
lıtanbulun planı Proleıör El
B~' e yaphrılacak. 

Kendiıinc (10.000) lira müka· 
fat veriliyor. 

500 lstanbullu Bayan 
kedileri himaye 

etmlye kalkıştılar 
(Yazısı 3 Uncu sayıfada) Proleıör kimdir ve ne Jüıünü· 

Yor? - Tafsilat 4 üne~~ aayıf ada-
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Yugosıavyada 
~ tevkif edildi 

So lgrad, 23 -
,/' günlerde 
.~rorlavyada 
~- bir ıui -
ııt· 

t!Qal ortaya 
~ve bunun 
'"'tt" ~ ICe&inde eıkl 

Şebr"mizde büyük bir alaka u· 
yandıran bu hadise ıu şekilde ol· 
muıtur: 

Şehrimizde, bilhassa çapkınlık 
edenler araımda iyi tanınan T o-
pal Hacerin Hikmet adlı bir kızı 
vardır. lienüz yirmi 1bir yqmda 

olan bu genç kadm, beı ıene ka
dat evvel fuhut hayatina atılarak 
bir müddet gizli fuhut yapmıt, 

(De\·amı 2 ncide) 
Kalbinden yaralanıp ölen Kaıtamo • 

nu'nun gülü zavallı Hikmet llıtoılav or. 

::::..:~~.·~.: I'. Abdülhamidin Kuzu eti 40 
~~.:~:::: Doktor oğlu Abdülkadir 45 kuruş 
~tllllittir. Nikola Niki~ halife Oluyor Bu sene İstanbul ve civarında 

Suiiatiınalin eaaıı ıudur: kışın fazla olmaması, bilhaasa son 
~an senelerce evvel Yugoe- Blad etmiyenlere günlerde havalarm iyi gitmeıi ilk-
~ (Devamı 4 üncüde) ne mutlu f bahar kuzularının zamanından ev 

r ra 1 1 vel yetiımeıini mucib olmuştur. 
b nsız ma ına Zurihte nctredilen "Zurih Zei- Geçen senelerde bahar kuzuları 
Q'hı k tung,, gazetesine Pekin muhabiri 

~t il lilftmdan itibaren ancak Mart sonlarına doğru aatııa v tarafından Çin Türkistanının va.- b ı L enzJIAtsız tarife çıkarıla i irKen bu sene Şubatın 
b ziyeti hakkında fayalll dikkat bir ilk günlerinden itibaren İstanbul -

l·· L aşlıyor haber verilmektedir. Moskova- ]ular kuzu yemeğe ba.tladılar. 
""'- \lr.: nıallanna kartı mütkülit d d t "d d·ı b h b · 
"''4(~rd... an a eyı e 1 en u a ere go· Marmara havzumdan, Tekir -
~,gı için moduıü feshedilen re, Abdülhamidin oğlu olan ve dağından, lzmit ve civarından her 
l>oıi110~ve dbu m?d?f•tedki ta.rdife timdi Tokyoda bulunan Abdülka- gün çok kuzu gelmektedir. Geli • 
,.,,.._1 ın an ıstı a e e en (De ~ ·· ··d ) (D 4 ·· ··d ) 
-q_o,q ek vamı '* uncu e evamı unçu e ltti>a etler eıyaıı bu akıamdan 
, 1ren tenzilatsız tarifeye tabi 2 5 • ı ı k d 

~ktır. , mı yon u avayı 
~ n bu vaziyet piyasada epey 

~tld~~~oğurmut,bilhasagüm ş• k t k b tt• ~iitr buyuk bir faaliyet görül- ır e ay e ı 
f, rao u~. Fransız modüsünün tari- . . 

la~ ıt&Jonla.mıdan istifade eden T • • · ı ı · • • b • 
~lljll)'a e!Yasına dün aktam kon- ramvay mumessı erı, yenı ır 

)•ı.:;' .::~:!:=. ~::~:;i~~:!::;~ mukavele içiri teşebbüse girişti 
(Yazısı 2 nci sayıfamızda) 

harikası 

Arif Oruc Bulgar Bir batında altı 
tarihini yazıyor çocuk! 

(AbdUIAzlzln intiharı) Altısı da koJay doğdu 
romanınabenzemesln ve ya~ıyorlar 

Sofya, 26- Şmnnu da Bulgar Nevyorktan bildiriliyor: 
hükUmeti tarafından Türk mekte· Yeni Örleran doktorlarına çok 
bine muallim tayin edilen Arif dikkate değer bir mevzu üzerinde 
Oruç bir Bulgar tarihi yazmakla bir film gösterilmit ve bu film bü· 
me§guldür. Bu it etrafında Ut· yük ilmi ali.ka uyandırmıştır. 
ro gazetesi muharrirlerinden biri - Filmde bir Amerikalı zenci ka· 
ne fU sözleri söylemiştir: dınm bir defada altı çocuk doğur-

"Ben 1914 ıeneainde Türk ga• duğu göıterilmektedir. 
zetelerinin mümeaıili o1arak Sof. İzahat veren doktor Şurınan 
yada bulunduğum zamandanberi altı çocuğun da h:ç tıbbi yardım 
Bulgar tarihiyle meşgul olmakta - görmeden doğduklarını ve sekiz 
yrm. iki buçuk senedenberi sizin gün sonra hepsinin de tabii hal· 

(Devamı 4 üncüde) lerini kazandıklarını söylemiştir. 

AiLEDE DiPLOMASi 
- Saat dokuza kadar nerelerde sürttün .. 
- Ancak bir hafta sonra bir mektubla c,vab verebifüim. 
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o~ya 
Latin harflerini yeni

den kabul ediyor 
Tokyo, 22 - Son zamanlarda 

Japonya.da )atin harflerini kabul 
etmek için yeniden çok kuvvetli 
bir cert:ynn uyanmıştır. Bu cümle· 
den olmak üzere bütün yazıları 
latin harf!erile olan Şu,gi Şimb is
minde bir gazete çıkmağa baıla· 
mıştır. Gazete büyük bir rağbet 
kazanmıştır. 

-o-

Tüyler ürpetici 
bir cinayet 

( Bt:ı§ taralı 1 incide) 

fakat zührevi hastalıklar nizamna 
mesinin tatbikinden sonra, polis 
Hikır.eti umumhaneye sevketmek 
isteyince, genç kadın, umumhane· 
ye gitmek istemiyerek Keremli 
köyünden Köse Osman oğlu 22 
ya~mdaki Mahir adlı birisiyle ev
lenmiştir. O zamandan beri na
muslu olarak yafamakta olan Hik 
met evlendikten ııonra muayyen 
bir san'at ve İf saMbi olmayan ko
cası Mahire de bir hayli para ve· 
rerek bir bakkal di.ı'i&B.nı açtır· 

mrıtır. 

Mahir, karısının verdiği parayı 
altı ay içinde yiyip bitirerek, dük
kanın sermayesini adeta kediye 
yükletmit ve kanımdan gene pa· 
ra çekmek istemiıtir. 

Evvelce çok para kazıman Hik 
met, evlendikten sonra gelir kay
nağı k~ilmif olduğu için artık pa 
ra vereıniyeceğini kocasma söyle
miştir. 

On ay kadar böyle gürültü ~e 
dırıltı içinde eçen bu hayattan 
usanmış olan Hikmet ile anası To 
pal Hacer, geçenlerde bir gün Ma 
birle kavga etmişlerdir. 

Bu müddet içinde Hilanetin 
vaziyetinden §ilpbeJ~nen Mahir, 
saklı ve gizli İ§ yapmamasını biriki 
defa karısına söylemiş; ana kız 

da: 
- Biz bol paraya alışını~ insan

larız, bizi bira:ı ıerbeşt bırak de· 
mi§ler. Ve M h1ri artık eve de al
mam.ağa ba§lamışlar. Hatta Ma· 
hir Çarşamba alqmı kendisini eve 
almadrkları için geceyi, mahalle· 
nin arka tarafındaki Delikli kaya. 
da geçirmi~tir. 

Perıcmbe saba:hı da erkenden 
ısrnmak üzere kahveye gelmiş. Sa 
bahleyin saat yedide kahvede o
tururken, sok ktan karısı ile kay
nanasının geçtiklerini görmüş ve 
hemen kahveden f ırlamı§, yetiş
mit; bıçağı çekmi§: 

- Bu vakitte nereye gidiyorsu
nuz? diye Hikmetin rastgele yer
ler'ne aaplamağa batlaınıştır. Hik 
metin ana,ıı Me.hir'e: 

Aman oğlum, artık yetitir. 
öfkeni ldın, bırak §U kıznnı ... di· 
ye yalvamıı9. Fakat Mahire l" f 
para etmeınittir. 

Hi'ü'\".etc tnm l'ed.i tane bıçak 
tıaplanrnıştır. Üçü lco!tuk altına 
gelmiş, biri tam kalbin üzer'ne 
inmİ§lİr, Ötekiler de sırt ve omu· 
za rastlnm1~, Hikmet, kalbinin Ü· 

zerine yediği bıçağın darbesinden 
yüzükoyun yere düşmÜ!, hemen 
orada ölmüştür. 

Mahlr, vak'adan sonra elinde 
bıçak olduğu halde, oradan uzak-
1aşınıg ve geceyi bir ormanda ge• 
çirerek, erteıi günü köyüne var
mı§, fakat j ndannalar tarafın· 
d n tutuh.ıp Cuma günü tehre ge· 
tirilerek tevkifhan ye götürülmüı 
tür. 

Zabıta tahkikatına devam et· 
mektedir. 

2,5 milyonluk davayı 
Şirket kaybetti 

· Şirket mümessilleri, yeni bir 
girişti mukavele için teşebbüse 

926 ıenesi Temmuzunun yirmi üzernie geçen Temmuzda muka • nın davacıdan alınma11na karar 
birinci günü Tramvay Şirketi ile velenin feshedildiğini ıirkete bil· vermittir. Kararın aleyhinde 
Belediye arumda imzalanan bir dirmi, ve bir Ağuıtoıtan itibaren çıkması üzerine Tramvay Şirketi 
mukavele ile Tramvay Şirketinin de 923 mukavelesinin tatbiki la - mümeaıilleri Ankarada bir mu • 

tarifeıi yükaeltilmiıti. Şirket'bu zım geldiğini tebliğ etmitti. kavele akti için dünden itibaren 

yükaeliıe mukabil §ehirde yeni 

1 

.!ram.vay. ~irketi b.~nun üz~ri~e 
1 
Bakanlıkça temua ıirmiılerdir •. 

hatlar yapacaktı. ~uhlet ıstemı§, bu muhlet verılmıt Dün Bayındırlık Bakanı Bay Ah· 
Mukavelenin imzasından ıonra ve bir Eylul 934 ten itibaren de nin reiıliii altında bir toplantı 

şirket yalnız Fatih. Edirnekapı 923 mukavelesinin tatbikine bat· yapılmıttır. Şirk~ mümessilleri 

hattım yapmı§, taahhüd ettiği di • lanmıfh. 926 mukaveletinin yerine kaim 
... h l .. . d h. b' . Tramvay Şirketi 923 mukavele- olmak u"'zer ... yenı" bı·r muka. ger nf ar uzerın e ıç ır ıt yap- " sinin tatbiki cihetine giderken, di
mamıı, buna mukabil ıekiz ıene 

halktan fazla para almıttır. 
Şirk,,tin sekiz sene zarfında ye. 

ni hatlar karıılığı olarak halktan 

aldığı para iki milyon liradan faz
ladır. 

Bayındırlık Bakanlığı, §İrketin 

tahahhüdlerini yerine getirmemesi 

Marsllya suikastı 
davası 

Marsilya, 27 (A.A.) - Maz • 
nun üç Hırvatm isticvabını müte • 

akib, Yugoslavya Kraliçesinin a • 

vuk tı B. Pol Bonkür, bunlarııı 

sükat etmelerinin ikrar demek ol . 

duğunu ve Mars il ya f adasının, 

''sarışın kadın ve arkada§ı,, ile 

ğer yandan da 926 mukavelesinin 
haksız yere Bayındırlık Bakanlı • 
ğınca feshedildiği iddiasiyle ba • 

kanaiık aleyhine Devlet Şurasın -
da bir dava açmıttı. 

Bu davanın safahatını yazmıt -
tık. Dün Devlet Ş\lrası bu dava 
hakkında kararını tebliğ etmittir. 

Devlet Şurası Tramvay Şirketi 
tarafından Bayındırlık Bakanlığı 
aleyhine açılmıt olan davanın 
reddine ve 400 kuruş ilam har<:ı • 

.......• _..._.,. ... ...-... ....................... --
Beşinci. Millet 

Meclisi 

vele eaaaı teklif etmitlerdir. 

Yeni mukavelede tirkette çalı • 
şan Türk memurlarının fazlalaı .. 
tırdması, sermayenin aıttırılmaıı, 
yeniden durak yerleri ve yeni hat· 

lar İD§ası, tatebe, malul, seyyahlar 
için tenzilatlı tarif eler tatbiki gibi 

mühim eıaılar bulunacaktır. 

Çarpışan zırhlıların 
stıvrllerl beraat etti 

Portsmouth, 27 (A.A.) - Hood 
ve Renown harb kruva~örlerinin 
laJ\t\nya ıt.cıklıu•,ntl" ~a.rpıımala • 
rından, ''Sehiv veya ihmal,. yüzün-

den meaul tutulan Amiral Bailey, 
divanıharb kal'!ııında beraat et
mittir. 

---0-

Plrlnçten gelen bir 
hastalık 

lngiliz nazırları 
Almanlarla dUrt nok111 

tada uzlaşmağa 
uğraşacak 

İngiliz - Fransız beyannanıt" 
ıine Almanyanın verdiği cevapı. 
silik kalan noktaların da kartılddt 
göriitülmeıi için Jngiliz Hariciye 
Nazırı ile Alman devlet adamları· 
nın bulutmasz nihayet 1 O güne k• 
dar tahaklruk edecektir. 

Almanya İngiliz hük&netine 
gönderdiği bir tebliğde kon\11-
mevzuunun genitliyeceğini bildi• 
riyor. 

Demek ki, yalnız Garp misakt 
demek olan lngiltereı Fransa, .Al• 
manya ve ltalya arasındaki bir b• 
va anlaımaıından baıka, Avrup•· 
nın temeli sulh için lazımolan diğer 
ıulh yolları üzerinde de konuıul•• 
caktır. 

Son bir ıhafta içinde, Londra
Berlin arasında elçiler vasıtasiyle 
konuıula kon~ula nihayet §U ıne" 
zula.r üzerinde dola,acakları neti' 
ceıine vanlmıştır: 

"Dolaıacaklar,, diye anlatınş1' 
bunun en uygun yoludur. ÇünJcii 
Berlinde bir anla§ma tesbit edile• 
cek değildir... lnıiliz - AlrnsJ1 
hükUınet adamlarının konu,aGl'" 
lanndan birincisi, Şark LokarP0 

mnakıdır. 
ikincisi: Avusturyanın vaziyeti 

ve genel bakımdan Orta Avrupa"' 
Üçüncüsü: Bir ıilah anla§nıa•' 

meselesi ve dördüncüsü, AlnıaJ1: 
yanın uluslar kurumuna dönrne51 

imkanıdır. 

İngiliz Hariciye Nazırı Sir Co" 
Simonun beraberinde kral mühiit' 
darı olan ve lngilterenin Uuluı)st 
Kurumunda mürahhaıhk yap•11 

Lord Edenin de gidr.c:Pei ıöv]e11i· 
yor. 

Oradan Moskovaya geçmek tı• 
ıavvuru ise günden güne hakikllt 
haline girdi. Fakat seyahat Pari5

" 

ten baılıyacaktır. 

Ustaıi'lerin mülakatını müteakib 

ka.rarla§tırıldığını söylemiıtir. 

--o---

Nasıl açılacak? 
Büyük Millet Meclisi, Reisi·: 

cümhurun bir tebliğiyle 1 Marti 
cuma günü toplanacaktır. Dör-i 
düncü Büyük Millet Meclisi 1 ~ 
Mart tarihine kadar tatil kararı~ 
verdiği için bu tebliğe lüzumi 
görülmektedir. Tebliğin bugün~ 
Reisicümhur Kamal Atatürk~ 
tarafından neıri beklenmekte-i 
dir. ~ 

Sir Con Simon orada bir kof1' 
ferana vermek isteğini yerine ge
tirirken, Almanyaya gitemedeJl--:' 

bl' 
Paris, 27 (A.A.) - Fen aka· Franıız Bat ve Dış Bakanı ile 

d · · B L N t' · B · rer kere daha konuşacaktır ... 

.. Çin komünistleri 
Londra, 27 (A.A.) - lngiltere 

hariciye nezareti, misyoner cemi

yetlerinin Londrada toplanmıt bu-

lunan konferansına, Çin komünist 

kıtaatının Yünnan eyaletini tabii-
• 

ye etmiş olduklarını bildirmiştir. 

Bu kuvvetlerin, cephane yok. 

luğu yüzünden Chidsui istikame· 

tine çekilmit oldukları söyleni

yor. 

ilk içtimada Meclis en yaılıI 
aza tarafından açılacak ve bun• i 
dan ıonra Reisicümhur intihabıi . 
yapılacaktır· Bu intihabı müte-f "' . 
akib Reisicümhur gelerek mec-i 
liste yemin edecek ve bir söylevi 

: söyliyecektir. i 
: ~ .......................................................... 1 

emısı, . eon orme nın, erı· 

beri hastahiı hakkındaki tebliği· --o- ~ 
ni dinlemiıtir. Bu hastalık. aslen Muvaffak ola mı 
Asyaya mahsus olub, her sene 
Fransada, mühim bir pirinç tayini 

olan yerli kıtalarda bat göster
mektedir. • 

B. Leon Nomet, bu sari hasta-
lığı, uzun zamanlar kabuksuz ka· 

lan hususi bir pirince atfetmekte 

ve hastalık hüküm sürdüğü müd. 

detçe, kabuksuz pirinç kullanıl

mamasını tavsiye eylemektedir. 

yan dahi 
"Vatana ihanetle,, 

muhakeme edlUyof 
Viyanadan İngiliz gazeteleril1: 

bildirildiğine göre, AvuslurYa b•, 
vekilinin öldürüldüğü zaıncıııl•~ 
da Viyanada Nazilerin Dolf0•~. 
yerine getireceklerini ilan ettil< ei 
ri doktor Rintelen'in muhakel1l~ 
Martın ikinci günü baıhyacaıct• ~ 

[ Sabah ~azefeleri ne di,,orlar? 
" Buğday siyasetimiz değişecek değildir .. ,, 

Dolfosun öldürülmeıinderı. •:e• 
ra bir kurıunla yaralanan R1"1ı~· 
len'in yarası iyi olmuştur .. ~\J eıı 
kemesinde Avusturya DahıhY~ 

1
• 

kanı tahidlik edecektir. Suç 
91 

tana ihanet,, dir. 

KURUN - Asım Us bugün yazımı 1 
olduğu bagmakalcsinde Ziraat Ban
kasilc bızğday i§inden balısctmcktc ve 
bu işdc nrutaııasSTllar tarafından ya • 
pılan ba1ı yanlış ve doğru olmı11an 

kazançlar anlatılmaktadır. Yazı §Öyle 
bitiyor: 

"Bütün bunlarla beraber §Unu da 
belirtmek i8teriz ki, lıükumetin buğ • 
day koruma için aldığı düzenler genel 
olarak çok iyi netice vermiştir. Onun 
için bu türlü düzenlerin yüzümil bal·•ı· 

mından §U veya bu türlü eksiklik ~ 
gcdlkllTder görülmesi ile bu ulusal 
düzen bırakılacak değildir •• , 

CÜMHURIJ"ET - Bı.ıgünkü baş • 
makaleyi Abldln Davcr yaznu~tır. 
Jflevzu devletin fabrlkacrlık yapabl .. 
11.p, yapamıyacağıdır. Evı·elci eski U. 
virdQ bunun aleyhinde bulunulduğu -
nu, Mahnwd Şcvkçt. P.C!fa. o.l1J1asaydı 

askerı fabrikaların bile başka ellere ı 
geçmek ü:zers bulımduğunıı yazdıktan 
ıonra, şimdi Cümhuriuct Türkiucsi • 
nin Avrupalı gibl çalıgmak · iilkilsü 
için uğraştığını, ı·e pek çok fabrikalar 
kurduğıznu, bunun çok iyi, ve çok ye. 
rinde bir iş olduğunu ilave ediyor. 

~!iLLiYET - Başmakale yoktur. 

ZAMAN - Zaman inızcun Tramvay 
Şirketilc Nafia Bakanlığı arasındakl 
davanın elıemmigetinden bahseden 
bir baımakale yazmıştır. Eıki Türki
ye ile yeni Türkiye zilıniyetinin fark-

larını öyledikten sonra bu davanın 

devlet tarafından kazanılmasının bir 
çok faydalar ı-ercccğini ıö11lüuor, ı·e 

yazısını şöyle bitiriyor: 

•nu davanın iiçüncü olarak ehem -
mlycti de bundan sonra tlektrik ,ır • 
keti gibl diğer biluük flr.ketlerin .yol • 
s11zluklaruıın da önünü almak için bir 

noktai hareket teıkll etmesidir. Bizce 
en mülıim ı-e en elıemmlyctlt cihet de 
budur. Netekim dünkü tarihi kararın 
bu vadideki semerelerini de pek 11akın 
da ıüplıesiz ldrôk edeceğiz,., 

AKŞAJtl - Akşamcı son zamanlar· 
da deniz yolları iılerindc a1ılan inşa
at adımlarından balısediyor. Ve bu-

nun memleketimize 11eni bir elıenımi -
yet kazandıracağını söylemektedir. 

Ya.ıı, pek yakında lıtanbulda da bu 
nemi tezgahlarını göreceğini ilmU et
tiğini söyliyerek bitmektedir, 

SON POSTA - iki yıldıı imzalı ya- . 
zı Bulgar Başbakanının •rürkiyeye 
ebedi dostlukla bağlıyız,, sözünü tah
lil ediyor, ce bu ıözün Türkiycnln 
kuvvetli olduğundan dolayı aöylen • 
mi§ oldut1unu söylüyor. Yan "ıöylt • 
yene değil, söyletene bak,, cümleıUo 1 
bitigor. { 

-0---

Loyd Corc ~ 
Gösterilen alakas•ı 

lığa kızdı ~, 
Eski lngiliz Batvekili Loİ~c0,,iıt 

son nutkunda, §İmdiki ko.bıııe ,.,, 
baıvekilini ve maliye naıı~,,ı 
kendi planına kar§ı ta~d ''lı't' 
menfi vaziyeti tenkid etnıl! . ,,,ııı 
ta bu planı tetkik ebnek inık" 
bile aratlırma<;lılar,, deınitlİ~· ,51 

Kabineye kimsenin sokU ırırJı' 
veya çıkarılması ıibi bir paı;ef1· 
ia &iritmediğini ve bilhasS3 bİ' 
disinin kabineye gimıek üzere, 1'e 

imada bulunmadığını anlıı.tıııs~,,· 
sonra lngilteredeki i§aizler sıf 
ıına geçınittir. 
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~ 
!Ve Yapmak isteniyor 
tif ~letelerde, biribirleriyle ili -
~>'olunu! ribi duran tef yazıları 

Yoraunuz: 
ı ..... ,. 

ko -·•1 ıı dıt bakanı Ber'line, Mos-
tcı~'Ya., Praia, Vartovaya gide • ... 
~, ~"Uıturya bat ve dıt bakanı, 

;ıae, Londraya bq vuruyor .. 
~ "-nıız bq ve dıt bakanı, RO: 
{~ •e Londnya gitti. 

te ~ıce gözden 8eçirirseniz, bütün 
.~•tlerden sıkması beklenilen, 
"'Itır• 

t,:ir ·~eylik ötekine saldırırsa, a
iil'f: ~ır boğuı çıkmasın, el birli· 

)( <>ne geçilsin •• 
tlıtı 1'-casr: YunaQ!rlarla sınırla -
t, ~da. anlqtığmu:ı 1ıibi, Alman
lı.~ l'llnsa, İngiltere, İtalya, bir 
llh' andlatmasında uzlqm~ğa 
{l) .. ~t_ryo.,Ja.r •• Bu, batıda düzenlik, 
~hr Ç"nk" •• be-ı•w• ~ • U U1 UÇ Tllgm 

'-ld arı terslik çıkaranın üzerine 
~ ?1rsa, onu ..kıskıvrak bağla· 
··erır. 

'botuda, Tunada, Orta Avrupa
~~deni:ıde yapılmak istenen 
'-t!lt 'tınalar da bunlardır. And -
~ 'Yı turalayan'lar, saldırana 
.. ~ı hep birlikte kartı duracak!.. 
Q\itij 

lt~ 
1 
~ bu andlaınıaları birer 

tıı e dıreği sa.yarsanız, genel ba
~~Ptatnın çatııı, bunlara daya-

8 .. kuruJacaktır. 
ı,ftıı 0 Ylelikle pusatların (silah . 
~i~ ~altdması iti de baıarıla -
t ittir. : 

~'il iinkii, bugün, bir beylik: "Ne 
~ '>'•tn? Kendimi korumak için 
1 Ylrı*a. • • · , d. t: ·ı· "ildi ı- gırıfıyorum .,, ıyeoı ır. 

~i ~ 't_ınalar tura1anmca ise, öte
~i , l'lıklerin ordusu da kendinin-
,.'>-ılacağı için böyle diyemiye· 
\it. 

tak'd 1~11~ en, büyük konaklar, kapı-
~t .• S bekçi, kavas kullanırlar -
~it <>nta., polis, jandarma, ma -
~lU bekçileri çrktrktan sonra, 
dt4 ~ budunun düzonlerini bir -

\i~ • 
.\ erıne almıı. 

~i~ curı ölçüsünde de buna yakın 
~:~. 0l~bil~cek midir? .. 

1tııı ı Ut\ku günde, buna "baka -
ı .. ,, d· w 

>ı ) ) •Yerek saglam dunnak en 
0 du r. 

~ HüaeyinFaruk 

'l'"tttban derileri ve 
't~rYare Cemiyeti 

~ti11i ))-are Cemiyeti kurban deri
~~,:·0~urba~ bayrammda. mun
' t\ t •. ır !ekılde toplanabılmeıi 
~ Qijt'" 

t~•~•r. ~n §~belere bir tamim yap 
t~•ıı b ernıyet.; bir taraftan da 
·I~~,· h edellerinin cemiyete ve
'1-t~"•• .•Ya müdafaa ıilihlarınrn 
tı'• ıç· t lld,11 tıı daha fay dalı olaca-
~d, fllheJ~e bu ,ekilde propa-
~ >'•ı>drnasınr bildirınittir. 

"" ---0-lb.urabhaslarına 
, 'tut\ .ztyaf et 
ltı.~l, ~Yuıroılav afyon Büro
t.:c' ~ Uflnalara giriımiı olan 
~~tı...1 ~1ıa1ları ,erefineı büro 
't ~~.oh!_ p 

\it. O lcitu· ~ e.rapalas otelin-
~~l,,r ile hır zıyafet verilmit· 
'i:leti ette ~ttdrklı samimiyet 
\ ~ N,"~rılınittir. İran mürah-
~\ı~ >''ltı ~an Mahmud ve Ali 

-..ıtlerq~. a Tahrana hareket e· 

lıs){ ~ 
'11~ ti dar f cra 

'\ 't'-" ltıuı-Juğunda 
~~t'il olunan Üsküdar ic-

ı 1n ' ...... • ~~ ltı• J es ullugunce devır 
I"~ •)' e '-i ~ ~ h.-.. Ufratılaca~ından 
~~ ~ ~· 3 .. 4 ~ ~,.. P ncu, ncii Cumar• 
:~ L... • '..:1 azartesi günleri O 1-
,~~ q·· . 
~i ttesıne müracaat ka-

l>ecektir. 

Nüfus 
·sayımı için 
VilA.yet bu işte 
çalışacakları 

ayırdı 

Statistik umum müdürlüğü vi
layete 1935 nUfus sayımının 18 
birinci te~·inde yapılacağını bildi
rerek bu sayımda nasıl hareket et
mek lazım geldiği hakkında iza
hat vermiştir'. Bu arada İzmir ve 
Adana vilayetleriyle bazı kaza
larda yapılan tecrübe sayımların· 
da tesadüf edilen mütkülat gözö
nüne konulmaktdaır. 

Vilayet derhai nuius sayımı 
için harekete geçmiı ve bu ite tah-

sis edilecek memurları ayırmııtır. 
Kısa bir müddet içinde ikmal edi-
lecek ve vilayet hazırlıkları ata· 

tistik umum müdürlüğüne bildire
cektir. 

--o-

Aydın demiryolları
nın satın alınması 

Aydm Demiryollarmın hüku· 
metimizce satın aluunuı ıörüt
melerini yapan ıirket müdürü A
din dün Ankaradan ıehrimize gel 
miıtir. 

Şirketle hükfunetimiz arasında 
satın alma müzakereleri ıon saf
hasına ginnit bulunuyor. Ancak 
bazı mali meseleler hakkında his-
aedarlarla görütmek üzere lnailiz 
mürahhaaı kısa lbir zaman için 
Londr~yo gidecek ve dönü§te mü
zakereye Ankarada devam edile
cektir. 

Kedileri 
him~ye 

Yüzlerce bayan 
istida verdi 
Beyoilunda oturan ve hayvan 

seven bazı kadınların önayak ola· 
rak belediyeye bir kaç yüz. İmzalı 
bir istida vermek üzere oldiıklarıı
nı haber aldık. Bunlardan Bayan 
Polin demiıtir ki: 

- Sokaklarda batı bo§ gezen 
kedileri~ öldürülmesi için beledi· 
yeye bir cemiyet tarafından mü • 
racaat edildiğini haber aldık. Be· 
lediyenin bu hlÜracaat üzerine ke 
dileri toplattırıb öldürülmek ü • 
zere Himayei Hayvanat Cemiye -
tine gönderece ~ini de öğrendik. 
Bu haber bizi çok müteessir etti. 
Belediyeye vereceğimiz istidada 
bu zararsız hayvanların öldürül -
memesini istiyeceği:a. Bundan 8 
sene evvel Himayei Hayvanat Ce· 
miyeti kendi adamlarile ıokak kö 
peklerini toplabnak ve öldürmek 
için bir araba yaptınnıt ve binler
ce kedi tutturmuftu. Sonradan fa· 
relerin çoğalacağıı göz önüne ge -
tirilerek hu İ§den vaz geçilmiıti. 

Yumurta ihracat 
şirketi 

Yumurta 
· ihracatı 

Tekrar yükselmesi 
lhtl mal dahilinde 

gUrftlUyor 
Son senelerde baılıca ihraç eş

yam12dan olan yumurtalarımızın 
ihracatı gittikce azalmaktadır. Ya 
pılan bir ıtatistiie göre 1932 sene 
sinde 22 bin küsur ton olan yu
murta İhracatımız 933 de 17 bin 
küsur tona ve nihayet 934 de 
14,000 tona dütmüttür. 

Ulu.lararası ticaretinde diğer 
ticaretlerde olduğu gibi yumurta 
ticaretinde de asgari hadde vasıl 
olunduğu sanılıyor. Yumurta tica
retinin önümüzdeki yıllar daha 
fazla daralmasına ihtimal veril
memektedir. Sevinmeğe değer bir 
ıey varsa o da 1931 den beri gö
rülen gerilemenin çok hafiflemiş 

olmaaıdır. Esaıen yumurta. ihraç 
eden memleketler içinde her tür
lü engellere rağmen yumurta ih· 
raca.tını yükseltebilen memleket 
yalnız Danimarkadır. 

----0----

Esirgeme kurumu
nun piyangosu 

Ankara, 27 (Telefonla) - Ço
cuk Esirgeme Kurumu ile Ulusal 
Ökonomi kunımu tarafından müı
tereken idare edilen piyango dün 

Şehrimizdeki yumurta tacirleri çekilmeğe ba~lanmı§tır. 2500 ve 
Türkofiıe müracaat ederek arala- 6000 liralıklar henüz çıkmamıştır. 

rında bir ihracat tirketi kuracak
larını bildirmişlerdir. Bu ıirket 
için hazrrhklar yapılmaktadır. 

En çok onar, beıer ve birer lira· 
lık ve elli kuruıluk ikramiyeler 
kazanmıttır. 977732 numara bin 
lira, 27411 numara beı yüz lira 
almıtlardır. Yüz lira alanlar 
51565,80266,36760,38601, 11299 

Elli lira alanlar: 72759." 141364, 
12265, 85141, 79418, 61932, 

Dayak 17764, 146680, 121298. Yirmi be-
lstiklil caddesinde 52 numara- şer lira .alanlar: 72759, 84083, 

Şirket mürahhası dün de An· h ~ahvehane müsteciri Yaniden 20129, 37229, 87762, 112736, 
karadaki makamlarla telefonla tokat yediği iddiasiyle merkeze 19714 tür. 

Şirketin on iki milyon Türk li
rasına satın alınması kararlatmış 
tır. Bu me'blağ 40 yılda ödenecek
tir. Ödeme taksid miktarı üzerin
de de uygun bir formül !bulunaca
ğı umulmaktadır. 

görü§müttür. sarhot bir halde müracaat eden --o-
-o- Emin Deh.set, merkezden çıkarak Bir lord şehri mlzde 

iki kaçakçı yakalandı Yaniyi dövdüğünden her ikiıi ya- Lord Aber Konsey şehrimize I 
kalanmıttır. gelmit, Perapalas oteline inmiş-

Gümrük muhafaza tefkilatı 
dün iki kaçakçıyı daha yakala
mıştır. Bunlardan bir tanesi Edir
nenin Asli Nahiyesinde Ömer ça

vuştur. Ömer çavuşun evinde 150 
kilo ıarap bulunmuıtur. 

ikinci kaçakçi Matmazel Beza 
iıminde bir kadındır. Galata yol
cu salonunda yatak yorgan ve yas 
tıklar arasında 25 parça kümaı, 
kravat, eldiven kaçırırken yaka
lanan bu kadın ilitisas mahkeme
sine verilmiştir. 

-o-;.-

Ayasofyanın 
mozaikleri 

Ayasofya müzesinin ~eminin
de üstü zamanlar ve muhtelif te
sirlerle örtülmliı mozaikler bu
lunmaktadır. Müzeler idaresi bu 
mozaiklerin meydana çıkarılması 
itine baılamıttır. 

-0--

Tilrk - Yunan 
mahkemesinde 

17 lira çalmıt tir. 
Niıantaıı, Muradiye mahallesi Lord Aber Konsey tek başına 

5 numaralı Cümhuriyet fuınında ve hususi bir seyahat yapmakta
oturan çırak Osman, uykuda iken dır. Londradan Pariıe tayyare ile 
arkaJatı Ali tarafından 17 lira- gelmi§, sonra Almanya, Avustur- ı 
sının çalınClığmı iddia etmit, Os- ya, Yugoslavya, Rom~yaı Bulga • 
maii cürmünü itiraf ederel< parayı rislana uğrayarak memleK:etimize 
iade etmit, ve takibata baılanmıt- gelmİ§tİr. 
tır. Pertembe günü ıebrimizden 
Boyalar gitmf9 · - ... .l . Mısıra gidecektir. 

Sirkeci, Viyana oteli müsteciri -o-
Süleyman polise müracaatla oteli- Yeni inhisar umuın 
ni boyatmak için boyacı Ruıene mlldftrtt 
verdiği boyaların Ru,en tarafın - lzmir Saylavlığına seçilen in· 
dan çalındığını ıöylemiı, bunun hisarlar Umum mkdürii Bay Hüs-
üzerine Ruten yakalanmı§tır. nü Çakır, dün bütün dairelere bir 
16 ya9ında bı~akh veda tamimi yaparak ayrılmııtır. 

Dün gece, Şehzadebaımda do- Yerine gelen umum mütdür M:d
Iaıbğı görülen 15 yaıında. Zeki hat da, inhisarlar müdürlerini top 
filphe üzerine çevrilmit, ve üze - lıyarak uzun müddet görütmüt
rinde bıçak çıktıiından yakalan . tür. 

mııtır· inhisarlar müdürlükleri arasın 
Yaralama da bazı deiitiklikler yapılması ih 
Dün akıam Ayvansarayda Meh- timalinden bahsolunuyor.: 

met ile ömer arasında çrkan kav - ---o-

gada Mehmet, Ömeri iterek ye- Esnaf bankası tasfl-
Türk-Yunan Muhtelit hakem d'. •· • ı.: 1 b · re u1urü11 yara anme.sma se ehi- yesl Şehl M ll lnd 

mahkemeıinde geriye blan da- yet verdiğinden yakalanmıttır. r ec 8 e 
vaların Nisan sonuna kadar bitiri· Şehir Meclisi bugün toplanarak 
leceği kararla~mıştı. Fakat !İmdi r ............ ~ ... A ....... B ....... E ...... R ............. _..i Esnaf Bankasının tasfiye edilib 

bunların haziran sonuna kadar bi- ! n . : edilmemesi hakkında karArIDI ye. 
tirileceği neticesine vanlmıtlır. , latanbulda en çok 'ıatılan i recektir· 
Temmuz ba§!angıcında muhtelit gazetedir. lli.nlarmuıı ,.HA-1 Saylavlığa seçilen azalar bu .. 
mahkeme İ!leri tamamlanmı§ ola- f BER,, e verenler kir ederler. 1 gün son defa olarak Mec!is içti • 
caktır. • ........................ - ................. -......... -· maında liulunaeiklardır. 

Şikayetler, temenniler 

·Mecidiye köylülerin 
büyük derdi 

Şişli. Mecidiye köyü ikinci taşacak
lar caddesi 12 No: da Riza Baykal. 
dan §U mektubu aldık. 1Jlühim bir me
ıeleye temas etmesi dolayısiyle aynen 
koyuyoruz: 

:Mecidiyeköyü hakkında vakit va
kit tazelenen derdin devasını bulmak 
için bir çok yerlere başvurduksa da 
bir türlü bu derde deva bulamadık. 

'1lu derd eJli beş yıllık bir cana ma 
lik oh,n Mccidiyeköyü, halkının evine 
sahih olamaması n kendisini be,.le
yen bahçe.sinde evinde konuk his i 
duymasıdır. Aralık vermeksizin üç 
yıldan beri bura halkı evlerinin Ye 
bahçelerinin temellükü için Akça Ba
kanlığına ve diğer alakadar yüks~k 

makamlara müracaat etmişler ancak 
bu deYamlt takibler neticesinde geçen 
yıl burnnın kadastrosu t:\nzim edilmiş 
lstnnbul Millt Emlnk MüdOrlüğil Mü 
meyyizlerinden Ali Beyin riyaseti nl
trnda kıymet takdiri için bir kom • 
yon te~ekkül etmiştir. Ilu komisyon 
sekiz ny ev ... ·el tetkikatını yapmrli' ,·c 
İstanbul .MilJi EmJUk l\lüdürlüğü Ak 
çe Bakanhğın cla n 8 !l numara YC 

16 - - 931 tnri lı li t· hriratiyle bazı 
no!~taınra. tlnir mili:-. de istemiştir. 

C't!Vt r> n l ın:ımadığınılan tekrar ntii· 
dü rhil,tcu ) ıt zılmış, gene cevap alrn:ı
m:ımı:;tır. ~ıı.brı t ul.enen halk dört ar 
enel ot uz kırk irn :ı:ı.lı hiı· dilek kiığ ı 

dıyle A !.~a llı.\ku nlı•;ına ''bu yazılan 

tahr irutn. ceHill \ cıi lmedikçe Milli 
Emlak :'\lüdürli.i~üniin muamele yap
mryacnğınr., hildirmic; \ 'C bt'Ş yüz kü
sur ni1 nin enclise \e zarardan ktıl'tu
J:ıbilme i için ce\ ap verilmesini dilc
mi tir. Halkın bu dilek kağıdına da 
ce\'ap verilmemiştir. Halk fırtmarfru, 
ynğmuı·dnn yrpmnan C\'lerinin duY:ır
larını da tamir edc·miyor. ~'iin(ı;ü tapu 
su yol.tur. C\"inc sahib değildir. Yapar 
sa posta eclilir. Ceza \'erir .•• 

Be~ yii z küsur aile bu } üzden yii
.rek ızıları içindedir. Ilu bati nrnamc
Icrc nihayet n~rilmesi lazımdır. Hal
ka C\ !erinin yerleriyle emsali gibi iki 
döniime kadar olan bahçelerinin tcm
kilf hu uı::lunda Ak~a Bnkanlrğının ' 'C 

Milli :EmJUI· müdürliiğiiniin da ha ~ur 
atli muamele görmelerini ı·ica ede· 
riz.,, 

Yerli mallar sergisi 
Milli Sanayi Birliği altı yıldan 

beri Galatasaraymda muntazaman 
açılan ve milli sanayi için büyük 
faydalar temin eden Y erl: Mallar 
sergisinin hazırlıklarına ba~la
mıttır. Bu yıl serginin Uluslarara-
11 sanayicilere du acık bulunduml 
ması için Sanayi Birliğine bir tek
lif yapılmııtır. Bu teklif tetkik e
dilmektedir. 

-o-
Dün gelen seyyahJar 

Statendam isimli seyyah vapuru 
ile tehrimize gelen 300 zü müte
caviz Amerikalı dün sabah cami
leri gezmişler, öğle yemeğini Pe
rapalasta yemitler ve öğleden 
sonra Dolma bahçe Sarayı etraf rn
dan geçerek T opkapı müzesini ve 
çarfıYı gezmitlerdir .. 

Vapur gece yansı ayrılmııtır, 

Tıbbiyeliler 
bayramı 

Evvelce 12 mayısta kutlulanan 
Tıbbiyeliler bayramının günü de· 
iittirilmittir. Tıbbiyenin ilk de
fa 1827 de Şehzadebaıında ikinci 
Mahmud tarafından Tıbbancia • 
mire ismiyle kuruldutu anlaııl • 
dığından bu kurumun tarihi olan 
14 martta Tıbbiyeliler bayramı 
yapılacaktır. 

-o-

Afyon Saylavı 
İ\fyon Saylavlığrna seçilen Ke

reateciyan Türker, büyük Kurul· 
tay açdrıında bulunmak üzere 
dünkü eksoreıle Ankaraya aitmis 
tir. 
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Istan bul şehrin· n p an 
Elgöç yapacak 

Kendisine on bin lira 
·mükafat veriliyor 

11Japonya Ue il<ti
sadda baş 
edilmiyor 

ltalya tebliğ Arif Oruc Bulga 
neşretti tarihi yazıyor 

- (BCJ§ taralı 1 incide) , (Bll§ taralı 1 ~; 
kerelerde bu kadar ağır davran- aramzda bulunduğum için keP"' 
malarmda bir mukavemet ciheti mi çok mesud hissediyoruJl'
hissedilmekte ve bunun neye ham- dan istifade ederek tekrar 

!lu profesör kimdir, şehri ne şekle sokacak? 
latanbuI ıehrine bir plan yapıl

ması için ecnebi mütahassıslara 
müracaat edilmiıti. Oç namzet a -
raımdaki son intibah, dün, bir jü
ri heyeti huzurunda yapılmış ve 
ıu netice elde edilmiştir: 

Reyler aayılnıca mütahas-
ın Lambert'in hiç rey almadığı, 

mütehasaıı Aga§'ın yedi, mütehas
ııı Elgöç'ün yirmi iki rey aldığı 

görülmüftiir. Bu suretle İstanbul 
ıehrinin planının hu Alman mü • 
ehassısa yaptırılması kararlattı - ı 
rdmıtbr. 

Şehir planı müsabakasını ka
zanan mütahassıılara muayyen 
mikdarda ikramiye verilecektir. 
ikramiye olarak Elgöçe on bin, A
l'•ta da beş bin lira mükafat ve -
rihnesi ica'b etmektedir. 

Elgöz kimdir? 
lıtanbul planının kendisine 

yaptınlması kararla.ş.trrılan pro • 
fesör Herman Elgötz, Berlin yük
sek fen mektebi muallimlerinden
dir. Almanyada müteaddid !ehir 
projelerinin tanziminde çalışmış 
ve bilhassa Eıen fehir meclisince 
ittifakla kendisine yazrlan takdir
namede mütkül bir mesele görü -
len (Esen) şehrinin iyi bir tekil -
de tanziminde muvaffak olduğu 
bildirilmittir. 

Berlin teknik Hoıo1ede ıehirci
lik küraüıü kendisine verildiği 

gibi Şehircilik Serbest Akademisi 
llzalığına da intihab edilmiştir. 

Liman meselesi 
Agaf ile Li.mberin ıehrin dü

zenine temel olan düıünceleri 

bilhassa Okonomik bakımdan mü 
balagah, Bay Elgöçün ise daha 
rasyonaldır. 

Agaf raporunda Halici ve ser
best limamn Y enikapıda, öteki li
manların haliçte olması ve halici 
deniz altından metrepoHtenle ge-

çirmeyi ileri sürmektedir.Bu müm 
kün değildir. Zira burada su ve ça 
mur derinliği 80 metreye varır. 

A.gaşın fikrine göre, demiryo
lunun Sirkeciden sahilden Cibali
ye kadar uzatılması şehri en mü
him ve kıymetli yerlerden geçe· 
rek ikiye aynlmasiyle onaylana· 
maz. Ayni zamanda bu düşünce, 
'A.gqm İstanbul ve Beyoğlu mü
tecanis bir !ehir olmalıdır prensi
bine de aykırıdır. 

Gazi köprüsünün Aga§ın tekli
fi Yechile timdiki yeri deği!tirile
rek Cibali - Kuımp&Ja arasına 
almmuı, köprü boyunu iki katına 
yakın büyütür. Gazibulvarımn bu 

suretle Kaaımpaıadan geçerek Ka 
ımıpqa deresini takiben F er:.kö
yüne çıkması tehrin ihtiyacına uy 
gun görülmemİ!tir. Limanın bura· 
ya kadar uzatılması için Halicin 
iki sahiline yapılması gerek olan 
limana elver:ıli rıhtımların vücu
do getirilmesi arazinin vaziy.eH 
itibariyle güçtür. Binaenaleyh li
manm Haliçte geniılet!lerek tesi
si murascbetlyle ~azi köprüs:j. 
nün ve Gazi bulvarının yerleri
nin değiıtirilmesinde hiç bir ba
~dan fayda görülmediği i~in 
Agafın teklifi isabetli bulunma
llllftir. 

Elgöç ise, Haliçte ve Y enika· 
prda liman kurinanm güçlüklerin
den bahseder~ limanın Haydar
,,...da olmumı ileri sürüyor; bu 

rada liman hem daha kolay tesis 
edilir, hem de Anadolu ile müna
kalatı daha iyi bir ıekilde olur,, 
diyor. Bu dütüncelerini şimdil~k 
bir mütalaa teklinde söyliyerek 
bırakıyor. Ancak mevcud limanın 
Sarayburnuna kadar 500 metre u· 
zunluğunda §İmdiden genişletil

mesini tekl:f etmektedir . . Komis-
yonumuzca da Elgöç'ün düşünce
leri en uygun görülmüştür. 

Şehrin mıntakalara 

ı bUlkelere) ayrllması 
Her mütehassıs şehrin bülkele

rini, kurduğu limana ve düşündü
ğü ana yollarına göre ayırmıştır. 
Mesela Aga§ Halicin Şimal sahili
ni sanayie, cenub sahilini ise kıs· 
men ticarete, ksımen de iskana a· 
yrrmıştır. Elgöç ise her iki sahili 
de tamamiyle küçük sanayie tah· 
sis etmiştir. Halbuki Halicin ce
nub yani, İstanbul kıyısı iskan İ· 
çin iyi bir bülke olmadığı gibi hat 
ta bugün bile buralarda duman
sız küçük ve büyük sanayi kurul
muş bulunuyor. Lamberin Milli 
tiyatroyu koyduğu bugünkü tica· 
ret mektebinin olduğu yer ~ehir 
için bir çok bakımdan uygun de-

ğildir. Hypodrom'un ~rk ve cenu 
bunda kurmayı düşündüğü taşçı
lrk, toprakta ateş sanatleri, ma· 
dencilik g:bi sanayi itlerini orada 
kurması doğru bulunmamı§tır. Ne 
tice olarak Elköç'ün bülke taksi:
matındaki düşünceleri diğerine 
müreccah bulunmuştur. 

Yollar 
Eski yollardan mümkün oldu

ğu kadar ~ok istifade etmek la
zım geldiği mütalaasında her üc 
mütehassıs da birliktir. Elgöç 
Metrepoliteni Karaköy köprüsü 
yanında kurduğu dubalı bir köp
rü üzerinden geçirmektedir ki bu 
iyi bir aureti haldir. Hulasa buza· 
tın yollar hakkındaki dü§ünceleri 
rasyonel bulunmuştur. Anadoluya 
geçmek iç:n Ag&§ Boğaziçinde bir 
asmal.rı köprü düşünüyor, Elgöç 
Anadoluya geçmek için feribotun 
asma köprüye muraccah olduğu 
düşüncesini ileri sürüyor, bu uy
gun görülmüı ve feribot iskele
leri olarak düşündüğü yolcu iske
lelerin :n Sirkeci - Haydarpafa 
arasında olması ve eşya istasyonu 
nun Sirkeciden kaldırılması da i
ıabetli görülmiif ise de bu istaıyo 
nun Yedikule sur harcinde kurul· 
ması belki merkezden fazla uzak
ta bırakılmış olması düşüncesiyle 
karşılaşabil!r. 

Hava yollara 
Hava yollarından bahsederken 

Elgöç lstanbulda tayyare istasyon 
larına ehemmiyet vermeklidir; di
yor. Deniz tayyare istasyonu için 
Çekmece gölünün, kara tayy~re 
istasyonu için de göl ile deniz a· 
rasındaki kara parçasının müsaid 
göründüğünü söylüyor ve bu hal· 
de aradaki yolun tamamen deniz 
sahiline alınması lüzumundan 
bahsediyor. 

Elgöç Sultanahmedle dPni~ a
rasında bahçeli ev!cr projesi yap· 
mış, Taksimden Harbiye mektebi
ne kadar olan saha ile Beşiktaş 
tramvay hattı arasında b:r park ve 
bunun da iki tarafına bahceli ev • 
ler koymuştur. Lamber stadyom ı 
ve hypordom için Y enibahçe de • 

Bu sefer de yapma 
ipek dampingine 

başlıyorlar 
lngil:zlerle Japonlar arasında 

yeni ve pek mühim bir ticaret sa· 
V&fI açılmak üzere olduğu haber 
veriliyor. 

Tokyodan gelen malfunata gÖ• 
re, Japonya, Rayon adı verilen 
yapma ipek karı,tırmaamdan vü· 
cuda getirilen mensucatı daha çok 
imal edecek ve acun pazarlarına 

sürmeğe çahıacaktır. 

Japonya bunun için ham mad· 
deyi Man~okodan alarak faaliye· 
tc giriıecektir. 

İngiltere mensucatcıları bu sa· 
hada rekabetleri kuvvetlendir 
mek üzere, şimdiden hazırlığa 
geçmişlerdir. Rayon imalini daha 
arttıracaklardır. 

Sarra·f tlükkanı 
boş bırakıhr mı? 

Deveni kazığa bağla 
Allaha öyle emanet et 

ledilebileceği dütünülmektedir. tarihiyle mC§gul olmak için 
Habe§istan her hangi büyük bir buldum. Bulgar tarihinde Uç 

devlet tarafından himaye edilece- ta beni alakadar eder. B' · 
ğini düşünerek vakit mi kazan· Hazer denizi, Ural dağlatlı, 
mak istiyor? Böyle olsa da Japon- Volga nehirleri arasındaki ~ 
ya, yahud bir diğer devletin Ha- Bulgar devleti, ikincisi Bul~ 
beş - ltalya ihtilafına karıımakla minin mente'i, üçüncüsü de~, 
en küçük bir menfaat temin ede- lık meselesidir. Bulgarlar 1; 
ceğine ihtimal verilmiyor.,. dır. Slavonya, Dalmaçya, ftt ~ 
Italyanın resmi doyna, Trakya, ve MoraV)' .. 

f bllği larla birlikte gelip ;erleıeıı I 
e kabileleri de Bulgardır. 

. ~ Afrikay~. aoğru ~ke_r, is· . !İmdi neşredeceğim, üç cildi~ 1 
tı~kim,.~~~cu, m_utahas~1'$. ışcı, za· gar tarihinde izah edeceğiııı: ( 
bıt ve kuçuk zabıt dolu ıkı vapur rihte beı asırlık Türk esaret• , 
daha hareket etmiştir. zamanında Bulgarların Tür1' 1 

Mesinada elan bir fırka asker resiyle olan mücadelelerirıd~ 
mevcuddur. Gönüllü olarak harbe ~ahsedec_ eğim. Bu hususta 1'~ 
iş tirak etmek için gelen milis kuv- k d k w P ma vesaı e oyacagım... "'W 
vetleri pek çok olduğundan yeni- garlar daha 1510 senesinde 1 Jf 

den iki fırka teşkil edilmesi karar· lerle mücadeleye başlanııtl'1'~. 
laşlırılmıştır. Gönüllü Bulgar kıtaatı d~, 

İtalya hükUmeti yeni bir tebliğ zaman kendi bayraklariyle 1 
neşrederek Roma ve Londra an • carlara iltihak edip Türklerle 
laşmaları mucibince Avrupada harebe etmişlerdir.,, .-/.. 
hiç bir karışrklık çıkması memul I' 

ı d b 1 ı A t ··ıh .d. tJ• oma ığmı, ununa beraber tal- p u amı ın Oz, 
yanın her ihtimale 'karşı hazır dl 

Dün Eminönünde bir hırsızlık bulunduğunu ilan etmiştir. Teb _ (Baştaralı ı tnc1 

teşebbüsü olmuıtur. Sarraf Zahar- liğde İtalyanın icab ettiği takdir _ dir, Çin Türkistamnda Jo.pO~) 
ya bir ara dükkanını yalnız hıra - de 1 _ 8 Milyon askeri silah al- nafiini kuvveden fiile çılı'1~ 1 

karak dııarıya çrkmı§. Beş on da- tına alabileceği ilave edilmiştir. için yüz ellilik dört arka~~ 
kika sonra geldiği zaman dük.ki - -------------- bir takım hocalarla Çin f &1t f 
nmdan şüpheli birinin çıktığını, Kuzu eti mnda ilkbaharda. hareket~.,~ 
ve içinde bir çok kiğrt paralar le. meği kabul etmiştir. Abd&1 Jı' 
nllm paıalar bulunan dolabm bom (BCJ§ taralı I incide) burada Japonlar tarafındştJ 
bo~ olduğunu görmüştür. şin fazlalığı karıısında kuzu fiyat fe ilan edilecektir. /, 

Bunun üzerine Zaharya yaban- larr geçen senelerde görülmem:! Abdülkadir TürkiyedeO ~ f 
cının yakasına sarılarak feryada bir ~ekilde dü~üştür. Kuzunun rılan saltanat ailesi içinde .,1 
baJlamıı,toplanan halk ve polisler fuzlC1L gdi!İ kmmla da L.a.luıauu~, ti711nutz bir LG,rc.l ,ra.-g•Y-""" .,, 

de bu mechul adamı yakaladıkla- diğer koyun fiyatlarına da tesir rasını tamamen sefahatte 1'~1 
rı gibi karakola götürmüşler~ir. etmiş, düşürmüştür. tiği için son çareyi Peıte ~~ ~f 
Karakolda bu adamın 1330 do· K k'l b .. 55 da keman çalarak h•ya 
ğumlu Adapazarlı lsmail oğlu oyunun 1 osu ugun - ak b 1 h dedir·/ 
Rahmi adlı lbir sabıkalı olup yakm 60 kuruş olmasına rağmen kuzu - zannı ta u an ıe za ~"'U 
da müddetini doldurarak hapisten nun kilosu 40 - 45 kuruştur. Acaba korktLJg 
çıkmıt olduğu anlaşılmIJtır. Kurban Bayramı yaklaştığı için 

kurbanlık koyun mevaridatı da ne d. r? 
Üstü arandığı zaman da altı 

yüz lira kağıt para, on iki tane be
!i bir yerde altın, ve beş tane altın 
ıaat buunmu§. Bunlar sahibine ge
ri verilmiş, ve suçlu tevkifhaneye 
gönderilmi§tİr. 

Avusturya Bakanları 
döndü 

Londra, 26 - Avusturya Baş
bakaniyle Dıt Bakam, Londrada
ki temaslarından sonra, bugün 
memleketlerine dönmüılerdir· 

resini göıtermittir. 

başlamıtbr. Bu yüzden et fiyatla- 1 • fJ 
rının biraz daha düşeceği ümide- Alman dlploıtlıl ~ 
dilmektedir. memleketine dUJlıı' 

Rüşvet alan 
bir nazır 

istemiyor 1, 
Jngiliz gazetelerinin v!ll. 

dan haber aldığına göre, Vil 
gizli polisi, Almanyanın f 

(BCJ§ taralı 1 incide) elçiliği ateşelerinden B•~e/ 
lavyada Yahudi ıermayesile ku • Çinki'yi geri çağırdığı h,.ı / 
rulmuf Natiç iım:nde bir kereste 

1

' adam memleketine gitıııe~~I 
tirketi vardır. Bu şirket seneler - memekte ve vazifeden çelıi 
den beri muhtelif ormanları itlet· ni söylmektedir. ~ 
mit ve pek çok para kazanmıştır. Royter ajanıı, çağırıl~\J 

Yugoslavyada ormanlar muhte- mm şimdi balyada o~Ju ·ıı~e~ 
lif tirketler arasnıda müzayedeye Almanyaya dönmek niyeti 1 

konur ve en müaaid ıeraiti göste· lunmadığmı kestiriyor. 'ıtİ~~ 
Tarihi binalar ti~ ren şirkete !ıletilmek üzere kiraya Almanyanm Viyana . it·,) 

Elgöç "bir tehrin tekli, mazisi, verilird.i. Son günlerde eıki hesab Fon Papen Berline gituı•tl 01f.'~ 
iktisadi ve tabii vaziyet:yle tayin Jar kaı:ııtırılırken bu tirketin lehi- k~ ~sim!i ~u ~eıle~ ar? 
edilir, lstanbulun mazisi, her kö- ne barız haksızlıklar yapıldığı gÖ· nıçın gızl1ı_~-l~~-1_ı~:!ır. A 
fesinde hissediliyor, Son seneler· rülmüş ve tahkikat biraz derinlet- k_endisind~,el 
de bu eski ruh yenileıtirilmeğe ça tirilince eski maden ve ormanlar ııı•: 1' 
lışılmıştır. Bu terakki devam eder nazırı Dr. Nikola Nikiç'in Naşiç Bir saylavdan ş ) / i 
ken eski abideleri dikkatle muha- ~irketi~den ,rüşvet aldığı, ve diğer . A~ara_, 27 (Telefo~= ,~ 
faza etmek !cab eder. Bu abidele- uç eski meb uıun da bu rütvet al. nı mustakıl saylavlard~ ı,ı:t'J 
ri esas sirkülasyon yollarından ma işinden suçlu oldukları görül - Kastamonu lisesi müd~ ~;)~· 
ayırmak ve biribir:ne küçük gezin müt ve hepsi tevkif edilmiştir. ri hakkında Meclise bır ~JJ· 
ti yollariyle bağlamak lazımdır. Tahkikat devam ediyor. ·name verildiği bildiribıle 
Yalnız es!<i yol şebekelerini ihya ~ 
etmelidir, demektedir. ~~ 

Profesör :!:.~=~hemmiyetle i" :~ı ,gllı! ~MI il l-B lmlV r:~ .. çlj(11 

öne sürdüğü bir noklai nazar, bir lfu; 1 il · Alıfran~a ve alaturka. 121 
mem!eketinruhunuancako.mem

1Fli YEMEK ve TATLI KiTA11J 
leketın çocuklarının anlayabılece- Ji r"' 
ğidir. Onun için Elgöç, "şehrin f; - ı Hergün pişecek yemelderio ve tıtlılann listesini ve !' 
planı kime yaptırılırsa. yapbrılsm !§ - ~I 11.tlı 11 20:ı0 bu kitabdıı bulacaksınız. ~ 

SiCl tsız s . t b l · N ıS? 
mutlaka Türk mütefekkir ve san- ı kuruş • atış yen; stan u Ankara caddcsı o. ~ 

atkarlarının yardımları temin e- aımıımm111~nınıııımııınmı•ııwıııııillH~~IUll1111. lnklllb Kitabe"' 
dilmelidir,, demektedir. 



Z1 ŞUBAT 1935 HABER - Aktam Poatuı 

Şahin'in 
ı=ıı RADYO 

BUGUrt 
İSTANBUL: 

ıı _J __ 

Esir Kadın ·-------., ..... _._.. 
Yazan: : • • • • 

.. ~~~!!!!! ... ~8.!!:.J o c u !--··n;,:··37-... 18: Fransızça ders, 18,30: Jimnas· ı 

tik: Bayan Azade, 18,55: Betlıoven 
Üçüncü Senfoni, (Pastoral) plak. 

. ............................... . 
Nakleden: İ HA BE R'fn 

tefrikası 

. ·-...... _ _..._, _____ _ 
i no.30 

E Rüyük Deniz Romanı 
I,.. .......... _•-••••.-.-• .. ••• 

1 
i Aşlt ve His Romanı . . ..... ___ ........... -...... <va. na l ı ................................. 

Venedik gemisinin limanı topa 
tutması ihtimali vardı 

15,30: Haberler, 19,.10: Bayan Ha· 
lide - .Monolog, 20: Maarif Bakan· 
lığı namma konferans, - Gala tasa· 
rar lise~i muallimlerinden Nurettin, 
::!0,30: Balalaka orkestrası, Kc.ro: 
21,20: Son haberler, 21,30: Radyo 

Gidecekti. .. 
Ramize yalvaracaktı: 
"- Bana, aığınacak bir yer 

bul!,, diyecekti. Oğlunu da, bura· 
dan yolluyacaktı:, Varsın müreb· 
biyesiyle birlikte, babasından ka· 
lan evde otursun! Hem, böylelik
le, Matmazel Jackson'un müna· 
sebetsiz nasihatlerinden de kur· 
tulurdu. 

Onu görmesine, görüb de çoş
masına ihtiyaç yoktu. Vahidi gör
memeğe nafile yere çabalıyord\L 
Vahid, oradaydı, orada, orada, 
bu yatağm içinde ... Zaraya yaldaıbkları zaman 

bütün leventler yanın saat için
de birdenbire Türk kılığına gir
blitlerdi. Venedikli gemicılerden 
farkaız olarak girmek, bir yan
'1tlığa ıebep olabilirdi. 

Henüz Türklerin eline geçen 
bu limana, o zamana kadar tek 
bir Türk gemisi gelmiı değildi. 
liatta ondan sonra da geleceği 
beklenemezdi. Çünkü Türk ge
tnicilerinin akın yerleri, İtalya 
kıyıları, Yunan ve Tireniyen de
'lİzleriydi. 

Hele son zamanlarda, daha zi
Ya.de Bahar, Majorka ve Mainor· 
ka lldalariyle ispanya kıyılarına 
ioğru yelken açıyorlaraı. 

O gün Mezit bey kaleyi gözden 
ıeçiriyor, yeniden Venediklilere 
kaptırmamak için ne yapmak la
ınııaa yapbıağa çalıııyordu. Hatta 
orada hiç olmazsa ufak bir donan
tna Yaratmak, Dalmaçya kıyıları· 
~. Türk halkı ve Türk balıkçıları 
•sın korkusuz bir yer haline sok
bıak istiyordu. Çünkü ne zaman· 
:llnberi o taraflarda dola.tan bir 
ı;r~ gemisi vardı ki, hatlarına 
d ~a olmuttu. O bu yüzden, bu 
•alık sahillerde en iyi taşıma ve 

~esıne vasıtası olan gemilerden 
ayda göremiyordu. 

Uzaktan bir Venedik gemisinin 
~eldiğini görünce kendi kendine: 

- Samrım ki limanı topa tuta
caJc ve öç almak istiyecek. .. 
I Denıiıti. Çünkü Zaranm Türk
trin eline düımesi 'Venediklileri 

Çok kızdırmıf, bir iki defa birkaç 
:~tniyle, oraya girmek istemişler-
ı. 

lakin gelen gemi yalnız bir ta
tıeydi. 

. 
1 

Venedikliler buralarda bir ge~i 

1
1 

e dolatamazlar, her halde bir fi. 
o ·ı he 1 e dolaıırlardı. Bununla bera-
~ı r ~ra limanı karşı koymağa çok 
,,,_~erıtli idi. Limanda bülunan ge
..... ıyj ı-'b. ınıanın dıtından görmek ka· 
~~ d:ğildi. Kale de, limanın d~a 
.,.. llgzındaki kayalık burun üze· 
~tldeydi, oradan içeriye sağlam o
ıc;1ak bi~ geminin girebilme:ıi için 
~l tdekı topçuların toptan ölmüt 

unınalan lazımdı. 
~eıit bey dogruw ldu ve gelen 

tem· 
'Ye dikkatle baktı: 

!; Bu bir tüccar gemisi! ... 
..\ •1e ınırıldandı. 

dik ~ direğin ucunda bir Vene· 
, 6 . Yrağı sallanıyordu. Onu da 

lilnce !Öyle dütündü: >\t Delinniı olacak! .•. Kendi a
~le ağzımıza dütüyor ..• Şqı· 
~ fey ! ... Allah, Allah!... Ne o-.:;? .. . 
-.itr ~ dütüncesini henüz bitir
~~.. arka direkteki Venedik 
'tl ~ at~ğı indi vew yerin~ koca-
~e .r Turk bayragı çekıldi. 

t\iaa ... ~ıt bey ve arkadatları büsbü
.. .,tılar· ....... . 

Bun d. ? N . 1 ? ....._ V e ır · •·· e o uyor •... 
dtit, enedikli midir, Türk mü· .... 
';:111~. bir ': enedik gemisidir. 
" ...... lüzel hı:- remi .•. yepyeni 
~)~! Pini .. Ne kadar hızlı ge· ... 

'talca 
-...... it'! t bu Türk bayrağı? ... 

"llllbiJ• , ır. ... Bir bilmece bu. 

- Bizi aldatmak için çelanit orkeı;trası, 22: Radyo caz ve Tango 
ima ? orkestraları. o sın •.•• 
- Aldatacak adam kurnazlığı- 223 Khz. VARŞOVA, 1345 rn. · 

nı böyle düpedüz, gözümüzün ().. 17: Solist konseri, 18: Kenıao 
nünde mi yapar?... konseri, 18,25: Sözler, - Plik. 18, 

-Toplar hazır!... 50: Spor. 19: Sözler. ıp,15: Osk~· 
- Onun topları yok ki ... Ne di· ıra konseri, 19,45: Konferans, 20: 

ye top kullanacağız ... Gelirse, bot Kuartet konseri, 20,20: Aktüalite, 
geldi... 20,30: Şarkrlar, 20,45: Sözler, 21, 

- Limana girsin mi?.. 30: İngiliz musikisi {sonfonik). 21, 
- isterse karaya da !;ıksın? ..• 45: Haberler. 22: Chopinin eserle • 

Neden çekineceğiz?.. lıte yağlı rindcn konser. 2~,30: Konf eran~. 
bir parça ... Daldan armud düşer 22.45: Şarkrlar, 23: Reklamlar, -

Dans. 
gibi ağzımıza düıecek ... 

Gemi yaklaşıyordu. 175 Klız. l\IOSKOV,\, 1724 m. 
Yaklaıtıkça da içindekilerin kı- 17,30: Sözler, 18,55: Kızrlorduya 

lıkları besbeJJi oluyordu. Mezit konser. 19,55: Ulusal operalardan 
beyle arkadaıları büsbütün şatır- ealıneler. 22: Çekçe neşriyat, 23,05: 
dılar: İngilizce, 24,05: Almanca ne~riyat. 

- Bunlar bizim leventler be!.. 545 Klız. BUDA PEŞTE, 550 m. 

Asıl ehemmiyetlisi: Aradığı 

aıkı, genç bir adamda bulurdu! · 
Kim bilir? Sevilmek kuvvetiy· 

le, sevmeğe de alışırdı. Belki bir 
gün Ramizi severdi. 

Yatağın içinde fır döndü. Sağa 
ya,ttı olmadı; sola yattı, olmadı. 
ince yorganını örttü, açtı. Bacak· 
larını bitiıtirdi, ayırdı... Hulasa, 
olmadı, olmadı .•. Ne yaptıysa ol· 
madı bir türlü ..• 

Ona, a,k lazmıdı ! 
Bunu odasında yalnız kalıp da 

kendi kendine itiraf editi, daha 

Eli, yanakları, onun yüzünü 
yastığın üzerinde Vahi din yüzünü 
arıyordu. Onu arıyordu, onu ... 

Altı sene müddetle, onu, müte
madiyen, rüyalarıında görmü§tÜ. 

Fakat, rüya baıkadır, hakikat 
baıka... Rüyada geldiği vakit is .. 
tediği bu adamı, hakikatte istemi· 
yordu; kovuyordu. Kovmak la· 
zmıdı! 

Ramizi, timdi pek aciz görü
yordu. Onu, nasıl olmuftu da, Va· 
hidle mukayese etmiıti? 

- Vahid! •.. Vahid! ... diye du· 
daklanndan b"r inilti çıktı. 

Vallahi bizimkiler .. · 18,30: Klarnet konseri. 19: İtal-
- Fakat kim olabilir?.. yanca ders. 19,30: Kuartet konseri. 
- Sakın bayrakları gibi elbise- 20,40: Sözler. 21,10: Fenlandya ga-

ilk defa olmuyordu. Den:zin açık 
pencereden süzülen mırıltısı, onu, tu. 
kaçtır, atk hayallerine sevketmif

Bu iniltiyi kesmek için, elini, 
dudakları üzerine götürdü. Zira, 
benliğinin çok derinliğ.ne damga• 
ıını bu derece bumıı olan bu a· 
damın ismini anmaktan bile kork 

.Babası, onu yahut yeğenlerini 
azarladığı vakit: leri de değiftirmiş olan Venedik· la mu:ıiki i. 22,10: Dış duyumları. 

liler olmasın! .. Bu kancık herifler- 23,10: Haberler, 23,30: Caz orkes · 
den her şey umulur... trası. 24,20: Çingene musikisi. 

Mezit bey: IlÜKREŞ: 
- He ... y! Uzun Ömer! ... Top 13 -15: Gündüz plak nc§riyatı, 

başına ... Her §ey hazır mı?... 18: Radyo orkestrası, 19: Sözler, 
-Hazır beyim!... 19,15: Radyo orkestrası, 21: Pliik, 
Gemi limanın ağzına beş yüz 20,115: Konferans. 21: Stizler, 21,05: 

kulaç kadar sokulmuıtu· Baı ta- Piyano musikisi, 21~35: Romen §ar· 
rafına çıkan genç bir adam Türk- kıları, 22: Konferan , 22~15: Radyo 

çe olarak bir şeyler söylüyor, fa. l!lltı•al•o•n•o•r•k•e .tr.n.sı•n•ın-<l•e'.·anı_r_. ----
kat duyuramıyordu. · Cildiye ve Zühreviye 

- Limanın ağzına... Dikkat. . Hastalıkları mütehassısı 
Birinci top ... Ate •• ,. . ı!... Dr. ÇIPRUT 

Top patladı ve limanın ağzın· Beyoğlu, Asmalımesçit Bursa 
da bir su sütunu havaya yükseldi. pazan ittisalinde Atlas Han 

Gemi, bu iıaretin: Tel. 43353 
-Dur! .•. 
Demek olduguriu anlamıştı, dur

ti. 
''-Evet, yarın giderim ... Aman 

yarabbi! Nasıl oldu da Vahidi eve 
alabileceğim biran olsun aklım· 
dan geçti? ... Buna, nasıl ihtimal 
verdim? Yann giderim... Yal
nız Ramiz adresimi bilir ... Matma 
:zel Jackson ile Turgud bensiz ya
şayamamazlık etmezler a ... ,, 

Kollarım iki tarafa salib §ek· 
)inde açmış, sırtüstü yatıyor, du· 
daklannı nırıyor ve böyle dütünü 
yordu: 

"- Ah, zavallı evcegı:zım •.. 
Haziran ayı da, burada, o kadar 
harikuladed!r ki ... Şehrin kalaba
lığına sıkışmak, denizden uzakla§ 
mak felakettir ... ,, 

Fakat, birdenbire kaılarmr çat 
du. 

' tı. Niçin? ... Şimdi geminin güvertesinde bat H A B E R 
tan ayağa kadar silah içinde ve 1 "-Evet, niçin kaçacağım? ... 
yalın kı~ıçlannı havaya kaldıra · I Akşam Pos tas 1 Niçin saklanmak mecburiyeti du-
rak kaleyi selimlıyan yüzden faz- 1 D A R E E v t yuyorum? ... ,, 
la Türk akıncısı vardı. ISTANBUL ANKARA CADDESi Öyle ya: Bu, açıktan açığa Va 

Fakat Mezit beyin füphesi he • feJSTaJ Adreelı İSTANiiüi' &Aısn hidden kaçmak değil m
0

ydi? ... 
nüz geçmemiıti. MPfnn Yuu uıc7ı ldanıı Mrtcı Yatak, ne kadar sıcaktı ve fi· 

Geminin arkasına bağlı olan r .. ·Aaö"nii ... ŞARTL;Rİ... kirleri kafa tasının içinde, nasıl 
kotrayı çektiler. Bordaya yanattır· E ı ı ı 12 .,.... kayna,ıyordu. 
dılar. Sonra üç kiti gemiden kot- i nı.rtdyeı l%O S30 880 ııso a,. Bu fikirleri kaynatan Ramiz 
raya geçti ve kaleye doğru gelme i ICcoebh 

160 "° ıuo uno miydi? 
b E ıLAtt TARiFESi H V h0 d B 1 b ğe aıladılar. Mezit beyle arka- E nca.ret UAnlaruu.a uım ıı.M ayır... a ı ... u güze a-

datları 1 dikkatle onlara bakıyor . i &NımJ UAotar 10 t.ııruttw tın içinde, bu güzel saçların altm-
lar: ..................... - ................... --... da Ramiz gizli değildi ..• Vahid a• 

Sahibi ve Nesrivat Müdu··ru·· ·. •kA d 
- Bunda bir sır var... Bunlar pa§ı ar 1• 

HASAN RASiM US • 
Venedikli değil! .•• Yoksa gelenler Ba11t1aıtı yerı t v~klT> Matbuu 

.'-Bizim ailede böyle şeyin 

yapıldığı görülmemittir ! -derdi.
Biz, yanlı§ bir ıey yapabiliriz, fa· 
kat yanlıt ı örtmek için yalan söy
lemeyiz .•. B':1, alçaklıktır!,, 

Hocası Murad Efendi de, ona: 
"-Yalan söylemenin manası 

nedir? ..• Mademki Allah her şeyi 
biliyor ••• ,, terbiyesini vermişti. 

Böylelikle, yalan söylememek, 
genç kadmm aldıiı terbiyede, 
cilayı değil, kökü, asıl temeli teı· 
kil ediyordu. Onun içindir ki, kü· 
çille salona girib de, Hadiye ile 
kocasmı kucak kucağa, dudak du
dağa görmesi lazım gelmiıti. An· 
cak bu aayede hiyanete inanmıflt. 
Ancak bu suretle kartı tarafın 
"seni aldatmıyorum!,, sözleri hu
dudundan dı§&J'ıya çıktığına kana 
at getirmitti. 

Bu yalan ve hiyanetin h-;ı;-a. 
smı beyninden silmek için, Kimi· 
le, bütün zihnini melekelerini top
ladı. Vahid hayatmdan çekildik-

ten sonra bu hayal, onu, kıskanç· 
Irktan kudurma derecelerine ge· 
tirmit ti. Lakin, orta yerde, bu 

derece vazıh tablolarla ispat edil· 
miyen, mübhem kalan yalanlar 
vardı .•• 

Acaba, Vahid, ne zamandan 
beri ya.lana bqlamıttı? ... 

(Devamı var) 

elçi nii? ... Bize ne söyliyecekler? ... -----------··· 
Fakat gelenler elçi değH, Türk 

akıncılarının a kendileriydi. Çün
kü kotra kaleye elli kulaç kadar 
kalınca Ali reisin genç ve gür sesi 

S .AT • 
ı E 

duyuldu: 
- He ..... yy ! ... Ben Ali reisim . 

Şahin reisin oğlu! ... Mazit hey, da. 
ha tanıinadın mı? ... He .•... yyy! 

Mezit bey dikkatle baktı: 
- Ali reis mi? ... Fakat nere . 

KUPDrt 

53 
27-2 .. 935 

Tenvirat ve 
Tesisatını 

BUtfln Şehir Bu akşam MELEK 

muharrik 

Sinemasında 
den çıktı bu?... Viyana musiki motifleri üzerıne yapılmıı olan filmlerin en mükemmeli 

Diye söylendi. Ali reis yeniden 

ba_ğır~:;~::ıerimleıreldim.Lima- ViY ANA... AŞK BELDESi 
na gireceğim, yol ver!... Şerefine verilecek V 1 Y A N A G A L A S 1 N A koşacaktır. Oymyanlar: 

Mezit beyin yanında şöyle ko - MAODA WOLFF LEO SIEZACK • GEORQ 
nutanlar oldu: SCHrtEIDER ALBAOH·RETTY Viyanah Tenor ALEKSANDER 

- Ali reisin ta kendisi ... Odur. V 
1

. ve iyana filarmonik Orkestrasile Opera Koro Heyeti 
- Evet ... Buna füphe yok... 

1 -Onuhemenlimanaalmah!.. Musiki: JOH./~NN STRAUSS 
- Evet, hemen limana girsin... izdihamdan sakmmak için yerlerinizi önceden temin ediniz. Telefon numarau : 40868 

.(Devamı var). !'il•••••••• Propa•da: Pu .... t 4la1a haberleri 



8 

• e nın yeni bir h3.rikası1 
HABER - Aktam Poıtuı 

Kan Kralı 
B 

... ~ u resmı gor-
BORSA 

27 ŞUBAT 1935 

Yeni nqriyat 

Hollvud 
lünüz mü Türki- ı t lı z,ıarında yıldız ışareıı 0lınlar ilıe· Holivut'un 27 Şubat nüs.hatl 
ıcnin biricik kan rinde 26 • 2 de muamele ~örenler· .. l • 1 b · k · nıJJ 

Bu aözlerden aonra Bay Lumi· cralı resmidir. ls- dir J Rakamlar kapanış iiatlarını gösterir hgubze lre~ı~l e! vt.e ır tmço. t 'sıne 
· k' · · kuru · a er erı ı e ın ışar e 1§ ır. ere ıınema ma ınesını yor ve nail llakkı kan ,.ee ı 1 

gazeteciler renkli gözlükleri göz- ren. Ayın 16 mnda :L,_ nukut (Sa~) 1 S ) d •• k •• l ) f 
2 93 ~ (i * Londra tOC), - • Vl)ıuıı 'H. - 1 aç 3f) 0 ll en e 

(Ba§ taralı 1 ıncide) ı 
erişilmez bir hayal sanılıyordu .• 
Şimdi bu da gcrçeklepniş bulun· 
makta.dır. 

1885 den beri ıinemanm teka· 
mülünde büyük icadları olan M. 
Louis Lumiere iki haftadır evinde 
filmleri perdeye kabartma tekil· 
ler halinde aksettirmektedir. Fran 
sız Fen Akademisi bu icadın ta· 
rihi olarak 25 şubat pazartesi gü. 

lerine takıyor. 16 - - a g n· * Nuyor• 125 - * Maıinı 18, -Sinema aleminde.. lüz. Sabahleyin ıo • Parls 169 - * Berlln 48, - ~ ~ '\ 
Llafranga Tak- • Mtltno 212, - • Varşon !4. - "'9 4 ~ 

inkılab ne netice ;imde Sıraselvi· • BrOkseı ı 2ı~.-- • Budape~te ~fı.- ~ / ~ ·~, 
ı ? erde Alman has· • Atllll ., -, Bikrc$ t6. - ' 

Ver yor tanesinde Balıke· • Cenem 8~. ·- • Belırat :;4, - .r:. ~ ' 
G .. ··ı ı.._ 1 v • Sofya H, - * Yohbama ıs. - ~ı \· '·, ~ oru en manzara u.yruı ıga "'irlı" bı·r 1'u'"rk hemşireye 25-0 gram kan ... .., * Amsterdım 8ll, - * Alon 048, - ::!'" • _,. _,, 

§ayan ıbir derecede mükemmel ve Yerilmiştir. Hastanın bayatı kurtarıl- • Prag ıoo. - * Meddlye 4.5, - !~ 
güzeldir. lıte size Akdeniz üzerin· mıştır. Beş sene zarfında bununla be- • ~ro1ıho'm ~!. •· .. ~nttıot ,40, -

nünü tesbit etmi§tir. 
Bu alim 71 yaşında olduğu hal 

de kendi evindeki lahoratu rında 
yalnızbaşma hiç y rdımcısız ça· 
h§1Daktadır. ilk kabartma filmle· 

deki çanan plajlardan bir köıe. raber 60 kişi oluyor. Cümh~yetine, Çekler (kap. sa. 16) j 
· ı k d · • d Kol memleketine, milletine. vatanına, beş 
ıuan en mı 0~ a ~r. .. .. sene zarfında vücudu kuru tepesin
larmı uzatarak hıze dogru yuru• den kuru topujuna kadar vücudu de
yen insanlar sanki gerçekten ya· Jik deşiktir. Memleket uğruna ve has
ıayan adamlar:. ta olanlar byıf olanlar kansız kalan 

• Loodra 61t.- • Stothlm • 3.17881 
• Neryor\ 0.7980- • Viyana U 4S 1 

. rini gazetecilere göstermeden şu 
sözleri söylemiştir: 

Alimin fenni 
izahatı 

, Kabartma sinema prens~bi
ni icad eden ben değilim. 1885 
yılında A' Abmeida perde üzerin
de iki Stereoskopik resim göster
miıtir. Yani ayni şekl:n iki 'muh
telif zaviyeden alınmış resmini de 
mek istiyonım. Bu iki resim, per· 
de üzerinde üstüste duruyordu. 
Ancak birisi kırmızı öteki de ye
ıtile boyalı idi. Seyirdlerin ellerin 
de bir camı kırmızı öteki camı da 
yeşil birer dür'bin vardı. Böylece 
her göz yalnız önünde bulunan 
mukabil renkteki camın gösterdi
ği res'.mden başkasını göremiyor· 
du. Dürb:nle bakılan bu ayrı a_y· 
n resimler ıbttffiirine karı~ıpyor 
ve mükemmel bir kabartma hissi· 
ni veriyordu. 

~onraları ayni prensibi takib 
etmek suretiyle perde üzer:ne biri 
si kırmızı: ötekisi yeşile boyan· 
mq müteharrik iki Stereoakofik 
resimler aksettirilmiştir iki bunla· 
ra ancak boyalı camlı dürbinlerle 
bakılırdı. Fabl kınnm: ışık gözü 
yorar. Sonra ye§il ışığın tesirleri 
taıbakai şebekiyemiz üzerinde da
ha uzun sürdüğünden filmin iki" 
rengi hiç bir vakit tetabuk edem!
yor ve görüş bulanıyor. 

Bmıun üzerine gazetecilerden 
birisisonıyor: . • 

- Öyle ise gözlükleri ortadan 
kaldrrmağa karar verdiniz değil· 
mi? 

1nt=:yar tbilgin: 
- Hayır, kat'iyyen! .. Şimdiki 

vaziyete göre seyircilerin kabart· 
ma bir filmi 'hususi ıbir gözlük ol· 
makaızın aeyredebileceklerini san 
mıyorum. ıMeıele bu gözlüğü mü· 
lkemmelleşt~ek ve rahat rahat 
kullanılabilir ·bir bale koymaktı. 

Diyerek dolaptan aldığı bir ca· 
mı hafif mavi ötekisi de sarımtI· 
rak küç.ücilk lbir gözlük göstermit 
ve IÖzlerine devam ebni§tir: 

- itte bütün icad bundadır .. 1 
Ben bu gözlüğü icad ettim... Bu 
hiç bir şeye benzemiyor.değil mi? 
Fakat gördüğünüz §U küçük göz
lük iki yıllık derin ve daimi arat· 
hrmalara mal olmuştur. Kırmızı 
ve yeşil resimlerin sebat farkla
rından dolayı olan görü§ bwamk
lığmı ortadan kaldırmak için her l 
iki gözün de ger kımıızı gerek
se yeşH ıııklar taraf mdan }yi bir l 
surette faaliyete getirilmesi lazım I 
dır. Bu gözlüğün iki camı öyle te· 
kilde ıboyanmIJtır ki bunlardan 
birisi ye~il, kırmızı, menek§e, çi· 
vidi ve mavi; ikincisi ise yeşil, sa
rı, turuncu ve kırmızı qrklan bı
rakıyor. hte blırada güneş ı~ığmm 
bütün reklerini görüyorsunuz. Şu 

İ§tc limanda d~laşan bir motör Iara beş senedir bir hizmet ediyor tek 
tarafından çekilmit Tulon'un bir vUcudun kariı hepsi aksa da tek 
manzarası. Dolatan kayıklar öte• hasta olan zayıf olan kansız kalan-

. . .. .. ' lar kansız kalmasınlar diye çabpyo-

* Parls 12.04 • Mıdrlt S.8078 
* MllAno 9.37~4 • Berllı 1,9796 
* Brüksel 3.1988 • Va~on 4,!037 
• Atlna. ,.,5010 • Badapqtt 4,4'.\ -

* Ccoevre 'l,4.,:16 • Bi1trC$ 79,0llSO 
* Sofyı 67,Y7!5 • Delgraı 3S.tıao 
* Amıtcrdım t.1735 • Yokohımı t.8130 
• Prıg 18.992" • Mozlton 1086.!IO 

ye berıye gıden motorlu mavuna• ruz Alman hastanesinde bulunan en 
lar hep kabartma, resim değil ger yüksek Bay etibba1ara yüzbinlerce te- 11lk.===-=E~S~H~;;;A=M====::;j 
çek olan şeyler ! şekkür ederim. Hiç acısını duymadım 

Bu arada iki kocaman filin de kan ,·erirken tekrar Bay profesör Or
filmi çekiLfnif. Hayvanlardan bi· han Abdiye ve yanında bulunan Bay 
r:şi kafasını kaldırıp hortumunu Saime n~rı milyonlarca te§ekkür ede-

1 
· · d ğ ttı d rlm. Hnf ıf kanımı aldı. Kurun gazete. 

sa onun ıçın_e ~ ru uza . ~. o• sl Bay Haber gazetesi Bay yüksek 
kunma'm dıye ınsan gayrı ihtıya· müdürlüğüne_ Bay bu iki gazetenin 
ri §Öyle bir çekiniyor. orada bulunan bilcümle baylara da 

1 it Bautısı ıo.- Trımvıy 
f • Anıdolo l!~.70 • Çimento as 
i Reji t. 27 ÜDJOD Del-
i[ Şlr. Hayriye ı~.- Şart Od. 

Merkez Bıntas1 flS,·- Balya 
j U. Sigorta -,00 Şut m. ecza 
j Bomontl 11,94 Telefon 

-.-· -.--. -.--.-
lstlkrazlar tahviller 

· ~====:;~~=========-=111 
Bay Lumiere şimdi de başka eshabı mesalihe iyilik ve suhulet gös- * 1933nrk Bor. l so. ıo Elektrik -.-

bir manzara ai)steriyor. Bundan terdikleri için kan kralı tarafından . u ta,tO Tramvay aus 

otuz dokuz yıl evvel dünyanın ilk ytizMblnllerkce ~eirsı.d· bi lstJkrtzıDahll;~ ~~~ • · :::~:u 1 :~.:~ 

Koniojen Kanzuk 
Saç Eksiri 

Saçların dökülmesine ve )<e

peklenmesine mani olur. Koıııo· 

jen aaçlann köklerini kuvvetlerıcli· 
rir ve besler. Komojen uçların S1' 

daaıdır. Tabii renklerini bozuıaıı 
latif bir rayihuı vardır. Komojeıs 
Kanzuk ıaç ebiri maruf eczane
lerle ıtrıyat mağazalaiında bulıs· 
nur. 

f·ı · · · · ld - d b em e etim z e r tane çıkar, 
ı mını çevınnıt o ugu yer e U alicenab olaraktan biricik kan kralı !rıaıat lıtltraıı 97.- • Anadolu il .f7,80 

sefer de kabartma olarak çevir- İsmail Hakkı kan veren. Vücudum ha t9ta A M -.oo Anadol11 nı •6.- Göz Hekimi 
1 fllfdıt. -.00 Mtı•csıll A 53.t5 D Ş .. k ·• E t 

mi~tir. Bu fi min adı eskiden ve yattayken hiç kanımı kesmem mille- ~;o;ii;ii;iiii;iiii;;;;;;;;;;;;;;;;....;i;;;;i;ıi;~--......,--iiiiiiiiiiiiiiiliii'iil ' r. U ru r. an 
şimdi de: timindir. ile altı nefer evli.dı Perildi, Zahar Babıi.li, Ankara caddesi No. 60 

''Trenin Ciota'ya varışı,, dır. --,=-.-ta_n_b_u_l_T_a_p_u_m_ii_.d_u-··,-1-ü_ğ_ü_n_cl_en-: ya, Pinelopi, Eleni, Teodor, Ev· Telefon: 22666 
. , "nh 1 bunl Salı gijnleri meccaııeııdir .. 

işte tren istasyona giriyor. Lo· Galatada Kemankeı Kara Mus genıya ya mu asır 0 up ar•!~=~~~=~~~=:':=~~ 
komotif bizim üstümüze hem de taf apaşa mahallesinde Leblebici dan Pinelopi varisi oğlu latalya· 1; 
bütün hızıyle geliyor. Nerede ise sokağında eski 15 yeni 19 No: lu nos'a intikale talip ise de tuarruf itibaren bir ay zarfında 1913 _.,.,, 
hepimizi ezecek! Manzara çok Şerbethane gediğinden bir bab hücceti ıer'iyeye müstenid oldu· 934 muamele No: ıile Beyoilu fı 
kuvvetli hepimiz iater istemez §ÖY dükkan İstanbul Kadılığından ve ! ğundan ıadire kaydı buhmama- pu Bapcmıurluğuna veyahut 
le yan tarafa yaslanıyoruz. rilen 29 Cemaziyelevvel 279 tarih mıttır. Senetaiz tuarrufata kı· 26 - 3 - 935 de mahallinde bıJ' 

Itık söndü perde gene beyaz- li hücceti ıer'iye ile Rum milletin· yaaen muameleıi yapılacağından lunacak Tapu meınuriyetine o:ıii' 
la§tı. Şimdi odada gözlerinde kü- den Atana§ veledi ~aharyanm uh bu yer halduttda vesaiki tuarrufi· racaatları Hin olunur. 
çücük gözlüklü insanlar var. Bun· tesinde iken 20 aene evvel vefatı yeleriyle birlikte ilin tarihinden Beyoğlu Tapu _Baş :M~ 
lar gördükleri manzaranın o ka· 1 
<Jar tesiri altında kalmıştır ki göz- 1 1 s TA N B u L B E L E o i y E s 1 1 LA N L_A_R_ı_....,.,,.. lükleri ancak uşak: ___ ..;..;;;;,...;...;...;.;;..;...;;. _ _.____________________ ,_ 

lstanbul Belediye Reisliiinden: ölçüler Nizamnamesinin 170inci maddeıini değiftiren nizs:ııı., 
name mucibince ölçü ve tarblarm 934 Y.Ilı senelik muayene ve dam ıa müddeti 31 - 5 - 935 tarıbı - Lütfen gözlükleri verir mi· 

siniz? 
Dediği zaJUan hatırlıyorlar. 

Güzel bir Spor filmi 
gösterilecek 

T. 1. C. /. lstarıbrıl Mıntakası 
Ba§kanlığından: 

Türkiye İdman Cemiyetleri ittifa. 
kı tarnfmdeu Almanyadan getirtilen 
por filini 1 • l\Iart • 1935 Cuma gü· 

nü !ahnlıı saat 10 ~a Beyoğlunda El· 
lıamra sineriıafıiiCli sporculara be . 
<la\"n gösterilecektir. 

Sporcular klüpleri nüviyet vara· 
kalan , ·cya klüpleri taraf mdan -ve
rilecek mu addak bir liste ile ıine· 
maya girebileceklerdir. 

Bu film heden terbiyesi ~ekitle • 
rini, Atletizm, Yüzme, Kürek, Fut· 
hol, Güreş, Boks, Kayak sporu, Es
kirim, Dn@cıhklıareketlerini bütün 
incelikleriyle göstermektedir. 

Ilu filmde Lo,·e, Paltzer, Ladou· 
mcgeJlirschfe1d, ;\fardi, Körnig. 
Rademaclıer, Küppes gibi me~hur 
şampiyonlar görülmektedir. 

V A 1. A ~ S .~ T 1 
.-&•& D ;ll.'IDA 

i Ntcii.4e' a1elfA8EVI -
Is ranb,.l 4nkdrd cadde&\ ntU} 

ne kadar uzatılmış olduğundan: .. • .. .. .. .. . )e" 
Esnaf ve müesseselerde dam gaaız olan baskül, kanlar, terazı, tartı, olçu ve olçulerın muayene t 

ri yapılacaktl1'. Hangi tarihten hangi tarihe kadar nerelerde damgayapılacağı qağıda yazılıdır. f4Y''., 
ıiıemurlanna müracaatla damga lattırıılma11 ve 31 - 5 - 935 tarihinden sonra damgasız ölçü ve ~, 
tı kullananlar hakkında kanuni takibat yapılacağı alakadarlarca lbi linmek üzere ilan olunur. ''1()4 ' 

27 - 2 - 935 \aribinden 
19-3-935 ,, 
8-4-935 ,, 

28-4-935 " 

27 - 2 - 935 Tl'Jl'ihinden 
14- 3- 935 ,, 
24-3-935 
ı -4-935 
6-4-935 

14-4-935 
22-4-935 
4-5-935 
10-5-935 
21-5-935 

" 
" 
" ,, 
" 
" 
" .. . 

27 - 2 - 935 Tarihinden ' 

27-3-935 " 13-4-935 " 
23-4-935 ,, 
1-5-935 " 11 -5-935 

" 21-5-935 " 

27- 2 - 935 Tarihinden 
14-3-935 
23-3-935 
28-3-935 

,, 

" 
" ,, 

- EMiNÖNÜ AYAR GRUPU 
18 - 3 - 935 Tarihine kadar 
7-4-935 
27-4-935 
31.:... 5 - 935 

" 

" 
BEYOOLU AYAR GURUPU 
13 - 3 - 935 Tarihine Jr~r 
23-3-935 
31-3-935 
5-4-935 
13-4-935 
2l-4-935 
3-5-935 
9-5-935 

20-5-935 
31-5-935 

" 
" ,, 
,, 
" 
" ,, 

" 

KADIKÖY AY AR. GURUPU 
26 - 3 - 935 Tarihine kaaar 

12-4-935 
22 =-4-935 
30-4-935 
10-5-935 
20-5-935 
31 -5-935 

" 
" 
" 
" 
" 
" '-

F ATIH AYAR GURUPU 
13 - 3 - 935 Tarihine kadar 
22-3-935 
27-3-935 " ,, 

" 
" 

Beyazıt Nahiye merkezinde 
Eminönü K. lığı lbina11nda. 

K. Pazar nahiye Merkezinde Jt 
Gurup Ayar Merkezi Be>'~ 

nahiyesinde. 

B. oğlu K. lığı Binasında 
Galata Nahiye Merkezinde d 
Kasmıpafa Nahiye merkez:ıı e 
Hasköy Polis Merkezinde 
Pangaltı Nahiye merkezind' 
Taktim ,, ,, 
Be,iktat K. lığı Binasında . d" 
Arnavutköy Nahiye merkeııtı 
Sarıyu K. lığı Binasında 1,ıı 
Ayar Merkezi Beyoilu 1'· 

Bina11nda, 

K. köy lial binası altında 
daireıinde. 

Oık\idar K. lıgı Binasında 
Beykoz ,, ,, 
Büyükada ,, ,, 
Yalova Belediye Binasında 

Kadıköy Ayar dairesinde. 

·nde 
Fatih K. lığı Ayar DaireJ1 

Fener Nahiye merkezirıd' 
Eyüp Nahiye merkezinde .,,dt 
K .. ük" b" erkeıı aragumr na ıye ın . dt 

halde ı&zlüğün camlanndan ıe- Urolo~ = Operatör ". 
çecelc bütün renklerim tab:r, ta· n D k u J O .. 
manıiyle :rahat ve beyaz bir ı,ıkl i~ O lor nema zsan i~ 
tcskil edeceğini anladınız deg'"il :: Karaköy Topçul:ır caddesi No. J4 . ıi , 

,.. •--•••-•• T.-1-1'.,._ .t1?G:C ••• .. •••••!!ilim" 

3-4-935 
8-4-935 

15-4-935 
21 -4-935 
2-5-935 

" 
" 
" 
" 

2-4-935 
7-4-935 

14-4-935 
20-4-935 
S0 --4-935 
11 -5-935 
31 -5-935 

" 

" 
" 

Şehremini nahiye merkeı1d11 . e 
Samatya nahiye merkezı~ dı 
Bakırköy nahiye ıiierkez111 

~ 12-5-935 Fatih Ayar mer1cezinde .. 
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===o~=-= N İçiniz. HAZIMS-IZLl(;I, MlD~ ANMALARINI giderir . MİDE ve BARS=A=KLAR==ı-. 

boşaltmak suretiyle KABlZLl~l, A~IZDA:Kl TATSIZLl(;I ve KOKUYU izale 
eder .. Hiç bir uzva zarar vermez ve alıştırmaz. FAZLA YEMEKTEN ve lÇMEK
TEN sonra mide ve vücu'dunuzda hissettiğiniz ağırlığı derhal hafifletir. HamileM E Y V A T U· z U lerin kusmalanna pek faydalıdır. MAZON ismi ve markasına çok dikkat edilmelidir. 
DEPOSU Mazon ve Botton ecza deposu. Bahçekapı, 1ş Bankası arkasındaNo: 12 

Kumbara Sahiblerine: 
iş Bankasının 10.000 lira mükô.fatlı 
935 kumbara keşide/erinin birincisi 
1 Nisan 935 de ANKARAda noter 
huzurunda çekilecektir. Bu kar'aga 
iştirak edebilmek için kumbara sa
hihlerinin 1 Mart 935 tarihine, gani 
Şubat sonıına kadar bankaya en aşağı 
25 lira _qatırmış olmaları lazımdır. 

Aç gözünü de para kazan~ 
Bankalar her zaman miitıbaka ile memur alır.. Pazartesi Ye 

Perpmlae 1Ualari saat 18 den 20, Ticaret derslerine deYam eden· 
Jer f •1 10Dra imtillandan geçerek Muhaaebecl fehadetna· 
m•I abr. TUccar ve Bankacı olur. Proir•mı almık •e kay 
dolmak içia Alemdar Park cacldcaiode No. 23 Amerikan Ticaret 
dcnbaneaiae mllracaat. HuaaaJ ders de Yerilir. Ücret yanya 

iadirilmif tir. 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

;&: Türkiye Zir;at Bant<aımca Bursada eksiltme ile bir tube bina· 
ıı yaptırılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf uıuliyle yapılacaktır. Eksiltme fartnaınesi 
An.karada Banka levazım müdürlüğünden ve lıtanbulda Ziraat Ban
kaıı tubesinden alınabilir. 

Teklif mektublan ve teminat, eksiltme ıartnameıindeki izahat 
daire.inde 28 Şubat 935 akıamma kadlU' Ankarada Ziraat Bankası u· 
mum mUdürlüiUne verilmit olmalıdır. 

Tekliflerden her hangi birini tercih etmekte Bankada tamamen ı~r 
beıttir . . (754). 

. 
~·· 2 nci lflia Memurluiundan: 

1f ltanbulda Mahmud Pqada ı~unııınırıııılL'lJllllllllıııı~ıı v=:Pla Hanında manifaturacı 
ŞİI\ ~enneaanoilu ve mahdumu 
~etı ve tafuılan haklpndaki Jf 
tic..~.~dırılmuma latanbul 2 nci 
~~ tnabkemeaince karar veril
~uiu ilin olunur. (8571) 

Kimyager 
Hüsameddin 

ZAYl - 931 ıeneıinde Darüt· 
pfaka Lisesinden almıt olduğum 
tahsil v~ıikamı kaybettim. Yenisi· 
ni alacağımdan eıkiıinin hükmü 
yoktur. 

BCıytık 

Tayyare Piyangosu 
18. ci 7 ertip 5. ci Çekiş 11. fa,f art 1935 dedir. 

Büyük ikramiye ; 30.000 Liradı.r 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye

ler ve 20,000 liralık mük8f at vardır. 

idrar, kan, kazurat ve ticaret tah- 166 Zaferşan Tahir "( 4010) 
lilleri yapılır. EminönU. Emllk ve ( 

Eytam Bankası karı11mda izzet bey Diş tabibi BUnyamİn 
ham. j Niıantq - Vali konalı caddeıi 

111111111"••-ııını No. 24, Şirin apartman 1 inci dai-
re. . (3884) 

= .. , 

BOJUIYA 

söyledikten sonra hemen buraya dö
nersin anladın mı? .. 

- Anladım .. Mösyö .. Ne vakit yola 
çıkmaklığı mı emredersiniz?. 

-Derhal! .. 
lspada Kapya hemen fırladı. l.Jç 

dört dakika sonra Ragastan uzakla -
§an nal seslerini duydu. Kendi kendi
ne söylendi: 

- Bir kaç saatlik vaktim kaldı. :Bu
nu iyi bir şekilde geçirmeli, dinlen -
ınek için biraz uyumalıyım. 

Du sözleri söyler söylemez Şönl • 
Ye kauapenin üzerine uzandı.. Bir 
lniiddet P.rimverin, Sezarın, Lt1kre8in 
Yüzleri gözünün önünde canlandı. Ni
hayet üzerine bir ağırlık bastı .. Derin 
bir uykuya dalıb gitti. . "' . 

, Ragastan uyuya dursun .. Biz şim· 
dı hapishane bodrumunda bıraktığı
:ttıız Sezarın yanına dönelim. 

Sezar sağlam bünyeli bir adam ol
duğu için Şövalyenin demir parmak
ları gırtlağını sıktığı zaman ölmemiş 
:Yalnız bayı1mr§tı. Sonra yavaş yava~ 
~endine geldi. Hapishane bodrumuna 
indiği zaman beraberinde getirmiş ol
:.uğu meşale sönmek üzere idi. Bu ha· 
ıf ışık içinde kendisini zincire vurul

rnu ~örUnee Su.ar son derece bir şaş 
~•nlrga düştü. Kendisini bir türlü top 

'Yaınıyor; olan biteni hatırhyanuyor 
du. 

Jı · ,Biraz sonra bu şaşkınlık büYük bir 
1 ıll'te döndü. Agzından köpükler sa 

j!1n or, alabildiğine .söğüp sayıyordu. 
'aknt duyan Yoktu. Kimse yardıma 

t elmiyordu. "Sakın beni burada u
:utına ınlar,, diye hem korkuyor, hem 

e dJşlerlnl gıcırdatıyordu. 

11 
llu esnada idi ki bir takım muhafız 

"an •bitleri ,.. ıardiyanlar bodru
l> a girdiler. Sezar bunlan görünce 
• dt ziyade sclindl. Boğuk ve kısık bir 
"'et!le: 

- Şu zincirlerin kilidlerini kırın!. 

1'jllerimi ayaklarımı kurtarın .. Emri • 
ni verdi. 

Sezann hiddetine karşı tirtir titri
yen ve bu fırtınanın kendi başlarına 

pathyacağını bilen bu zavallılar: 
- Aman Monsenyör I. diye ne ya • 

pacaklarnı şaşırmışlardı. Şaşırmağa 

vakit yok, Sezar Borjiyayı kurtarmak 
lazım .• 

Hemen törpülere koştular. On da
kika kadar bodrumda törpü sesleri 
duyuldu. Sonra Sezar Dorjiya zincir
lerden kurtuldu, 

Sezar kanlı gözlerini yarilımına 

ko~muş olan zabitlere gardiyanlara 
dikti. Korkudan vücudlarının her uz
vu titriyen bu zavallılar "acaba hali
miz ne olacak,, aiye bekleYib duruyor 
lardr. • 

Sezar canavar ulumasına benziyen 
bir sesle sordu: 

- Dördüncü tabakanın gardiyanı 
kimdi? KıUarı diken gibi birbirine ka 
rışmış dehşetli yumruklan derhal gö
ze çarpan birisi iki büklUm ilerledi: 

- Bendim Monsenyör! 
Bağırdığımı işittin ml? 

- Hayır Monsenyör!. 
- Ah alçak .. J itmedin öyle mi? ... 

Demek ki uyuyordun .. Dur ben ~eni 
öyle bir uyutayım ki bir daha uyan
ma!. 

Sezar bu sözleri söyler söylemez 
gardiyanı kolundan yakaladı. lleri)'e 
doğru itti. Karşısında bulunan uıbit 
,.e gardiyanlAr bacakları tlrtlr titre
diği halde duvarlara yapışıyorlardı. 

Sezarm yakalamış olduğu dev gibi he 
rife bir şey yapamıyordu. GQya bir !;O 

cukmu gibi Çekildiği tarafa gidiyor
du. Sezar herifi tuttu. Sağdaki dar 
yola tıktı. Sonra ite ite kuyu ağızı gi
bi yuvarlak ye kara~lık bir deliğin ağ 
zına getirdi. Bu dell~n ağzı Borjiya
larrn "cehennemin altıncı katı,, i~mi
ni verdikleri bodrumların altıncısı o
laıa yılanlı kuyu idi. 

Sezar sert bir çehre ile: 

ederek herifi tutmamıza yardım eder 
seniz ben de size Papanın yanına çık
mak için yardım ederim. 

- Çok teşekkürler ederim efendim. 
- Şu halde kestirme yolu bize tarif 

edin. 

- Yarım t1Ut kadar dört nala gi
dersiniz. önünüze iki yol çıkar. Sağ 
taraftaki uzan bir ıosedir. Ko,ııladı
imıı atlı bu yolu tutmuştu. Sol araf
taki yol kestirmedir. Yarım saatten 
çok ,·akit kazanırsınız. 

Zabit suvarilere: 
-Ileri .. Herifi yakaladık .. diye hay 

kırdıktan sonra lspada Kapyaya dön
dü: 

- Yarın Sent - Anj şatosuna ge
lerek beni sorun .. Nöbetçiyim .. lnşa
allah lsteı?inlze kavuşursunuz .• Sözle 
rlni s3yledl. Sonra atlarını dört nala 
kaldırarak suvarilerle beraber bir toz 
bulutu halinde uzaklaştı gitti. 

Atlılar kaybolunca lspada KRpya 
harab kilisenin kapısını nçtr. Raga.cı

tan çıktı. Atına bindi. 
- Söyleyin bakayım Şö,·alye.. Ne 

görUp işittiniz? 

Ragastan gilliimsiyerek: 
- Hiç bir şey görmedim .• Hiç bir 

şey işitmedim .. Çünkü o 111rada kilise
)i koruyan melekle konu§uyordum. 

- l\lelekle konuşuyordunuz hn? •• 
- Evet! .. Bana, şimdiye kadar f~le 

diğln gilnahlan affettffinl söyledi! . 
-27-

FURŞ LOKANTASI 

llapstan. hafiyenin tarif etmiş ol
duğu yolu tuttu. Hafiye de yanında 
gidiyordu. Ttrıs ridlşle Jki saat kadar 

mesafe katettiler. Şövalye arasıra ba
oını çevirib hangi yoldan gidileceğini 
•.ışağından soruyordu. 

Roma şehrinin etnup tarafından 
tıkmışlardı. Öğleye doğru şimal 
tarafında bulunuyorlardı. Ragasta • 
nın karnı acıkmağa bqlamıştı. lspa • 
«la Rapy8Ya sordu: 

- Kamın acıkıb }iyecek bir şeyin 
bulunmazsa, lokantaya ' erecek paran 
olmazsa karnmı doyurmak için ne ya
parsın?. 

Uşak karşıda görünen enli yapraklı 
bir knç ağacı gösterdi: 

- Şu tndr ağaçları ne gtlııa duru • 
yor?. 
- incir öyle mi! Ent doğruo hem 
karın doyurur hem ae su uzluğu gi -
derir. 

- Ukin galiba indrler biraz ham .. 
-Aldırma! .. 
nu ~ırada jncir ağaçlannrn dibine 

''nrmı~1ardı. lspadıı Kapya ağaçlann 
birine tırmanmağa hazırlanıyordu. 

Ragastan: 
- Bırak! .. Ben çıkaeağım. Çocuk • 

Juğum aklrrna geldi. dedikten l!lonra 
hemen yere atladı. Ağaca tırmanma • 
ğa ba~ladr •• Ulkin yüksek dallar.i \'8· 

rınca yüzünü ekşitti .. incirler hamca 
değil, biltüa bütiln hamdı: 

- Bir kah,'81tı edeceğiz ki deme 
gitc;in .. Bu ham incirlere baktıkca 

Monsenyör (!) Seuırın ikrnm etmiş 
oldufu kuru ekmek ile suyu arıynca
ğım geliyor.. :. 

' incirler bam olmakla beraber Ra-
ga.~tan koparıyor, birer birer lspaöa 
Kapyaya atıyordu. Uşak birdenbire 
bir hayret çıflıfını tutamadı. Yüzün
de şaşkınJık, seltnç, ,.e korku izleri 
belirmişti. Başını yukarıya kaldırdı., 

Ve Şövalyeye ~eslendi: • 
- Şövalye! .• Düşen incirler hep al· 

tın.. · 
- Deli mi oldun lspada Kapya?. ', 
- Hayır! ... Doğru söylüyorum i • 

nanmazsanız siz de bakın!.. lşte son 
attığınız incir.. Bu incir mi, altın 
mı?! .. 

lspada Kapya bu söıleri söylerken 
ağacın dibine gelmi:.: ti. O sırada aşağı 
dallara inmi~ bulunan ŞÖYalye onun 

elinde sapsarı bir Dlika altınının par·. 
lamakta olduğunu gördU. 

~---~ Forma 15 

' 
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Ragastan altını aldı. Evirdi, çe\ir· 
di: 

- Garib şey! .• E\·et. Mükemmel bir 
Düka altını! .. 

· Tam bu esnada a~açdan 'aşağı sa. 
pır sapır altınlar dökülmeğe başladı. 

. Ispada Kapya derhal atından aşağı -
ya fırladı. Yağmur gibi yağmakta bu
lunan altınları toplamağa koyuldu. 

_ AYcunda kırk elif kadar duka altını 
birikmişti. 

Ragastan hayretle bir ağacın dal • 
Jarına, bir de yere bakıyordu. Derken 
gözü belindeki kılıcın kayışına 

ili~ti. Sezardan zabtettiği bu 
~ılıcın kayışı adeta k~ 
mer gibi bir şeydi. Meğer Şövalye dal 

. dan dala gezerken sivri bir budak be-
• Jinde'l<i kemere ili~miş bir tarafını 
• yıtrmıştı. Ağaçtan yağdığını sandık· 
ları altınlar kemerin bu yırtığından 
düşüyordu. · 

Ragastan eli ile deliği tıkadı: 
- Sezarın kemeri değil mi ya!. di

ye mırıldanarak hemen ağaçtan indi. 
Belinden kemeri ~ıkardı. Kemerde su
cuk gibi altın ve gümüş para istif e • 
dilmişti. 

Hakikaten Sezar yanında her za -
man fazla mikdarda para bulunduru
yordu: Çünkü çok kereler bir hançe
rln ,·cya bir kamanın göremiycceği işi 

: bir.n\ÜÇ Duka altını görürdü. 
r. -ı gastan yere oturdu. Parayı say-

• "n\a>:":. ~aşladı. Gümüş paralardan baş 
kn )~~den çok altın vardı. Ragastan 
h'n;:: .:e gillümsedi: · 

-Şimdiki halde bu kadar para bi· 
zfm için bir hazinedir. Sağ ol Sezar! .• 
Fenalık için kemerine doldurduğun 
paralar hayırlı işlere yarıyacak. Son
ra lspada Kapyaya döndü: 

- Artık bu ham incirleri yemeğe 
lisum yok. Rahat rahat mükemmel 
,_.ek yiyecek bir lokanta biliyor mu 
nn lspada Kap ya? 

- Evet Şövalye! .• Buradan bir sa
at kadar uzakta. Floransa yolu üze -

rinde bir lokanta vardır. Furş lokan • 
tası derler. Han gibi bir yerdir. Ora • 
ya gidersek Romadan ve Borjiyalar • 
dan iki yüz fersah uzaklaşmış kadar 
emniyet içinde bulunuruz. Han sahi
hini tanırım. Dostlanmızdandır. Ha -
na sok kere saklanması güç olan ağır 
eşyaları getirirdik. Hancı hunları :er 
altındaki bodrumların birinde f:aklar
dı. Sonra biz de lazım oldukta oradan 
alır parça parra satardık. 'fabif ara 
yerde hancıya da pay çıkardı. 

- Anlaşıldı •. Mükemmel bir hırsız 
yatağı •• Lakin zarar yok. Mademki 
sen uygun görüyorsun oraya gidelim .• 
Zaten Furş lokantasını ben de biraz 
tanırım. 

Ragastan bu lokantayı andığı za. 
man orada Sezarla ilk görüşüşünü Ye 
Baron Astore ile olan düellosunu ha -
tırhyarak gülümsemişti. 

lki atlı bir saat kadar sonra Furş 
lokantasına vardılar. lspada Kapya 
atları ahıra çekmeğe uğraşırken Ra -
gastan da otelin alt kat odalarından 

birine girmişti. Pencerelerin önüne a
sılmış olan çama:;ırlar odaya serinlik 
\'eriyordu. Şövalye ise açlıktan ölmek 
derecelerine geliyordu. 

Han lokantasına bakmakta olan 
kadın derhal odaya geldi. Ne istediği
ni Şövalyeden sordu. Ragastan mü .. 
kemmel bir öğle yemeği ısmarladı. 

Hizmetçi kadın sofrayı kurmakla uğ. 
raşırken hanın sahibi odaya girdi. Ye 
RahP3Stam selamhyarak yavaş sesle 
şun lan söyledi: 

- U§ağımzın sözlerine göre siz de 
bizlerdensiniz galiba ... 

- Sizlerden mi? .• 

- Evet .• Bizlerden. Hiç korkI11ayın. 
Çekinmeyin, ben sizi öyle bir yere sak
larım ki ~ytanlar bile bulamaz. Ar
kamdan geliniz... 

Ragastan gülerek: 
- Ne tuhaf macera! diye dUşUndO, 

sonunda Roma serserilerinin arasına 
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karışmak ta varmış .. Her ne ise .. Iııi 
oluruna bırakalım .. 
Hancı şövalyeyi birinci katta bulu

nan bir odaya götiirdii. Odanın mer- j 
diveni avlunun arka tarafında bulu
nuyordu. Merdiven görünmesin diye 
de önüne büyiik bir fı~ı konmuştu. 

Hnncı hu gizli merdinni Rağıstana 
g·i,.f('r ,.rck dcJi ki: 

- JJuradau yuknnya çıkın! Odaya 
gi rin. biç kimse sizi bulamaz. Beş on 
gün burada korkusuzca kalabilirsiniz. 

· - Teşekkür ederim azizim. Şimdi 
yemeğimi getirin!. 

Şö\'alyenin girdiği yer küçük, dar 
hit- oda idi. Fnkat burada misafir o
Jnçak kimsenin beş on gün oturacağı 
düşünülerek onn göre hazırlanmı~tT. 
Odada bir karyola, hir kanepe, bir 
masa ile bir meşale, hatta \11kit gesir
mek i~in bir~ok da kitab nrdı. 
Odayı yalnız bir kiiçük pencere ay

dınlatıyordu. Bu pencere sokak tara· 
fındaydr. Üzt:ri gayet sıkı pancurlar
l:ı daima kapalı bulunuyordu. lca
hında bu küçük pencereden sokağa fır 
fayıh kaçmak kolaydı. Pancurlar 
ooyle düşünülerek yapılmıştı. 

Bira1 sonra hancı bir sepet yiyecek 
getirdi. Ragastan iştiha ile karnını 
cloyurnıağa başladı: 

- ispanyada Kapya nerede? Ona 
da yemek verdiniz mi? 

- Merak etmeyin monsenyor. Uşak 
mutfakta karnını doyuruyor •. 

- Tuhaf şey_ Niçin' mutfakta yi
yor? •. 

- Onunla teklifimiz yoktur da.. 
- Pek ala! .. Yemeğini yedikten 

sonra buraya gelsin .• Kendisine söy -
leyin iz. 

Otelci çekilip gittikten sonra Ra -
gastan kendi kendine söylenmeğe baş 
ladı: 

- Roma şehrinin en büyük Senyör
lerile görüştüm. fakat alçakcasına ci
nayetlerden vahşi ve rezil düşünceler' 

den başka bir şeye rasthyamadım. 

Halbuki hafiye bozuntusu bir herif 
canımı kurtanyor. Serseri yatağı bir 
hana geldim ·himaye gördüm. Bunları 
bir türlü aklım almıyor .. Yoksa temiz 
bir kalbe tesadüf etmek için kuru bir 
lakab olan sahte asalet ve sahte ki • 
barlık tan fersah fersah kaçmak mı 
lazım gelecek? •• 

Bu sırnda lspada Kapya odaya gel· 
mişti. Şövalye sordu: 

- Yemek yedin mi? .• 
- E,·et efendim!. Öyle tatlı yemek 

yedimki on seneden beri bana böyle 
bir yemek nasib olmamıstı. Yenilen 
her lokmanın, bir za,·allı kanına be • 
del olmadığını bilerek yemek kadar 
i~tiha açan bir şey yokmuş •. Bunu ilk 
defa bugün anladım? .• 

- Öyledir! •.• Dinlendin mi?. 
- Bütün gece at üzerinde buluna .. 

bilecek kadar dinlendim .. 
- Oh· ne ala •• Ben de seni gerisin 

geriye Romaya göndermek· istiyor· 
dom .. 

lspada Kapya birdenbire korktP
Ragastanın kendisini kovduğunu san· 
mıştı: 

- Benden ~e çabuk bıktıız Şö'fal· 
ye? .. 

- Yanlış anlama! .. Seni RomaY• 
bir iş için göndereceğim. "Dört-Çe§'" 
me,, sokağını biliyor musun? .. 

- Elbette .. Nasıl bilmem? .. iki sıı 
bir ekmek yerini tutar derler .. Biz de 
aç kaldığımız zamanlar gider o çeŞ • 
meden su içerdik. 

- Pek ala? .• Çeşmenin karşısınd• 
bulunan bir evin kapısını çatar 'fe 
Mösyö Makyavel'i göreceğim dersin
Bu ismi aklında tutabilecek misin~ 

- Makyavel dedin~ değil mi? • 
nutmam. 

- .Makyaveli görürsUn; dostu ıtaf• 
el'i burada beklediğimi söylersin·;:; 
rına kadar bekliyebilirim. Mut ıe 
gelsin beni görsün. Bunu Makya'fe 


