller gibi ketke 
yor. spor yazılarında da ehil ellere yer 

İyice hatırlıyorum Mehmed Na. verilse de ellnin hamuru ile erkek 
zifin kırılmıı bacağının rontgen - işine herkes karıtmasa ! .. 
de alınmış resmini o zaman neş- ~e yazık k : bu hulya spor ya-
retmiıtim .. O günden bugüne ka- pan!ar için ne tatlı bir rüyadır!. 
dar kırılan baca!cların ç;kan kol O. Beaim KOŞALAY 
ve omuzların sayısını benimle 

beraber bilen!er çok o!sa gerek. Basketbol 
Cenev .. e turnuvası ve 
~Urk Uolversltesl 

Hele son zamanlarda oynanan 
Jngiltere - ltalya maçını hatırlar 
sak İnsanın futbolu oynamak de
ğil aeyir bile elmeğe kalkması mi. 
nasız olacak.. , 

Futbo!ü terkettiğim ıenelerde Türk Unhersile.sinin Avrupa bas-
ketbol turnuvasına dal"et edildiğini 

onun ~id detinden kendimi kurtar- öğrendim. Tam yerinde olan bu da-
dığım zaman çakur çukur futbol veti) eye bilmem nasıl ce\f.b verile· 
oynıyan doat'arrn maçlardan ev- cek. Ancak bir hakikat varsa o da şu-
~1 Miy! .. li~l••'n' \..al .. w!ıvo..- .la , ~da&r• "'l'ür~bede O)'D&naA baaketbol 

geçen hafta Be§İktat m d barice kuvvetli akisler yapmış amma 
.. f' . . açmv a memleket içinde bu işle alakadar, ve 

Lut ının galıba Nazıma çarplıgı- T l c l k b · ı h' b' r ı h . t • . • • ına ag ı aç ır aa eye 
nı gözünde büyüterek tekme ıa- yoktur." lstanbulda basketbolun iki 
dasınm kulağına kadar geldiğini sepet ve bir topla oynandığından pek 
yanındaki eski bir oyuncuya ı 'ka- ötesini pek haklı olarak bilmiyen ve 
yet şeklinde anlatan zatın bu hay- voleybola varlığını vermiş bir mınta
retine ben bP.rkesltn fazla hayret ka heyeti vardır. Bu heyetten basket-

d
. , bol işlerinin IQtfen kabul edilmesi ri-

e :yorum... d'l . Onl d b' .. • • • • ca e ı mış. ar a senede ır veya 
Bugun ıpnr ı~lerının ehıl ellere hiç oyun oynatmadan bir takıma hük 

hırakılması ıekHnde baılıyan de- men bir iki galibiyet vererek bir baca· 
ri::J b'r ne§riyat k~rtısında turadan ğım yarım parmağım boyunda kosko
b !ri çıksa Ja; c!-ıi1 eller devrinde ca federasyon kupasını teşvik mahi • 
bu kabil kaza!ar olduğu zaman yetinde bir klübe veriyorlar. Te~kila
tedbir olarak heyetleri istifaya mı tın başındakiler Avrupamn en birinci 
davet ederdiniz dese hakkelinsaf pl!nda ıelen Türk basketbolunu bun-

dan ibaret sanırlar. Oyle olmasa ver-
b~~a cevap verecek bulunab'.lir dikleri ehemmiyet çerçevesiniden ta. 
mı· .. şardı. idman teşkilatımızın ehemmi • 

Ehil eller zamanında yapılan yet vermediği bu spora karşı Halkevi 
par!ak bir Prag tenezzühü vardır çok bilyük alaka gösteriyor. Mnttaka 
ki ben onu Lale devrine benzeti _ şampiyonu bir oyunla, Halkevi birin-

cisi tam seksen oyunla ve üç katego -
rim ! Yanı 1mıyorsam Zeki latan- ri üzerinden seçiliyor. Cenevrede 
bul futbol heyeti reisi iken kendi- Türk basketbolunu tanıyanlar vardır. 
ıinin de oynadı ğı Vefa - Fener Hafüevi turnuvasını ve beynelmilel 
arasındaki ıild maçında büyükce temaslarımızı onlar takib ediyorlar. 
bir kavga çıkmı§tı ki 0 maçın ha- Basl,ctboldaki varlığımızı bu oyunla· 
la neticesi b' r türlü ikmal edileme ra ve turnuvalara istinad ettirerek 

tanıyorlar. 

mi, tir. Kaza gelirlten haber ver- Universitemizde soporcu çok fakat 
medjği içindir ki tekline ve yer'ne ne yazık ki spor teşkilatı yoktur. Ce
göre hazan bir i.fel halini alıyor.. nevre davetine red cevabı ,·ermek mec 

lerin yerinde pek ala Cenevrede Me · 
nemler, Vasfill!r, Sadriler, Kamiller, 
Ruhiler Hayriler temsil edebilirler. 
Hem bütün turnuvada en önlerde bi • 
tirerek temsil edebilirler. 

Türklerin basketbolda şimdiye ka· 
dar büyük bir avansları vardı, Hiz 
basketbolu Avrupada he .. kesten çok 
sene enel oynadık. Bizde bu oyun 
oynanırken Avrupada daha bir tek 
basketbol çemberi yoktu. liiz bu işe 
Amerikadan yarım sene sonra başla· 
dık. Senelerden beri çalışarak elde 
ettiğimiz bu avansı başkalarına ne 
hak yere fırsat vererek kapattırırsak 
ihmalkarlığımız yüzümüze vurulur. 
Korkarım ki ba.'lketboldakl işlerimiz 

bir ko~ucunun dört tur al"ans aldık

tan sonra pistin kenarında oturarak 
rakiblerfnin o dört turu kapattmb 
bir de tur bindirdikleri vakit tekrar 
yetişeceğim diye koşmasına benzeye
cek. Bizim basketbolda bugün Anu • 
padan alacak dersimiz yoktur. Onlar 
bizden çok şey öğrenebilirler. Fırsat 

varken bunları öğretelim, çünkü öğ· 

renmeye gelince hoca daima talebe • 
den üstün çıkar. Bir vergi gibi bize 
verilmiş bu varlığı körletmiyelim. 

Nali Moran -
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B'ngöl - Bakırköy eski jan

darma kumandanı Kemal, karıaı 

Nesibe, kızı muallim Nimet, oğlu 
gümrük komisyoncusu Necdet. 

Kepez - Safranbolu merkez 
Akviran köyünde Gülen oğlu Os-
man. 

Ünal - Uleli Fethi Bey cad
deıi Kurultay ıokak No: 2 Celal, 
karısı Müveddet, kızı lrf an. 

Akgün - Laleli Fethi Bey cad
desi Kurultay aokak No: 2 Refik 
ve a 'lesi Müesser. 

ltılay - Beyoğlu Pamıakkapı 
Sakar sokak No: 8 Mehmed Celal. 

Kayan - Fethi oğlu Nejat, Üs

küdar Paıalimanı Tütün inhisar 
deposunda istifçibqı muavini. 
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Soğuk algı_n!ı~ ~~ 
ve nezle ıçın " 
en tesirli ve geçirici ilaç · 
tır. 

Her eczaneden iste-. . 
yınız. 
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Sarı Saçlı · Adam 
Ne~rolur.".lluştur. Ba~ından scnuna kadar zevk, merak ve 

heyecan ile okunan bu romanlardan her on be! günde b:r kitap 
çıkarılacaktır. 

Her kitap ba~lt başına bir romandır ve fiyatı yalnız bet 1 
kuruştu!'. 
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Ben tekrarladım: 

- Fesüphanallah. 

- Bak, ben böyle bir hayret 
:fadesi hiç itilmiş değilim, dedi. 
Fakat ifte aenin anlıyacağın gibi, 

ölümü; arkasından gıdayı; insan
lara ezelden arız olan değişikliği 

yok ettik. Ve hadiseler; büsbütün 
ortadan kalkmış gib:dir. Ve .•• 

-Dur! diye haykırdım. Zihnim 
karmakaraşık oldu. Dur! tane la· 

ne ıöyle ... Hepsini birden kavrı

yamryacağım sanki .• Bu; pek ya 
man fey. 

Güldü: 
- Anlaşılıyor, dedi. Uzun za

mandan beri uykuda olduğun an
laııhyor. Pek ala. Öyleyse fU §e· 

kilde konutalnn. Sen sor, ben cev 
vap vereyim. Y alnrz b · r şey rica 
ede ·. jim. Mümkün olduğu kadar 

az ıual sor. Ve elinden geldiği 

kadar, heyecanını zaptelmeke ça· 
lıı. Böyle şey, burada yoktur. 

Tuhaftır ki, hatırıma ilk gelen 
aorgu, adamın giydiği elbiıelerin 
neden yapıldığını öğrenmek oldu: 

- Dağ keten'nden, dedi. Yüz
lerce ıene giy. Gene yırtılmak bil
mez. Hepimizde bundan bir takım 
var. Ve eğer yeni bir·istiyen olur

sa, hemen turayı dönünce, mil· 
yarlarca: bulunun. O kadar da 
çoktur. 

- Teşekkür ederim. ded:m. 
Şimdi ıuna cevap ver: Şu dakika
da nerede bulunuy:oruz? Burau 
neresidir? 

- Bir müzedesin. dedi. Came
kanların içeraindeki ıekiller; se· 
nin gibi imanların örnekJeridir. 
Fakat burada, hakikati ve bam

batka hayatı görüp anlamak isti
yorsan, oturduğun kanapeden 
kalk, benimle beraber caddeye 
çık ! Bir yere oturalım. 

Dediğini yaptım. 
Büyük, lot ve kasvetli dairev 

lerden geçerken, camekan içerain
deki nümunelere hayretle bakı-

yordum. Bu ıırada bana çok ya
kın g:yinmit ve tuhaf bakıth biri 
gözüme iliıerek: 

- Aman, dedim. Bu benim ta· 
nıdığım tiplerden biridr. Bu, bu
raya nerden gelmit? 

- Evet, dedi. Hatta, sizin dün
yanızda bunun bir de adı vardı. 
iyi hatırlayamıyorum. Kafama, 
tarih ameliyatı yapılırken, o ka • 
dar dikkatli davranmamış mı ne -
yim !.. Fakat her halde, sizden 
biridir bu adam. 

Ne söylediklerini hiç anlamı • 
yordum, desem caizdir. Sonnağa 

da vakit yoktu. Koridorlan geç
miı, caddeye çıkmıştık. Fakat bu 
ne manzaraydı Allahım ! 

Cadde! Bizim bildiğimi-ı cadde 
olacak güya!! Fakat nerde ... Böy
le bir hayat, acaba akıldan ge
çer miydi. Değiıiklik; işte bu ka
dar olurdu. Otomobil ve ~lektrikli 
tramvaylar, kamyonlar, molo -
sikletler, sürüyle enerjik insanın 
geçtiği. konuştuğu bu sokaklar, 
baıtan başa yosun tutmustu. Koı 

koca binalar, harab olmuş. San
ki geçirdiii yıllar, asırlar, onlan 

yalayıb yemişti. Her yanı~ff 
ıun ve küf bağhydı . Se• ~ 
yoktu. Bir tekerlek dönrniiY

01 

Ba~tmızın yukarısında, ka 
nıık ağlar görmüyorduk. . 

H. b' h . . 'ıtııııf ıç ır ayal ızı seÇ ~ 

yalnız, ötede bericie birk•Ç• ~ 
yel ağı7 ve ıessizce yüriiyeıı rt' 
san geçiyor. Hepsinin de ıı ~ 
da, benim yanımdaki adsf11111 

diği dağ keteninden elbitl lıtf 
Hepsinin de yüzü kılsız ve 
. . k' ı··· "' sının geç ın ıgı; ne genç, 

ihtiyar olduğuna işaret ,.deıt 
orta ve esrar engiz çağda ... 

Hey yarabbim! Acabıı bdi 

sanın tabiate galebe çalın.••~ 
ye özleyib durduğum devır P 
di? ! 

T h f b. d" .. d' . ~ u a ır uşunce ır · 
hayatımca, insanlığın; gürıü' 
rinde bir kazanca ereceğ1f1İ 
gibi olmuştum. Fakat bu 
rn, medeniyetimizin üzrinde 
da1' alan bu duru ve bitkiıı 
zara; beni hayrette bırakl•· J 

Sokakta, oraya buraya lı 
muf küçük kanapeler vard•· 
duk. 
Dağ keteninden elbiseli ~I; ~ 
- Epey ilerlemişiz der' J 

dedi. Hele hatırladığın ~~ 
bir ölç, biç! Arada ne kad-' 
var • 

Adeti, öfünerek 
Bir sual aordum: 

- Otomobiller, moto•i ııa 
nerde? Vesaiti nakliyedell 
ser görünmüyor. 

- Aman, dedi. Sordui"ıı 
bak. Onlan çoktan savdık· O 
ne kafa patladıcı ıeylerdi ! 
ıültüye dayanılır mı? 

Dağ keteninden giyinrnİt '1 
bur.,da nefret edilecek bir.ti# 
•nıt gibi, olduğu yerde aillı 1" ' 

deli, tiksindiğini gösterOJeJı 
dı. 

- Amma, dedi. Bir yer~ 
yere nasıl gidiyorsunuz? ti 
manyaya mı? 

- Lüzum yok.. dedi. ti' 
mek lazım mı bakalım. 
olmakla, turda olr.a:ık ar 
fark nedir? 

Ve gözlerimin içine, 1' 
hir derinlikle baktı. Kaf~ 
)erce sual doluyordu. }.ti bil 
tanesini, en sadesini so,.. 

- ltinize nasıl gidiyo ~ 
J ler gördüğünüz if, he.O 
nunuzun dibinde mi? ~ 

- lı mi? dedi. it fi}aJI · 

rada. Her ıey sonuna fi ~ 
Kala kala bir it kalmıtll· ·tti· 't 
asırlarca evvel yaptık; b~~· ... 

Bir zaman, adamın ~ 

lık alık baktım. Sonra, " 

dağ keteninden elbiscle~I~ 
'bl p 

yukarı ve bir hayalet gı .. ., 
adamlara bir daha s0 

kendimi toplamı§ gibiY~ 
dimi, adamakıllı buJrııar 

hm. Eğer, bu, "kıın11~ ;J 
,lünyayı, kendine 11yo.b

11;ci' 
tl\birle; "gezib toznıa1'ııd ' 
mişsem, bunu bir sisteJll 
yapmalıydım. _Ati I 

(D~,,,,,,--


