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aki eşekçiler 
Eşek 'erini kışın Hayırsızadaya bı
rakıp gazın tekrar mı a~ıuorlarmış? 

- -----
Himayei hayvanat cemiyetinin kongresinde 
ffiuhte if meseleler arasında bu da konuşuldu 

Himayeİ Hayvanat Cemiyeti idare 
Heyeti dün cemiyet merkezinde aylık 
topı.antmnı yaprru§br. Toplantıda cemi
yette aza iken çekilen baytar B.Mu•tafa 
Santur un cemıyel aleyhindeki neı-
riyatı mevzuubahsolmuttur. Hal-
buki cemiyet müteva:zı bir .., 
kilde çalı§makta olduğundan ce
ı .... 1 et reısı ueneral Zeki ue umumi ki
tihi Miaiı Maning'in gazetecilerle görü
fereK cemiyetin gördüğü itler haWoıncla 
iza ~ vemıeıine karar verilmiştir. 

t.c::ırniyet mesaiıine dair senelik rapor• 
ları vilayete gönderilirdi. Badema ayl* 
raporların da vilayete ııönderilme.U. 
karar verilmittir. 

Avrupa gaı:etelerine akıeden yanlıı 
ve yalan bir fllYİaya gÖre gİiya btanbul 
sokaklarında dolapn 30 bin kadar kö
pek vannıt. Belediye bu köpekleri top
layıp hali bir adaya sürecelmıiı. Cemiyet 
b.ı kabil rivayetleri tekzibe ve na:zandik
katı celp için A vrupadan gelen mektup
l;ı:ra bu yold:> cevaplar yazmağa karar 
vcrmıttir. 

...ıakaklara atılan kedileri yakalamak i
çin Amerikada yapılan yeni o.istem bir 
... ... "• -. .... ,... ............. te..:uııueri cemiyete gönde
n.rrı.ıur. ıdare heyeti belediye, kedileri 
insallı bir tekilde toplMnBğa karar verdi· 
ğı takdirde bu kapanlardan i•tifade et
n1esi ıç.İn resimleri belediyeye verecek· 
tır. 

Hint esrarı iaimli bir filmde aslan ve 
k µı ~n.an • birıbiril~r.ile güreımeleri 
go tenliyor. Bu fibnin çocoldıarm ruhu 
ve ah1clkı üzerinde fena tesirler yapaca
ğı na:zarulikkate alınarak bu filmlerio 
ı. ~·..ot IÇİn trtm aahiplenne mek-
t~•' ,... •..ıt.~tır. 

ı...,..,cı.yct ıdare heyeti aza11ndan Be -
yogıu kayı akaını Bay Sedadın fimdiye 
kadar ı: stvrdiği faaliyet cemiyetçe f&" 
yanı ıukran göt ülmüttiir. Bay Sedadın 
vazaı.cıi lzmire nakledilmesi üzerine ida
re heyeti, dünkıi toplantıımda, kendisine 
cun•} ~tın en yuluek madalyesini hedi-
} Cltn.İ §lİr. 

ı..emiycte son zamanlarda tuhaf bir ih
bar •llkıi olmuıtur. Büyükada'nm da• 
smda.ki h5.li Miyandros adasına balak av· 
lama:k içın ı; iden bir adam orada aç ve 
susuz bır ha de baııboı bırakılout bir e
ıcge 1· .. otgclmit··· Zavallı hayvan, açbk
t.ın ölecek bir balde imiı. Balıkçı hay
vana yiyecek ve •u venniı. Soma bunu 
Hirnayei Hayvanat Cemiyetine bir mek· 
tupla bildirmiıtir. Anlaıddığma göre A· 
dalardaki qekçiler, öteden beri qetieri· 
nı bu mev aimde bu adaya atar la- ve •on
ra ı~ tekrar çahfbrmak üzere 
alırJarmıf·" Cemiyet, Adalar Kaymaka-
1111 Bay Reıada müracaat etmit, memur 
"" motor gönderilmq "" zavalb eı'* 
klll"larılank cemiyete getirilmiıtir. Ce
miyet bu miinaaebetle Adalar Ka,......a. 
nu Bay Reşada ve ayııı zamanda Fatih 
Kayın*-· Bay Haliik Nihada fahri a
zalda; ünvmmı vermlıtir. 

••• 
lstanbulda -•iz sadasız ve mütevazı 

1 
bir surette çalııan cemiyetlerden biri de 
Himayei Hayvanat Cemiyebclır. Bu ce
miyet, hayYaD. muhibbi olan Misis Ma. 
ning'in teberrüab ile çalıımaktadır. Mi
sis Maning cemiyete bırakılan sahipoiz 
hayvanların cidden hakiki bir hiımisidir. 
Bu kadm an111ra hayvanlaruu gözden 
geçirir, onlara ıelrer ve bi.ıcüi verir. Bu 
hayvanlar da hamilerini tanırlar ve o 
gelince kafeslerinde, dolaplaranda çırpı
.......k hamilerine kartı houeldiniz ma
kamında nÜmllyişler yaııarlar ve kendi· 
!erine ""receği ıe4ı:er ve bisküiyi bekler
leo- • 

Dün cemiyet menı:ezini gezdik. Şiılide 
Bekar sokağında Misis Maning'e ait o
lan bir binada yerleımit olan cemiyette 
miifettit Bay Sadi ile kart•laftık. Bay 
Sadi bize izahat verdi ve binanın her ta
rafmı gezdirdi. 

Burada elyevm aahi.,.iz olarak bulun
mut veya eski sahipleri tar~dan bıra
kılmıt bir kaç köpek ve kedi ve bir kaç 
gövercin. bir disi mavmun. bir de esP~ 

vardır. Maymun, geçenlerd<ı Şitlide bir 
ağaç üzerinde belediye memurlan tana
fından bulunarak bakılmak üzere cemi
yete brakılmıştır. Vahfi olan bu may -
mun tebek cinsindendir. Kafes içinde 
ve eoi>alı sıcak bir odada muhafaza edi
len bu hayvan: "Kız, buraya gel! .• ,. di
ye çağınlınca bhkalıa ile gülerek ge
liyor ve uzatılan tütün paketinden avuç 
avuç tütün ruıp yiyor ve eline verilen 
meyveyi herkesi ha}'l'ette bırakacak bir 
tekilde, in•an gibi alıp yiyor •.• 

Bay Sadi bir ara kafese doğru alini u
zatıyor: "Haydi bakahm, bitleri ayık -
la! .. .,, diyor. Maymun Bay Sadiııin elin
d~n bit ıolır gibi bir vaziyet alıyor, sonra 
bunu ağzı- götürüyor, yiyonnuf gibi 
dudaklannı fllprdabyor. 

Cemiyet burada hayvanlara insani bir 
surette ameliyat yapmak için tesisat vü
cuda getinniı v~ öldürülecek hayvanları 
gene insani bir 111rette havaa-azı cereyanı 
ile öldürmek tertibab yapauftır .•• 

Bulgaristan ve komşuları 
Bu· garları Türkler ve Elen/ere karşı 

kışkırtan Trakya komitesi 
"' utıak bir serbestiye maliktir .. 
Bu. garların komtu arile ve bilhassa Yugos

!av!arla münasebetleri g-ttikçe gevşiyor 
~'ela çıkan Elefteroa Va- pze- 1 

tesiniıı Sofya muhabiri gazeteai yolla
dığı bir mektupta Bulııar- Yaııoalav nıÜ· 1 
naoebetleri hakkında diyor ki : 

Bulgar 9iyaaal mabafili ve Bulııar 
<'Ekin mnumİyflİ, Bulpr • Y upcln 
hududunda Draır-n • Çaribrot timen
difer yo1.,..n cenub ve fimaliade iiç 
geçid açılma•• baldonda müteftffa Knıl 
Aleksandrın Salyayı ziyareti eınuıruW. 

verilen karan YqoalH hük\imetinin da· 
ha tatbik etmemeainden dolayi sılmıtı 
alaimi ıı:;östermek:tedir. Yugoalav hükü
metinin verilen kararlan tatbik etmeme
•i burada bedbinlik uyandınmıktaclır. 
Umumiyet itihariyle ve Bulıı::ar matbua· 
tının Y evtiç kabinesi baklanda yazdağı 
sitayİfli makalelere rağmen Bulgar
y ugoda., münasebetlerinde bir durgun• 
luk vardır. BuJııarlar, Yugoslavların Ma
carlara olan ihtiJaflaruu Cenevre'de bal· 
!ettikten llOllra Bulgarlarla anlaşmak i
çin o kadar acele etmediklerini ve bila· 
kis çekinpn bir •llZİyet aldddamu gö
rüyorlar. Yugosta.. ııazetelerinin, Kral 
Aleksandnn katilinin lıir Bnlgar nlma11 
dolayQiyle yazdığı. makaleler Bulgari•· 
tanda çok fena tesirler uyandumqbr. 

Bütün bunlar ııö.teriyor ki Bulııariı
tan ile Yugoslavya münasebetlerinde 
hissedilir bir deiitiklik mevcuttur. Bul
ııarlar fÖyle dütünüyoriar • Yugoslav· 
lar, Bulgarlara kıır§ı samimi değildirler 
ve Bulgarları kendileri ile müsavi aay· 
mıyorlar, dalına onlan fena mevkide hı· 
rakR.rak muta.vat eıuına dayanan bir an• 
la,maya YllD&fll11Yorlar. Sonra, Yugo•· 
lavya, küçük itili.fla Balkan itilafı ile ve 
Fransa i:e 61kı bir dostluk halinde bu
lunduğu için Bulgarisl11nla uyu~rnağa 
hilhaHa eğer bu uyu,ma Bulgaristan le
hine bir takım tavizlere mal olması ih
tirnalinde, yanafmak istememektedir. 

Fakat Bull';l'lrİstanın Yur,-os.1avya ile 1 

01..ın mün;ı•cb<'t1eri bu ıuretle git ikce 
gevşerken Bulgaristanın diğer devletler'.e 
münaset.etleri de iyileşmemekt...tir. Ro
dob onnanları meselesi halleclilmi, ol-

betleri hiç bir terakki ııösterınemittir. 
BiJakis Georgief hükiJnetinin Trakya 
te,ı.;.Lltlarına verdiği serbestlik bu mü
naoebetler için tehlikeli ııözükmektedir. 
Filh•kika Yupslavya ile u)'llfmayt te• 
min emeliyle Makedonya komiteoi dalı· 
bldığı halde Bulgarları Etenler ve 
Türkler aleyhine fıtkırlsn Trakya teı· 
kilatı mutlak bir serbestiye malik bu· 
lunınaktadır. 

Trakya tqkilatmın icleoloji•i tam ve 
sarih bir ıurette devletin ideolojisi gibi
teıakki olunmakta ve bu suretle Trakya 
muhacirlarının memnuniyeti celbedil· 
mektedir. 

Umumiyet itibariyle Bulgar Trakya 
teşkilib tarafından yapılan Trakya pro. 
pagandası, Sofya hükiimetlnin müzahe
reti ile, tiddelli bir ıurctte devam ediyor. 
Bu propaganda, Bulgarirtanın cenub 
komtularına, Türkiye ve Yunanistana 
kartı bir nevi bariz tahrik gibi telakki 
olunabw. Siılematik bir ııidit alan bu 
tahriklere bir nihayet verilmesi lizun 
geldiğine kani bulunmaktayız. 

Yurtta kar 
(Başı 1 inci sahifede) 

Ya ıühiineti doğu Anadoluıu ve Kara
deniz kıyılarından macla diğer yerlerde 
bet derece etrııfmda yükıelmi,tir. Bu 
gece en dütük suhunetler •ıfınn altın
da Sivasta 25, Erzurumda 27, Karsta 
35 derecedir. 

Orta Anadolu ve doğu Anadalusunun 
diğer yerlerinde ıubunet ıdırın altında 
bet ila 16 derece ara11ndadar. 

Bugün en dütük suhunet Karsta 11fı· 
nn altında 35 olmaınıa kal"Jıhk Antalya. 
da sühunet sdmn Ü•tünde 15 derecede. 
dir. 

Karakösecle soiuk 
Kl\RAKOSE, 11 (A. A.) - So°iul<-

1 . ..- bütün ıiddetlie de....,. etmektedir. 
Dere 

HARİCİ HABERLER 
Venizclosa karşı 
Yapılan suikast davası 

Atinada görülecek 
ATINA, 11 (Milliyet) - Yeni Ati

na müddeiumumiai Garezoa Venize
los ve kansına yapılan ıuikast dola- 1 
yısile mevkuf mulunan 111çlulann mu
hakemeleri ııününü tayin eylemiştir • 
Şubatın 21 <ınci günü yapılacak olan 
muhakeme evvelce olduğu gibi Pire· 
de yapıhnıyarak Atinaya nakledile
cok ve burada jandanna mektebinde 
yapdacaktar. 

Pers yerine lran 
TAHRAN, 11. A.A. - lran yılanın 

ilk günü alan 21-3-935 tarihinden itiba
ren, ecnebi liaanlarda - Pers - kelime
.;. yerine - lran. - kelimesi, kulla
rulmuma karar verilmiıtir. 

--<>---

Bir Yunan tayyaresi düştü 
ATINA, 11 (Milliyet) - Dün ma

kinesine i.nz olan sakathk dolayısi
le bir AAkeri ta yare Atitk • köyüne dü!
müıtür. Tayyare büsbütün harap ol
duğu gibi içindeki zabit te ölmüttür. 

Plevne muhasarası 
Plevnenin ıukutu yıldönümü münas .. 

betiyle Bulgariıtan'da yapılmıı olan ten
liklerde bu muhaaaraya i§tirak eden Ro
men kıtaatırun mevzuubahı edilmemesi 
Romen ve Bulgar matbuab arasında mü 
nakaşaya mucib olmuştur. 

Bu meyanda Bulgaristanda tarih nasal 
yazılır bqlığı ile l'lndependance Rou
maine gazetesi neşrettiği makalede, bul
gar ga:zetelerinde bu muharebeye dair ve. 
rilen tafıilatta yalnız Ruslardan bahse
dilerek Romen ordusunun istirakinin 'sü
kUtle geçiıtirildiğini iıaret ; ederek bu
nun bir kasd eaeri olup olmadığmı ken
di kendine sorduktan ıonra diyor ki: 

" Halbuki hakikat başka türlüdür ve 
bunu te•bit eden vesikalar da mevcut
tur. Osman Paşanın müdııfaa11nı eze
meyen Çar Aleksandr Romanya Pre.g,;i 
Şarl'a derhal yardıma ıitab etmesi için 
ricakar bir mektub yazmış ve esas ıı 
Osman Paşa kılmcını Pr~n• Şarl'a te.'
lim etmİflİr. Tarih bunlan kaydetıniı
tir. Bugün Bulgarlar bunu gerek gaze
telerde gerek resmi nutuklarda ıüku•le 
geçittirmek istiyorlar11& bu bal tarihi 
değiştirmez fakat ancak şayanı teeesüf 
bir haletiruhiyeyi gÖ•lerir.,. 

Sofyada çıkan Mir gazetesi buna ver
diği karşılıkta hadisenin Romen muhitin
de iyice anlatılmamıı olduğunu yapdan 
ıenliklcrin Sent Nikola kilisesinin yÜ· 
züncü yıldönümünü Plevne ~ayının za. 
feri ile birlikte Plevne şehrinin Türk 
boyunduruğundan kurtulutunun kutlulan 
ma11ndan ibaret olduğu ,eklinde tevil e
derek diyor ki : 

Bulgarlann katiyen iyiliği unutur İ:l
oanlar olmadığmı söyliyor ve Plevne 
muharebeoine Romenlerin iıtirakini hiç 
kimsenin unutmadığını tebarüz ettirdik
ten sonra diyor ki : 

Romenlerin 1878 de Bulgar vatanının 
kurtulması için yapb~ kahremanlıklar
dan dolayi Bulgarlar Romenlere, sonra· 
dan vatanımaza kıır§ı gi;ıterilen emelim 
hiç nazarı dikkate almadan, daima med· 
yunu §Ükran bulunınaktadırlar. Biz Ro
men komşularımızı bazı ,insi hareketle .. 
rinden dolayi beğenmeyebiliriz. Fakat 
bu vaktiyle yaptıklan iyilikleri unut
maklığanaza bir •ebep teıkil etmez. Ta
rihi hiç bir ~eyi değt,tirmez. AS1rlar ya
vaşlar ve hakikat kalır. Biz eminiz ki 
istikbalde bu harb bataralan yadedildiği 
zaman Romanyalılar bir daha unutulmı· 
yacakhrdır. 1878 ele yapl1ğı büyüklükler 
için Romen ordu.una ıükran borcumuz 
vardTT. Fakat bu kahremanlıklan takib 
eden hadiseleri de dai'11B teessürle yade
diyoruz. Bu müessif hadiselerin halml· 
11nı ancak her iki taraftan yapdacak ye
ni kahremanca ve asilane hareketler u
nutturahilecektir. 

Sarre'in akıbeti 
(Başı 1 inci ıahifode) 

kalade hadiseler çıkmasından endqe 
ed:lmektedir. Reyiam günü yaklatbk· 
ça San-e'daki aiyui gergini k fazla· 
!aşmaktadır. Her parti kendi arzusu
nun tahakuk etmeai için canla baıla 
çalı;nıaktadır. Maamafih bu partile
rin reyiim günü kuvvet iatimal ebn.e-
ler nden korkulmaktadır. Bunun için 
Sarre polis kuvvetleri, ve uluslar der
neğinin tavaasulu ile Sarre'a gönderi-
1,.n askeri kuvvetler emre müh--V""ra 
bir vaziyette hazır durmaktadırlar. 
intizamı ıhıaı eden bir r.ıesele r~ı
ıında komisyonun müracaatı üzerine 
derhal faaliyete geçeceklerd '"· 

''er ihtimale kar$ .. olmak Üzere bu
günden ib"'baren reylerin önü almana 
ka Jar her t;.irlü toplantı yuak e<lıl
miştir. 

l":zib11tı temine anıemur kuvvetler 
karakol cezmekte Ye ıüpbeli qhasın 
topıu.ılıJdl 11u .uıenetn1c4ted~r. 

Buna rağmen Alman cephesile, M. 
H tler'e kar?• olan cephe aralllllda bir 
takam hadiıeler olmuştur. 

Evvelki gün atatuquo taraftan ga
zeteler satanlar dövülmüt bazılarmm 
kafası gözü yanlmış.tır. 4 

Oğleden sonra rey vermek için A
me.-ikadan gelen Sarre'hların İslik· 
bali esnasında bazı hadiseler çıkmış 
ve bu esnada bazı kornüaistler fırsat
tan istifRde etmek istem tlerse de ça .. 
buk baatmbıııtır. 

Sarre'ın muhtelif mmtakalanndan 
gelen trenler rey vermek için k()f&n 
ahali ile doludur. Her an yeni bir ha
disenin 7uhuru beklenmekted·r. 

Natica ıız zamanda telli olacak 
SARREBROK 11 (Hususi muha

birimzden - Sa 

Açlık grevi 
Hindistanda seyyar satıcı
lar önderide oruç tutu.ror· 

BOMBA Y, 11. A.A. - Mutavu•ıl'
lan ortadan kaldararak doğrudan doğ· 
naya ıatıı karan aleyhi de protestoda bu 
lunan gc-.ı;İci çatınlar önderi Şamşunder 
Gandinin kulubeıi ·önünde bir haftadan 
beri Anatmarun gayretlerine rağmen aç
lık grevi yapmaktadır. 

Şamıunder bu suretle eski vaziyetin 
iadeai için Gandi üzerinde tazyik yapmak 
ümidindedir. 

Lindbergin 
Çocuğu 

Bir şahit mahkemede ye
di saat dinlendi 

FLLEMINGTON, 11. A.A. - B. Kon 
don yedi "8.al phidlik etlikten ıcmra çe· 
kilmittir. 

Son dakikalara doğru, müdafaa avu
katı, evvelce bir kadm muallime kıır§ı 
yaptıkları yüzünden bulunduğu okuldan 
değiıtirilip değittirilmediğini ıorarak B. 
Kandonu kızdırmııtır. B. Kondon bu
nun yalan olduğunu IÖylemİftİr. 

Lindberglerin arkadaşı miralay Briken 
Briç, B. Kondanun ara bulmak için ça• 
lıştığma karşılık bir para almadığını 
bildinniJl:ir. 

Sonra bir polis ıahid dinlenmiıtir. 
Poliı, Hauptamanın karakolda kendi· 
liğinden ya:zdığı bir ifadeyi muhakeme• 
ye vermiıtir. Yalnız avukat •arunca. po
lis, Hauplaman'ın bu it. deyi verdiği za· 
man yanında onbef polis bulunduğunu 
ve onbeş aaatbr karakolda tutulduğunu, 
avukatı olmadığım tanımıştır. 

Mahkeme ifadeyi dosyaya koydurmuş
tur. 

Yunanistanda 
Dahili vaziyet 

(Başı 1 inci sahifede) 
ATINA, 11 (Gece telefonla) 

Başbakan Bay Ça.ldariı ile Bay Papa· 
na.&taıyu'nun mülakatından sonra tnU• 

hl\lif fırkalar reiıleri ayan reisi ge
neral Gana.taam nezdinde toplanmış. 
!ardır. Bu tdplantıda Bay Papanuta.&
yu B14bakan ile olan müzakerelerini 
anlatmııt ve uzun s,Üren b ·r .nüzakere
den sonra Batbakan :le Papana&tta.&
yu aı·aıında cereyan eden müzakere
lerin dostane bir hasbühalden iba..et 
olduğu, Bay Çaldariıin tekliflerini 
rea.men yapması ve ona göre ibr karar 
alınması !azan geldiği neticeeine va
nlmıştır. 

Bay Papanastaayu da yapbğı uzun 
bir beyM1atta Başbakan ile konU§ID&• 
Jannda meleketin dahili vaziyetinin 

· gayri tabiilikten kurtu~ı için hü· 
kumetin Venizelos suikaab suçluları· 
ru tecziye etmeıi ve kralhğm iadeai 
propağandasma meydan vennemeııi 
liznn geldiğini ileriye sürdüğünü ve 
Batbakanın da bu suikast iti için hü
kUmetn adliyeyi tamam- aerbeat bı
rakarak adaletin meydana çakmumı 
temın ettiğini ve kralın propağanda· 
ama gelince bunun da kat'iyyen 
ehemiyete şayan olmıyacak şeylerden 
ibaret olduğunu söylediğini bildirmit
tir. lki partinin uzlaşmalan meselesi 
bu dakikada mühim bir safhaya gir
mittir. Uzlaşmak ihtimalleri fazladır. 

Kabinede değişiklik 
Ba§bakan Bay Çıoldario, kabinedeki 

bu degişikliklerle alakadar olarak gaze
tecilet"e verdiği beyanatta demiıtir ki: 

" Niyetim kabinede daha büyük mik· 
yuta tebeddülat yapmak ve bu •uretle 
kabineye Elefteron fırkasını ve ayni za
manda halk fırkasının ba§ka parlemento 
kadrolerou İftira!< ettirmek idi. 

FakBt Bay Metaksas ile- zamanlar.. 
da yaptığmı müteaddid müh"\oatlar maa
lesef, umumi malıiyette bazı dahili mese
lelerin tarzı telikkioi üzerindeki ııörüt
lerimizi yaklaftırmak neticesini vermedi 
ve bu sebepten dolayi Bay Metaluu, 
Elefteralron fukaaımn kabineye ittiraki 
hakkındaki davetimi kabul edemedi. 

Bu vaziyette ,kabinede daha genİf bir 
tebeddül yapmak niyetimi doğuran iki e
melden biria fiiliyata ç_donıyacak bir ha
le girince, timdilik yalnız münhal ms· 
kanılara Bakanlar tayin etmekle ikti
faya karar verdim. 

Bu hal kabinede vasi değiıiklikler ya· 
pdmasından vazgeçildi demek değildir. 
Fakat bu tebeddülat şimdilik daha mü· 
sait bir zamana talik olunınu§tur. Za
manında yaptlacak olan bu genİf deği
şiklik ile hükiimet ';.r4taamm diğer kadro
lara da bükiimete İfl:irak ettm:ecek vt> 
bu suretle hükilmet daha kuvvetli bir 
halde va:zifeıine devam edecektir. 

nunusani akşamı neticeyi bir beyan .. 
name le b ldirecektir. Evvela 83 yer
de yapılan intihabatan birer neticesi 
söylenecek sonra umumi netice veri
lecektir. Bu huauıta komiıyon reiıi 
M. Rhode beyanatta bulunac~ır. 

Meselenin eve la Cenevre ye bild · • 
rilmesi lazım geldiğinden beyanat 
~snıi olmıyacaktır. 

Netice bildirildiği e•nada kark da· 
kika Sa.rre·Ja d ğer yerler arasında· 
ki telefon telgraf muhabereleri keoi
lecek, bu •uretle bütün dünya gazete
lerinin neticeyi radyo va.aıtas,ile kolay
lıkla öğrenebilmesine imkan hasıl o
lacaktır. 

Beyanat almanca Te franaızca o]a .. 
rak yapılacaktır. 

SARREBROK, 11 (A.A.) - Müı· 
te,.ek cephe önderleri, N.ı,aerin ata .. 
tüko taraftarlanna lı:a111 yeniden tid
d..,t hareketinde bulul'duklanru ve bu 
hu•uata hükUmet komiııyo?" i~ ~-

} "·~ - '~;!•.•. 

Bir çok vilayetlerimizde dün mün t 
hibi sani seçimi başladı 

RiZE, 11. A.A. - Bugün vilayetin her tarafında müntehibi 
intihabına başlanmış, şehrin muhtelif yerlerinde sandıklar kıırulm 
tur. H•lk reylerini kullanmak hususunda büyük bir alaka gösterme 

dir. 
MUGLA, 11. A.A. - Vilayeti e ikinci müntehip seçimine ait h 

türlü kanuni merasim bitmiş ve fır kaca yoklamalar yapılarak nam 
ler t~pit edilmiştir. Seçime bu ayın 15 inden itibaren başlanacaktır. 

ZONGULDAK, 11. A.A. - Kentimizin her kösesinde ikinci s 
işi bitmiştir. Şimdiye kadar yapılan tasniflerden lırk;,_ namzetlerinin 
telikan kazandıkları anlaşılmıştır. 

U !uslar derneğinde Habeş -ita/ya 
meselesi 

CENEVRE, 11. A.A. - Uluslar arası derneğinin 84 üncü kon• 
yini açan bu sabahki gizli toplantı da umumi katip Bay Avenol H 
beş hükiimetinin yeni bir ifarda bulununcaya kadar ltalyan-Habef llı 
lafının konseyin gündeliğine konul ma!ını istemediğini bildirmiftir. 

iyi malümat alan mahalilde, Adisababa'nın bu hareketi ltal 
ile Habeşistan arasında yapılmakta olan müzakerelerden ötürü olduğ 
söyleniyor. 

Bundan Fonra Türkiye dıf işleri bakanı Bay Tevfik Rü,tü Aras' 
başkanlığında umumi toplantı yapılmıştır. Bay T evlik Rüştü Araa A 
datçi'yi tazimle yadetmif ve Sir Con Saymen ile Masaigli bu tazim 
iştirak etmişl(lrdir. 

Konsey elde bulunan işferi görmüş ve Sovyet murahhası Roz 
berg'in genel katip muavinliğine tayinini-tasdik etmiftir. Koruey 
zartesi sa{>ahı toplanacaktır. 

lzmir fırka vila_qet kongresi 
IZMIR, 11. A.A.- C. H, Fırkası vilayet kongresi saylav B. Avn 

Doğan'ın başkanlığında son toplan tısını yaparak encümenlerin rapor· 
larrnı tetkik ve kabul etti. Kongre, tazimatını Atatürk'e ismet lnönü' 
ne ve Recep Peker'e tel yp:zılariyle bildirdikten sonra yeni idare heyeti 
se~imini yapmıştır. 

Romanuada .müthiş soğuklar 
BU KREŞ, 11. A.A. - Bütün memlekette şiddetli bir soğuk hii· 

kiim sürmektedir. 
Şizinau'da bir oda içinde beş kifi soğuktan ölü bıılunmuştur. Ora

vitza mıntakasında kar fırtınası zararlara sebep olmuştur. Her tarafta 
muhabere ve muvaaala yollan bozulmuştur. limanlar kapanmıştır. 

F enerbah<;e - Beşik taşı yendi 

' 
Dünkü maçlarclan bir enatantane 

(Ba11 1 inci sahifede) ı rin saymnı üçe çduırdı. 
yenen td<lini aynen fÖyle muhafaza et- Yinni dakika ifinde yapılan bu üç g' 
mişti: Beıiktqın ümidin Ü•tünde fena bir va· 

Hüoamettin - Y&fllr, Fazıl - Reıat, zİyete düııeccğini ırösteriyordu. Ve eğ. 
Ali Rıza, Esat - Niyazi, Namık, Muzaf. bundan aoora sert OJ"ll&yıarak Fenerlile-
fer, Şaban, Fikret. rin, bilhassa mulıacimlerini ysldıran fa-

Dünkü maçın cereyanından ziyade o- vullere hakem müsait davrmımasa idi 
yunun idare ediliti yazılmağa değer. Fener hakikaten büyül< bir farkla ıraJip 

F enerbahçe iik yinni dakika içinde geoieaokb. 
çok güzel ve _; hücwnlarla ÜÇ gol yap· ilk devrvenin sonlarına doiru BetiK· 
tı. Uçüncü colden sonra hakemin oyunu lafın yegane iyi oynayan ve yalnız biı 
idaresi kadar, gülünecek veya ağlana • tek kasti favul yapan oyuncu111 Etref 
cak bir (oyun idareai komedi veya -· bir hücum eıınasmda Fener miidafileri-
jediıi) eneler cörülmüıtür. nin bir maka•lamasına ıııaruz kaldı. Bu, 

Uçünoii golden sonra Befİlrtatlılar •. ......_ P••taıtı ıdı. ISe§•k<aı bu penalb· 
.... t oynamajia ve kartılarmdaki oyun- dan ilık golünü yaptı. ilk devre 3 • 1 F< 
culan yıldaracak derecede fırvutlü oyna- ,_ lehine bitti. 
mağa bqladılar. Fabt Hakemin düdüğü ikinci devrede Betilotat aynı aert Ua
o dakikadan itibara> F enerbalıçe aleyhi· teme .devam etti. Dewrenin batla-sın 
ne yapılan çok banz ve ekseriya kasti dan bı.ra:z sonra da, bu wfer 119ye irtinaı 
favullere bile i>bna:nek için sanki yemin den verildiğini pek smlayamadığımız ;. 
etmİflİ. Fe.-ıilerin en uı'ak favullerinde kinci bir penaltı Befİldaıı 3-2 vaziyete 
derhal ifitilen bu düdük, ikinci devre çıkardı. 
son.arını.Jol Fenerbalıçe dördüncü golünü Fenerbahçe mütkfil bir vU'İyete düt· 
abncaya kadar yeminini bozınamakta müıtü. Bir t•aftan muhac:imleri orak 
müthit ve hatta Befiktaı taraftarlarını karşuına düpnüı buğday saplan gibi 
bile insafa getirecek bir inatla ısrar etti. mütemadiyen biçiliyor, diğer taraftan 
Fakat oyunun bilme .. ue on dakika kala da neye istinaden verileceği pek an1ap. 
F enerbahçe dördüncü golünü yapınca, ıamıyacak üçüncü bir penaltıya nıantz 
bu inat, güneı gönnıit buz parçası gı.bi, kalmak tehlıkeoi altında titriyordu. Bu· 
eridi ve ortadan kalktı. Uzun bir müddet na rağmen, üıt ü.ıe hia<:umlar yapb ye 
yalnız bir taraJın tav!111erine kulak ve- <taın beı tan" muhakkak ııol olııbilecek 
ren, diğer tı.ratın tavuıleri karşmnda fırııatlar yakaladı. Ancak zavallı muha· 
dıl•iz düdük nihayet dillendi ve Fener cimler zencirleme favullerden ııeçe ıı:;eçı 
aıeyhindeki favullere de ötmeğe baıladı. kale önüne gelip bu f......ılan yakaladık• 

l:lizde futbol neden ilerlemiyor diye Jan zaman ya yorgunlalotan clizlerinde 
her gün çırpınıyor, dizferimızi dôvüyo- mecal kalmıyor, ya lııarkudan topua ı.-. 
ruz. Eğer bütün maçlarımız, dünkü gibi troiünü ıqırıyorlardı. 
idare edJecek olursa, fulbqıün ilerleme- Nihayet, yukanda dediğimU gibi, Na 
diğine değil, ortadan kaıkmadıjima bir mık oyunun bibneıine on dakika kala 
yıyip bin ıükretıneliyiz. dördüncil golü yapınca ita lnımedi yaya 

Bır hakem ıöhret ka:zanmak, halk Ü•· trajedi de bilmit oldu. 
....,,de unutlmıyacak hatıralar barakmalı: 
İ•tİyarsa bu muhald<alı: ve yalnız inat ve 
ısrarla maçları fena idare etmelı:le olmaz, 
iyi idare ile de olabilir. Dün öyle zmnan· 
!ar oldu ki on bet metrelik bir mesafe İ· 
çinde üıl üste sekiz, on favul yapıldıiını 
ve bunların hiç birinin çalınmadığım gör 
dük. Bu bir rekordur. Dünkü hakem "'
kor lonnak istiyorsa kimseyi sdunaya· 
cak daha faydalı rekorlar vardır.-

Gelelim maça: F eneri>ahçe oyuna ç.ok 
iyi baıladı ve onuncu dakikada Niyazi
nMı ayağı Je ilk golü yaptı. Biraz ıanra 
Niya, inin derinleme verdiği mükemmel 
bir pastan Namık ikinci colü güzel bir 

E. H. SAVCI 
Oteki stadlarda 

Şeref stadında yapdan maçta Galata· 
•aray I..ıanbulaporu 4-2, Talı:sim stadın
da da Vefa Süleymaniyeyi 7-1 yenınİftİr 

Bu neticelerden .annı timdi Fener· 
bahçe ile Galatasaray müsavi puvanla ı.. 
ta ııeç:miı buluamalrtaclarlar. 

Şarki Karahisar Fırka 
kurultayı 

ŞARKI KARAHISAR, 11 (A. A.) • 
Kazamız Fı1'ka kurutııryı t.qün toı>Ja-

• ... 4 .. 
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Ş EH i R HABERLERİ 

hii· 

meselesi! 
- Gez.gİn yaz.ıları -

'm taraflarda bir temcit pilôııı 
ki; adına (latanbula aeyyah cel· 

erler, Ben bunu okudukça aklıma 
harda kuıbazlann (dikse) ya • 
anına da çığırtkan kuşlar koy • 
ı gelir. Bilmem ki; bu aeyyah de· 
mahlük (celp) edilir bir şey mi· 
Y okşa bizim ıehri onun yolu • 

'zerine dÜfÜrmek mi lô:r.ımdır? .. 
çekiıe çekife münakQJa edi

bir feydir. Bir ıehre seyyah cel· 
k için güzel manzara, çenebaz 
an,, görül•celı meralılı ıeyler, 
ez. Dünyanın en çok seyyah çe
hri olan Pariı bütün bu bizim 
toPuiuna ııararnadığunız şart• 

malik iken birden bire gÜrledi 
Seyyah gelİf gidifi çok azaldı. 
ki orada, Şanzelize ayni 1feniı· 
gÜzelikte, Eyle/ kuleri hep o 

klikte ve Pariıli kadınlar hep 
sera/et ve kokudadır. Neden böy. 

u? .• Bunu Pariıliler rize kolay. 
lüyorlar. Çünkü Pariı pahalı bir 

olJu. Eğlence pahalı, yiyecek pa
llİY«ek pahalı. Seyyah denen 

) yola plıarken cebine bir hay. 
yalık koyar ama, ona he.apla 
• lstanbula ıeyya.lt getirmelı i
e paıport, giimrülı, polis kolay. 
· a. Geı.n adam p.kıp b~ 

e oturamaa. •• Yabancı memle • 
· ikinci der«• otellerini gördük 

lara güçlükle yetİfen bizim otel· 
liatlan ile tertiplerindeki hapa-

• gözümün önüne geliyor da tasa· 
orum. Siz de benim yerimde oba
u kadar (konfor) a alı.pnıı bir a· 
kalkıp Büyükadadaki - adı lô· 

değil - otellerin içine gireni di
dü,üren yatalılarmda, ıoba lekesi 

aTnUf pike ile &açaklı sabık be
örtüyü üstüne çekip yatacağına 

zsrnr:s/ 
aırnın yanında, içinde lavabo, ap· 
, duı 11<1ya banyosu olan odada 
para ile iiç liraya otarmala alıı· 

(bu Pariı liatulır. Baıka yerler da· 
z) bir adam kalkar da helıisı 

alı atına uzakta, suyu bakraçtan 
e dökülüp yıkanılan kireç bada. 

otele gelir kala n\ı? .• Hem de 
lıurıqa) •• 

bu lfin eriyim, demiyorum. (1. 
eri lıim olduğu da belli değil yal) 

bizim memlekete seyyah gelnte 
delil, YllfGJ'lf ıartlannm ucuzla-

' temin etmek her reyden önde 

ende (Mançester Guardiyan) u· 
elti 11asetede (/atanbul iı. Atina) 
da bir «cneb< sözü iı. yapdmq 

mukayeH vardı. Bu mukayeaed• i
hir arasındaki )'OfGJllf ile canlılık 
lstanbulım aleyhine ue berikinin 

• e olarak anlatılıyordu. Bu yaı<rda 
iPn biı- de latanbulda yabana düt· 
,.,, ......... r tlibi ......... .,,. ...Uebi· 

i. Bilmiyorum, hangi yabancınm ka. 
ı kırdık? Hangl.ıine: 
Möayö/ s;nyorl Miater/ deme • 

'~ ecl!n bi_zi hôlô yabancı düımanı 
11oat•nrler? Neden bizim böyle 

Yanllf rivayet ve te11atürlere 
koyacak müdalaa tertibatımız 

tur? Neden dünyanın en güzel ye-

Mahmutpaşada 
Kanlı bir vak'a 
Bir adam kendisine rakı 
vermiyen bakkalı yaraladı 

Evvelki gece saat 20 raddelerinde 
Mabmutpapda ağır bir yaralaımıa ha • 
disesi olmuı eaki bir katil olan bastoncu 
Nuri iHni.ndelı:i ıahıs kendisine rakı vet
meyen bakkalrn oğlunu muhtelif yerJe.. 
rinden ağır •urette yar alamı ıtır. 

Yapılan tahkikata göre bastoncu Nuri 
Mahmutpaıada Bezircilerde Yarnn ban
da bakkal htefenikm dükkanına gelmif 
lstcfenik'in oğlu Annenaktan iki pfe 
rakı iatemittir. Annenal< ta: 

- Babam buma y<ıktur. Geldiği za• 
man kendisini görür alnaın, demiı. Fa
kat bastoncu Nuri bu aöza elhemmiyet 
vermemiı ve kızmıt ıifekrin derhal "'" 
rilmesini istemi;, bunun üzerine. ikisi a
rasında ağız kavga11 bqlamıfbr. Bu,.. 
radtı Nuri maaamn üstünde duran büyük 
tıir bJÇağı alarak Armenaim üzaina b;;.. 

cum etnüt. ve batından, omuzundanl: 
9elinden, dudajmdan yaralamıı ve 
llllfbr. Fakat Arme..ğuı bağumaaı üa
rine bekçiler yetiımitler ve Nuriyi yol
da yakalanu}lardır. Bekçi Salih Nuritıin 
etinden bıçaiı almak isterken elinden 
yaralıanmııtrr. Nuri de kavga esnasında 
ellerinden yaralandığı İçin Armenak ve 
Nuri Cerrahpap hastanesine kaldml
mıılm-dır. Tahkikat devam etmektedir. 
------~o,------~ 

Çarşamba parkı 

Belediye Fatih- Çarşamba 
caddesini de genişletiyor 

Belıediye, Fatihte Çarıambada eski te
mizlik ahın yerinde bir pa$ yapmaia 
karar vemıitti. Bu havali halkı umumi 
bahçeden ve tenWz hava alacak münuip 
bir ...Jıadan malınım, bulunuyorlardı. Bu. 
raamm tesvryesiıM buırünlerde batlana· 
aık w yeni Çarpmba paıla lW>aıharda 
11Çılacaktır. Bu paricta civar çocuklarmuı 
oyun oynayabilmeleri için yer aynlacak· 
trr. 

Belediye, Fatih • Çartamba caddesini 
de aenifletmek için burada toprak tesvi· 
yeMııe bapallllf w bazı analar ıil'limlik 
etmişti. Bu tesviye yakında bitecektir. 
Cadde Fatih camii önünden itibaren bu 
'lt!mtin en ceniı caddesi olacaktır. c..ı. 
denin pad<e ile yııpıhnuı için 935 bütçe
ane tah<Sisat konulacaktır. 

Galatasaraylıların kongresi 
Diin CU.-.yhlar Cemiyetönin 

........ ıtaple ·= lcb. Faııkaıt .. i)el 
olmadığından toplantı gelecek tuıtt.,. 
bırro.rimıştır. 

muıxı:zenesinde batlıca bir kozdur. 
Şimdi $ize (Turizm) denilen bu iıin, 

baılıca memleketlere getirdiii pa
rayı Fransı:z frangı olarak yazıyorum: 

Mil yap 

Nlaip olmak Nrvetini yemiflen • Fransa 3 000 
miyorua? Niçin burulan k~ç ' 

e edemiyoruz? .. Neden hôlô kendi· < Kanada ı,ooo 
i kimaeye tanıtamadılı1 .. Görüyo· İtalya l,725 
lıiı dünyanın en büyük silôhını ih· Birlll§ik Amerika 1,425 
etmekteyiz. Bu silôh taptım tüfek- İsviçre 700 

Meksika 57 5 
torpilden,tayyareden dnha dehıet- İngiltere 550 
· Bu siliih Propa11ımda ıriliihıdır. Almruı 425 

... ; .. b~ ~ rk ~ Odlıadb'!r yadkdkdi; bad h· ' Bu rako%.İan aldığım ga:ıete diyor 
•• nm: • on ra a ır ca e e u- ki: 

100 kıfıye tanlan aorsak: .. rih · .ı. 
Türkiye nerededir?.. Merkezi ka Bun

1
dan so~ra ta lebrileukme .. la.ur fa· 

sidir? t ote orgaruzasyonu oz o n ya· 
Naııİ

0 

idare edilir? ( cumhuryet but büyük rol~rdan uzakta kalan mcm· 
•altancrt) leketler gelır ki ş"!'1ardır: . 

- Türkler n• çeıit giyinirler? _(İspanya 325 milyon) (Belçika 300 
- Türkçe nasıl yazdır?.. milJ:'on) (Avua~rya 300 milyon), (Yu-
Bu suallere bu yü:z kifinin doksan nanıstan 250 mılyon), (Japonya 250 mil-

i cevap veremez, befi de eksik ce- Y°jıf).;; y · · . b. 
verebilir. . ~ ını=, ızn,anıatan';,, ıamı var, , .. 

Nrmi.ze gerek, ilin /ngilizi?.. zım .. ~-· "" 
0 l~a';ı. . "'[;ay:J.unf a-

Deyenler bulımur. Ben bu fikirde 1':f Pı;; n)e~e ım. u '! !r ~ • ~/'" 
'lim. Alem, propagandayı lıuıur- rmg ~ u un yapacalP.. ıı egr ": 

ını ··rı k · · L il L'- d Yunımıstana ıenede bu yuzden 20 mil-
o me ıçın .. u anıyor, <HA sa e· T .. lı r d f ı • • 

Talebe birliği kongresi 
•••••••• 

Kongre çok hararetli oldu, yeni idare 
heyeti seçimine başlandı 

T.W.. Birliiinin yıllık lı:ong.-esine 1 
dün Halkevi salonunda saat oırda devam 

eclilmittir. Kongreye 250 yi mütecaviz 
talebe celmifti. Kongre çolı: ırüriiltülü ol
du. Müzakere edilecek me&eleler şunlar
dı: 

1 - Çay neden geri bırakıldı? 
2 - Nizamnamede tadilat. 
3 - Seçimin yapılmaar. 
Evvela Talebe Birliğinin Dağcılık 

Kulübünde bayramın ikinci günü vere
ceği çayın niçin tehir edildiği idare he
yetinden soruldu. idare heyeti kolJBft 
heyetine meseleyi izah etti. 

Bu İ2Blıata göre Dağcılık Kulübü aa· 
bipleri bayramın ikinci günü salonu Ta
lebe Birliğine vereceklerini vadettikleri 
ve kaparo aldııklan halde arife gününden 
bir cün evvel yirmi beı birinci kanun ta
ribli Wr mel<tup söndennİfler bayram 
sünleriııcle aalonu keadilenl için alako
yacakalrmı bildirmi§lerdir. 

Bit-!* azalıınndan bazılan söz aldılar 
ve lıulüp sahiplerin.in mahkemeye veriJe. 
re&r kendilerinden maddi manevi tazmİ· 
nat iateruneaine karar verildi. 

Kongre divanı ko"&'renİn ıreçen hafta 
neden yaprlmadığnu anlattı. Bu izahata 
nazanın da Univenite konferans salonu· 
nun Talebe Birliğine wrilmediği, onun 
için llongrenin geri kaldığı anlatılryordu. 

Bundan sonra nımamenin ikinci mad
desine geçildi. Nizamnamenin intihap 
maddesônin değiftirilmeli beyeıi umu • 
miyeca kabul olunmadı. Y alnrz bu mad
deye lı:üçilk bir ilave yapılarak g....ı. 
yüksek ol<ullar>dan ve gerekse üniverlİ• 
leden idare heyetinde asgari bir azami 
bet kişi bulunması kabul edildi. 

Bundan sonra seçim itine baılendı. 
Yeni seçim için altını§ iize namzet 

gösterildi. intihap ıandılı:lan asılmasına 
ve bir hafta :urfında yeni idare heyeti se 
çimi yapılmıuıma kanı< v"'·ildi. 

Bundan ıonra koııırre heyetince Birlik 
lılerinde büyük faydalan görülen avukat 
Bay lrfan Emine teıekkür edildi. Ve bu. 
nun kendiıİn3 bildirilmesine karar veril
di. 

Birlik gazetesi 
Birlik cazet.,.inin temyizden nakzolu· 

lllllL davayıf!l .,_ günü ikinci cezada 
tekrar betlaıuıc:ak ve du....,..a yapılacak 
trr. 

Dit hekimleri dün saat 10 da yıllık kurultaylarını yapmak üzere ku
rwn merkezi olan Etibba odası aalonuna gelmi,Ier ise de çokluk ol
madığından kurultay 15 gün sonra tekrar toplanmak üzere geri bıra-
kılmıttır. 

lıendimi.z tanıtmalı için yapalım, ne ySon 1.,,urb .. 1"
0~" anl.b a3z ~ gıı.·"yoı· rmuf. 

., ene ı u çe.tı ga ı a , , ın ıranın li~l;;::;;::~·~~·····iiiii~~~~::~;;;;;;;;llll ~-· t•da11ı' · · • d • / . içinde ıribi hatırımda kalan Turin11 Ku 
ıçın çagır ıgım n11ı • ı·· 'l I b l .. l / doktoruna )'Ola {lllkark doatl up ı e stan u tercuman anna •fan. 

birinin ~rdiı<: ruiiulaı:7arc1 ar- bulun ıeyyahlara gösterilecek yerleri· 
"'' anının 'b'/ b' T'' k " h b'l b l • Şaffı: nı ı en ır ur mute aıısı. ı e u a-

- Demek bu çakulatalar lstanbu • 
.. diye baka kaldı. 

Bu adam hayatında ilk defa bir 
lı kadını, bir Türk erkeği BÖTÜyor 
BÖrüıüyordu ... Ha.talık için alaca· 
ız ile aldığımız tedbirleri anlatın· 
hayli tuhafına gitti. Ve sonunda: 

- Tiirk çocuklannm analanna in· 
zlerden daha müıfik olduğunu gÖ· 
onun. Dedi. 

Ne bileyim? Kendi heıabımua de-
• baıkaıının gözü ile de baksak bir 

..,.:siyetlerimi:s llar. Neden bir 
lü bunları aurift.,niyoruz ... 

O doktora bizim gcueteleri lfÖSfer
... m zaman ya:11lann lôtin harlı olu-

a hayret etti. lllı defa öğreniyor· 
f· Matbuat Müdürlüiünün (La Tur· 
'e Kemaliate) iamindelıi mecmaaıı· 
da 11<1rdim. Bu mecmuanın içinde 
ttnebiyi alôkalandıracalı Ya:sılar 

da resimler güzeldi ... Herif ba-. 
kaldı. Görüyorum, dünyanın çok 
ha köfuİnde kalmıtız. Bir türlü 
ımizi lf'ia çıkarmıyoruz. Var mı

? Yok muyıu;? kimse farkında de
.. l' alnız arasıra politika hadiıele • 
• '8mimi:ı: geçiyor. Bu hadan yet· 

:1 ... Azdır az. Türkl•ri 11• Türkiyeyi 
ıtmalı ifin &ef•rber olmalı, takım ta· 

münevverleri dört tarala aalmalı. 
!ftl•ranslar uermeli, filmler çekip 

ermeli, kitaplar basmalı. 
S.;yyah kolları, mektepli kümel•ri 

'41Jfanıalı. 
(S.yyalı -'W) IHıhandan lalı uzat. 
...... ' flölltiilı. 

mıyGn latımbul belediyesinden bize se• 
nede böyl• milyonlar kazandıracak 
tedbirler alm<U1nı beklemek tere otun
da ıeftali olmasını ummak demektir ... 
Bu if için görmüı geçirmiı, aklı fOP• 

kasının altında adamlardan büyük aa
!ôhiyetli bir komisyon yapmalı. Eu11e
lô otelleri düzeltmekten ı.a,ı-
lı; sonra hayatın gÜçlüklerini ıriderme
li, aonra memlekete 11iriı ,,..rıla • 
nrr., para meselelerini giimrülı, 
pasaport pürü:zlerini düzeltmeli, son· 
ra da heriflerin bise kadar 11elme!eri 
için ayalılanna 11elip propaganda yap. 
malı, da11<1t etmeli, resimler, haritalar 
grafilıler... Tarihi binalann ehemiye· 
ti lalan filôn gibi malumat daiıtmalı, 
imrendirıme!i. Çıfırtkanlık etmeli. 

Bakınız gene milyon Franeuı frangı 
he.abile milletlerin dı,.....da aorlettik· 
leri paralar: 

Mil,.on 

Amerikalı 5815 
/ngili:s 2125 
Kanadalı 925 
Alman 615 
Frann:s 500 
Cenubi Afrikalı 425 
Arjantinli 325 

ipte davet edeceiimis adamlann 
dünyada yedikleri paralar .. Marifet, 
bunlardım bize de birer parça ayırta • 
bilmektedir. Lôkin bunu, yalnı:z Turing 
Kulüp, lıtanbul be!edi:yesi yapamaz. 
Bu İf bir de11let ir'dir. Ve devletin bel. 
li barlı 11e lıôrlı bir i,ulir. 
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1.Pf!_a __ 
Soyadları çorba oldu! 

Geçen gün bir gazetede lfÖ:IÜme i
lifti. latımbulun bir taralında soyadı 
düıünen bir adam lıallımıt kendi """" 
dine: 

- Atatürlıl 

Adı takmıı 11e fimdi moda olduğu 
gibi bunu ilôn etmek için de gazeteye 
göndermif. Ga;scte ceıHıp ueriJN>r: 

«Atatürk büyük önderin adıdır. Ve 
bir yasa ile bu ad yalnız ona uerilmif· 
tir. Baıka kimıe bu adı alamaz. Ken
diniu baılıa bir ad balana:s.• 

Bu, bi!gisiz!ik değil, 11Gyırıaı:1lılıtır. 

Türkiyede yQfOyıp ta büyük önderin 
( Atatürlı) olduğunu bilmemek eğer 
bir cürüm aayılmaua bence mutlak 
bir aeraem!ilıtir 11e bir adam bile bile 
kendine (Atatürk) cıdını veriyoraa bu 
haroılıeti cürümden daha yükaelı bir 
küstahlık olur. 

Soyadının bir soydan gelen kadınlı 
erlıelıli insanları belli etmelı için alın· 
drğını hôlô anlamayan mankafalar 
pek çoktar. Gcuetelerdelıi !iatelere ba
lıını:z ... Bir ıoyadım bir ,.lıirde, l>ir 
lıaaabaJa bir mahallede, hattfİ bir -

' . 

Bana da haber &>erdiler. ( Köroilu) 
adını Boğaz."çinde biri daha almıı. Ben 

bu adı •ekiz yıldanberi üzerine emek 
verdiğim için aldım ve ilı üç aydanberi 
taııyorum. latımbulda oturan bir ada· 
mın bunu bilmemesi kabil değildir . 
Peki, naııl olur da Anadoluhiıarmda 
bilmem kim benimle bir •oydan oldu· 
ğunu belli edecek olan bu adı alabilir. 

Bunu anlahrken ya:11 arkadaılarrmı:s 
dan biri: 

- Şükret ki sana yalnıa bir alıraba 
çılıtı. Benim aoyadımı fimdi:ye lıcıdar 
kiki otuz kifi aldı. 

Dedi. 

Eler •oyadlan böyle yaloma edile· 
celı hıraızlıia uğrayoıcalıaa bundan 
beklenen ayırma ile belinne lıola>lıiı 
nerede kalır? Ben kendi heaabıma bu· 
11ünden (Köroğlu) adını bıralıı)'orum. 
Herke• hı:11nı alam, kapııan kapışsın. 
Daha 11alıt_ım llGT. Ortalık dıırulduğ.ı 

bir zaman kendime ortalı lıimsenin or• 
talı çılıma.)'8CGğı biı- aoyadı l>alurum 
~llırtı. 

Kadınlar bir iğinin 
Verdiği suvare 

-o--

Suvarede yemek ve pasta 
müsabakası yapıldı 

Kadınlar Birliği geçen perfembe ak • 
_..... Dağcılık Kulübü biımsmda pzel 
bir ıuvare tertip etmiştir. Suvarenin ori· 
jinal bir yanı ıu idi ki, burada latan • 
bul'un tanımruf loıkantalan ve pastacı • 
lan itlerini tethir ebniılerdir. Bir jüri 
tarafından tetkik edilen bu yemekler ..., 
pastalara mükafatlar verilmiıtir. 

Yem .. ıler arasında mükifat kazanım 
mU-eler ıunlanclwı 

1 - Tcıbtlıyan - Fevlıalide. 
foıırapalaı ve Rejana - Birinci. 
2 - Tavukçuluk: 

Y orclan - Birinci. 
3 - Mezecilik: 

Deack iuo - Birinai. 
4 - Putac:Wlc: 
T~an""' ~~ - Fevkaliıda 
Pm:ıaıyen - Bn-mcı. 

6 - .Mahallebici: 
Haa Recep ""' Hasan Fehmi -

Birinci 
6 - F abftluıaiyon: 

Royal - Birinc.i. 
Bundan batka htanbul Kulübü mÜ· 

aabakaya girmemekle beraber, hediye o
larak bazı ,..,...a.Jer göndermıiıtir. 

Suvare çolı: eğlenceli okııu§tur. Elde 
edilen hasılat Trakya'ya yet"leten muha
cirlere gönderilecektir. Kadınlar Birli.
ğin.i bu nnıvaffakıyetli ve verimli teıeb
büsten dolayı tebrik ederiz. 

POLiSTE 

Hırsız kadın 

Kasımpaşada despinanın 
evini soyarken yakalandı 

Zabıta iki hırsız kadın yakalamııtır. 
BrmJaroden Şükran adındaki kadmm 
hır111dılrtan birçok mabkUmluldan var• 
dır. Şükran mahalle aralarmda dilenci 
gibi dola§&Rk açık bulduğu kapılardan 
girip etYa aprıyonnUf. Geçen ııün de 
akşam üzeri Kaaımpaıada oturan Despİ· 
na aclmda bir kadın evinden çılı.mıf ve 
b.pıyıaralık bmıokarak yandaki bakkal 
diikkönma einnittir. Bu fırsatı kaçmna· 
ymı hınız Şüknııı hemen aralık kapıdan 
içeriye cimıiıtir. 

Biraz sonra Despina eve ogelmiı ve far 
!una varmadan lıapı&mı kapayıp üst kata 
çılımıflr. O erreda lı.apımn arluwna .aı. . 
ı-... Şükran .hmnen ak kattaıAü ode,.a 
ciuı • iki Irat ..-.;.. .ile daha birçolı at• 
yayı bir torbaya doldyrup .kapıdan çık
mııtır. Fakat Deııpina kapmm ırürültü
sünü duyarak üst kattelıi pencer ... den 
baktıiı zaman kendi evinden yabancı bir 
kadının torba ile çıktığını cönnüı ve ba
ğınnağa baıtlanuıtrr. Seıi etnııftan du· 
yanlar ve polisler yetqerd< Şükranı elin
de tori>a ile yakalamıtlardır. Ewalar elin 
den alınmıı, Şükran mahkemeye veril
miıtir. 

Bir hırsız kadın daha 
Fethiye adında bir kadın da Ortaköy. 

de Nimet adındaki lıadımn evine cirmit 
ve atll'C!ığı e§ya ile lı.aprdan çıkarken et· 
raftan görenler tarafından polise haber 
verilerek yakalattmlmııtır. Fethiye de 
adliyeye teslim edilmittir. 

. ' 
Acıklı bır kaza 

Ayvansarayda acddı bir laza olmuı
tur. Ayvanııarayda tel falırikaaında çalı· 
pn amele Cemil itieyen makineleri yai· 
!arken kazaen elini çariılaruı arasına 
kaptırmııtrr. Zavallı amele elini kurtar· 
mağa uiftıırken fazla eğilmiı ve dönen 
çarf>lar kolwıu ıerit gibi çekerek kendi
ai.ni büsbütün makineye yaldaıtırnuştır. 
Deınir elitler arasında kol kemikleri 
mütemadiyen ezilen ve bir tiiTlü kendini 
kurtaramayan Cemil can acm ile çırpı
nırken bu defa da saçları makinenin ara
••na sıkıfllllftn'. 

Cemilin ilk çığlıldanm duyan diğer a
meleler kOfup geldikleri zaman bala clöıı 
m~e olan prhlar biçarenin luılMmı da 
araya oduftınp yamyao1ı ezmiı ve ölmüt 
oldufunu ırörmüperdir • 

Badavı rımak 
Hayri adında tamnmıı bir sabıkalı .,... 

velki pce oariıot bir halde Galatada On
... ..-.. w..ataoma girer ... ı..nmı 
doyurmut ve para vermeden oavuımalı: 
iıtemİftİr· Loiıantacı parayı isteyince 
Hayri kımuı: 

- Ben yemek para11 vermem. BW..W. 
baPuı ıimdi sen bana bet lira daha .. 
ıecıılıain ... diye adanan üzerine atılnuı· 
tır. 

Onnilı: zorhılda kendini kurtarıp kaç. 
mrt. ııarhoı Hayr ilMı dela tıelıme ve ,._. 
....... dül+imn amlarını ve ,.emeı. ta· 
lıılıldarmı parçalıımııb!· Poli.ler bu azdı 
wbotu yakalayıp mahlı:emeye venniı • 
lerdir. 

Borunbıjı 11aratı 
Y ülıaelıkalcbrtmda Whaii1'eci Kemal 

iıp«la ile diildlinı önünde ~ 18 
tana boyunbağımn çabndıimı ani-. 
ve .,..lise ttiyet etmi,ıir. P• ı. tah· 
lı:ilı:at J8iliiilt " lıoyıınbailardan 17 ... 
nesinin Abclullala oilu Kanal taroıfwdoıo 
.. tı1dıiını ırönnüı ve K-1 ,.....lanaralı: 
lıoyunbağlan ıreri aı-nı,m. 

Trımvıv kazası 
Sirkıı:'.le iletir K..I eczanesi önün

de ... an lamailin lı:ullanclıiı loir -
..,.,. Cemil imıinde bir çocuia prpailf 

.. •Jaimclaa. ~ 7 ...... .,. ...... 
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Dünyadaki öko~ö i 
durumunda Türkiye• 

• • • nın vaz~yetı 

Geçen yıl içinde bütün dünya· 
cfaki ökonomi hareketleri hali/ bir 
ılerleyiş gösterdi. Ve epeyce za. 
mandan beri iş adamlannı kıskw
ra_!ı bağlayan buhran yavaı yavaf 
duzelmeğe yüz tuttu. 1932 yılının 
yarına nazaran 1934 yılının yazın
da ~n belli bQflı 53 sanayi memle
ketınde iııtihsalat hissedilir dere· 
cede arth. 1933 yı~ının giiz mev
~~inde bütün dünyada 30 milyon 
ı~ız varf1ı. Halbuki geçen yıl ay
nı mevsımde bu mikdann 22 mil
yona düştüğü t1örüldü. Bir çok 
memleketlerde zirai durum düzel· 
di. Bunların arasında bühaua 
T ürkiyenin mevkii şayanı dikkat
tir. Netekim geçen sene buğday 
ihracatımu; bir milyon küıiir kilo 
ilten 1934 te mevsim baflangıctn· 
dan •ene barına kadar bu mikdar 
31 milyona baliğ olmaktadır. Bü
tün seneyi nazarı itibare alırsak 
ihracahmızda Qfağı yukarı 5() mislı 
bf r Fazlalık olduğunu söyleyebili
nz. Bu yükseli, sade yurdumuzun 
zirai vaz.i~etinin düzeldiğini değil 
b~~l ."!nı zamanda ökonomi i,le· 
nmtii ıdt:a~ edenlerin ne kadar 
canla bafla bu ife sanldıklarını 
ve ne kadar isten anladıklarını da 
isbat eder. o;..un için bu fazlalık 
her hangi bir tesadüfün eseri değil 
belki büyük bir çalıpnanın mah
sulüdür ve geı~cek zamanlar için 
bize iftiharlı ve sevinçli bir ümit 
verecek derecede büyüktür. 

Şurasını tla unutmamak lazım
dır ki Türkiye sanayileprken, ve 
bir çok zirai mahsullerine, iptidai 
maddelerine çolr müsait mahreçler 
bulurken, uluslar arası alı, ven, 
uki geri mevkiini muhafaza et· 
miftir. 

1929 tlan beri uluslar arası fi. 
caretin kıymeti yüzde 65 düpnÜf
tür. F akal bu inişi eıya liatların
da kaycletlilen umumi tenezzüle g~ 
re tashih etmek lazımdır. Efya /j. 
atlanntlaki tlüıküklük ise yüzde 4~ 
dir. Bütün bu hesaplara göre ha· 
rici ticaret hacminde yüzde 25 
bir tenezZiil vardır ki bunan e
hemmiyeti küçük görülmemelidir. 
Şurasım nazarı itibare alalım ki 
bu tenezzül her memlekette ayni 
derecede hissedilmemiftir. Ulıulaı 
arası ticaret hacmintle yüztle SQ 
den çok ltula düşüklük kaydeden 
yerler çoktur. Bütün bunlara rağ. 
men ulwılar arası ticaret hacim ıti· 
brile 1932 den, 1933 e kadar yüz. 
de 1 fazlalık göstermiftir. F akot 
kıymet itibare yüztle 4 düşüklü(J 
vardır. 

Görülüyor ki buhran biraz. ha· 
lillediği halde uluslar arcsı tica
ret, hemen hemen hiç te göze çar
pan bir terakkiye uğramamıflır. 

Bunun sebebi nedir? 
Çünkü ökonomik buhrandan 

en çok müteessir olan memleketler 
evvela para düfüklüğünün ve bu/ı. 
ranın doğurduğu dahili vaziyetle
rini düzeltmeği düfÜnmü1:erdir. 
Harici borçlar yeniden ödenme
ğe bllflanacak, yeniden varidat 
membaları bulunacak, kambiyoln 
nın istikrarı temin edilecek. Ve 
saire ve saire .. lfte bütün bunlar 
lemin edildikten sonradır ki ulus
lar arası ticarete girmek ve alıf ve 
rİf yapmak mümkün olabilir. 

Halbuki Türkiyenin vaziyeti 
böyle değildir. Buhran güzel yur
dumuzun yanına bile uğramamıf· 
fır. Türk parası her zaman q,'Juğu 
6ibi daima sağlamdır. Harici borç
lamnız iyi ve müsait bir tediye sis· 
temine bağlanmıfhr. Memlekette 
i,.Wilt denilen bir alet yoktur. Bt
lakis yeni Fabrikalarımız, yeni na~ 
lia iflerimiz ve imar programlan 
mız bir çok ;yurtdQflara umdukla, 
nndan fazla if ve menfaat temin 
etmiftir. Diğer taraftan memleke
tin ::rirai vaziyeti de düzelmif, 
buğday siyasetimiz köylüyü sevin· 
dirmif, ıeker fabrikaları pancar 
ekimini, lıum"f fabrikaları, pa
muk z:iraatini kamçılamıffır. 

Bunun isin, rılıalar arası ökono
milt vaziyette Tiirlıiyenin mevkii
ni ne lıaclar öunk yeridir. 

Mümtaz. F AIK 

TAN 
MILLIYET'in yeni 

adı olacaktır. 
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~onra öğrendim tabii .• o kora göz
lü de kim? 

Babası herhalde kendi kanburu
nu unutturmak için olacak derhal 
karısından yana çıktı: 

- Evet .. - dedi - bir ailenin 
haysiyetine hürmet etmeniz lazım
gelirdi. Sadun Beyin böyle laubali
liklere tahammülü olamaz sanırım. 

- Tabii ... - diye devam etti 
annesi - evine damat girecek bir 
gencin 'una buna sarkmblık etme
sini ister mi? Bunun duyulmasına 
bile tahammül edemez. Y a,ını ha-
fını alını' adam ... Uslu, akıllı, ken-
di halinde adam ... Evine dütkün 
adam. 

•Nazmi kendini tutamadı; 
- Bu evine dü,kün adam Sa

dun bey olmasa herhalde ... hanı
mın benim bildiğim Sadun Bey
den ba,ka, Sadun bey adında bir i
kinci kocuı •arsa ona bir diyece-

Müellifi: Nazmi Şehap 
ğim yok. 

Babasının sesi bir perde il.ha 
yükseldi; 

- Sizi bu tekilde konu,maktan 
menederim. 

- Olabilir. Fakat Sadun beyi 
evlerini satmaktan, fU kadına bu 

-kadına avuç dolusu para vermek
ten menedebilıeniz daha iyi olur. 

. . . . 
- Görüyorum ki müstakbel kay

natam hakkındaki bilginiz pek kı
sa .. 

- Doğru söylediğinizi zanetmi
yorum ... Sadun benim çok eskiden 
tanıdığım bir adamdır. 

- Vallahi baba .. Oç sene içinde 
insan o kadar deği,iyor ki ... Ba
kınız b ugece aradım taradım; ar
kada,larımın içinde güç bela eve 
getirebilecek iki kifi bulabildim. 
Hiç farkına varmadan, tecrü
beli bir adam gibi konu~uyordu. 
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Maamafih. babası bu olgunluğun 
farkına varmadı. Onun aklı fikri 
ba,ka yerde idi Dudaklarını rakı 
kadehine değdirerek; 

- Belki .. - dedi - belki duy
dukların doğrudur. Kırkından son
ra azan az değil... Fakat Sadun 
o kadar zengindir ki .. 

- Parası kalmamıt olsa gerek ... 
Şehabeddin Bey kadehi yuvarla

dı: 
-O servet biter mi? 
- Beyoğlundaki evi sattığına 

bakanak .. 
- Ne? .. Be;roğlundaki konağı 

satmıt mı? 
Nazmi güldü: 
- Yalnız satmıf olsa gene iyi.. 

Paraları da savurmuf. Artık sanı
rım ki sıra Adadaki kötke gelmit
tir. 

Valide hanım, bir oğluna, bir ko. 
caatna bakıyor ve gözler(le Şeha
beddin beyi "doğru mu seyliyor,, 
gibilerden iskandil ediyordu. Şe
haheddin hey bıyıklarını ditliyerek 
bir müddet dütündü. Sonra hiç 
beklemediği zamanda mühim bir 
siyasi nota almıt bir hariciye nazı
rı gibi kesik kesik; 

- Bu iti ... tahkik etmeli ... maa
mafih ... zannetmem ama... Allah 
verede yanılmıt olsak ... 

Ve birdenbire doğrularak rakı 

• * • 
Bir gün tiyatroda otururken ti

yatronun müdürü matmazel Valan
ıiyaya bir Bay takdim etti: 
-· Bizim memleketimizin en çok 

iftihar ettiği bir ressamımızdır. Bu 
kadar kuvvetli bir ressam henüz 
dünyaya gelmemittir. desem yerin
dedir. Çünkü öyle güzel resim ya
par ki .. 

Matmazel Valinsiya .. Siz iyi bir 
ressam bulursam bana getirmekli
ğimi söylemittiniz. işte size güzel 
bir ressam. Resminizi yapacak. 
Her halde aslından daha güzel ya
pacak.. 

• * * 
Matmazel Valansiya resmını 

yaptırmağa razı oldu. Methur res
sam bu methur kadının resmini gü
zel yapmağa ahtetmifti. Kendi 
kendine diyordu ki: 

- Ben eğer güzel olarak yapar
sam .. Bu resmi bütün cihan göre
cek benim ne kadar kuvvetli, ne 
kadar usta bir ressam olduğumu 
bütün dünya anlıyacak. ismim ga
zetelere girecek velhasıl methur 

kadehine sarıldı: 
- Sen bizi annenle biraz yalnız 

bırak ... 

Ertesi sabah, çok erken uyan
mıftı. Açık pencereden mahalleye 
dalgın bir bakıt atarken kendinde 
bir hafiflik duydu. 

- Herhalde, bu gece rahat uyu- , 
muş olacağım .. - dedi - fakat 
bugün ne yapacağım? 

Atağı inerken, sofadaki masayı 
temizleyen ahçı kadına rastladı: 

- Nasılsın? ivi•iıı ya artık? 
- Sayende beyim .. ,. ' 
- Bizim enitte ne halde? 
- Şunu bir göreyim bakalrm .. 
Bu sırada telefen çalınmıttı. 

· Tenbel tenbel kütüphaneye girdi: 
- Allo! 

• 
- Oo .. siz misiniz Abidin Beye-

fendi? ... Efendim ... af buyurun e-
fendim .. . 

Dargılnlık mı? ne münasebet 
beyefendi? imtihanlara hazırlanı
yordum efendim. 

. . . 
- Teşekkür ederim Abidin Be

vefendi ... Henüz bir karar verme
dim efendim ... Hele biraz dinlene
lim de ... 

• 
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Oynıyan: M A R T H A E G G E R 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Hı.:ı·ik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra e'/ 
Sigortaları halk için müsait ıeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada llnyon Hanında 
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RE V,E Y Y O 
KOTIYYON SÜRPRI 
~HUSUSi YEMEKLER..ı( 

bir adam olacağım. 
Ressam boyalarını hazırladı. 

Güzel güzel resimleri yapmağa 

batladı. Bir gün, bet gün, on gü1':, 
günler ilerledikçe ressamın resmı 
de bitiyordu. Nihayet günlerde bir 
gün ressamın resmi bitti. 

Mazmazel Valansiya hakikate 
bu koskoca tabloda adeta canlı gi
bi duruyordu. 

Ressam derhal tiyatroya kottu. 
Tiyatro müdürüne, sonra matma
zel Valansiyaya haber verdi. 

Tiyatro müdürü, matmazel Va
lansiya ve diğer arkada,ları hep 
birden bir •otomobile atlıyarak res
samın evine gittiler. Fakat .. 

Ah bu garip dünya .. Bir fey gö
rünce birisi güzel derse öteki fe
na der. 

Bu güzel tablo karşısında da öy
le oldu. Tiyatro müdürünün ve di
ğer arkadatları beğendiği resmi 
matmazel Valansiya beğenmedi .. 
Birden bire ressama döndü: 

- Ben böyle miyim, aptal a
dam? diye haykırdı. Ressam kor
kusundan: 

- Evet .. Deyince matmazel Va
lansiya: 

- Vay ben bu kadar çirkinmi· 
tim ha, eyvahlar olsun.. Diyerek 
düttü bayıldı. Zorla ayılttılar. 

Matmazel Valans:ya kendine 
gelir gelmez tabloya bir kere da-
1;1 baktı. 

-Vay aptal adam .. Beni bu ka
dar çirkin zannediyorsun ha .. De
di ve bi!'denbire tabloyu yakaladı
ğı gibi zavallı ressamın b8fına ge
çirdi. 

Biçare ressam uzun günler ça
lıttığına mı yansın .. Bu kadar bo
ya parası verdi ona mı yansın .. 
Yoksa kafasına yediği sopanın a
cısına mı dayansın .. Yoksa yüzü
nün gözünün yağlı boya içinde kal
dığına mı ağlasın! .. 

• • 

- Emredersiniz efendim. Zaten ' 
ziyaret etme kistiyordum efll1Jdim ..• 
Projeleriniz miv ar? .. Hay hay be
yefendi ..• . • 

-- Hay hay efendim ..• ~ 

- M~hakkak ... .:0uhakkıJı: geli-
rim beyefendi ... Tetekkür ederim 
efendim. Oruvar beyim. 

Ellerini oğUfturarak sofaya çık
tı. Karlı bir ik kokusu almıt gibi 
tabakMına el attı. Ahçı kadın he
men bir kibrit çakrnıttı: 

- Elbiseniz tıpatıp geldi. Ama 
beyim ... Zavallı ... pek parasız kal
dı. Benim elime geçen paranın eti
ne budu neki ... 

- Babam para vermiyor mu? 
- "Ben iki ahçı tutamam,, de-

mitti. O da !İz gelinceye kadar pa• 
rasız çalıtacağını söyledi. 

Sigarasını tüttüre tüttüre, keyif
li keyifli afağı inince, hapishane 
kaçkmının yemek odasında koca
man bir bezle ıslak tabakları sildi
ğini gördü. 

·- Merhaba arkadat ! 
Adam elindekileri bir tarafa bı

rakarak ayaklarını öpece\tmif gibi 
eğildi; 

- Efendimsin! ne emredersen 
hu ur üstüne. 

-· fıta "furullah canım, do "rul 

Mürettipler kon~ 
I.tanbul Türk Mürettipl ... J 

kongresi, ekseriyet olmadığı11". 
kinci kanun cuma günü saat ~ 
kılınııtır. 

Kongreye davd 
Türle Cerrahi Cemiyetindell 
Cemiyetimizin aylık top!~ 

kinci kinun pazar günü aaat J' 

çocuk hastanesinde yapılacait' 
nm ve isteyen bütün doktorlaı' 
sini dileriz. --

Berberler ccmiyed 
Beıi>erler Kurumu idare hd 

bah saat 11 de Kurum Mı:J 
4 Üncü V akıfhanda fevkalade ti 
tı yapacak ve mesleki itkıri gl 
tir. Aynca müddetleri bitecek 
heyetinin yeniden seçimi içi..n t 
yapılacaktır. 

.illiy~ 
Asrın umdesi " MlLLlYE!J. 

ABONE OCRETLS 
Türkiye;<;,, 1 

L. K. 
3 ayhi• 4 - ~ 
8 " 750 J 

lZ " 14-

c.ı •• ••rak ••ri ••rilmes- - ;, 
seçen nüab.alar 10 lı:uruıtur.- ~ 
matbaaya ait itler içia müditİl"'.ı 
racaat .dilir, Gazetemi& ilinla~ 
liretini kabul etmez.. • 

bakaİım... Al fU sigara~ 
şöyle .• 000 ... amma da değ°i( 
ha ... Ama ben seni ilk g~ 
zaman "herhalde bu iyice 11' 

olacak,, demittim. Bizim. ~ 
dının gustosu varma,. 1'l' 
mışım. 

Hakikaten bu, yakıtıklı 
dı, bileklerine kadar s~ .. 
randan epey kuvvetli bir viİv.: 
duğu da görülüyordu. Bir 
le çekerek; 

- Eey .. - dedi - ani~ 
lım itık, nasıl kandırdın b I 
tunu? Hapishanede bir a~ I 
büyük serancam ... Adın ne 

- Selim .. beyim. 
Ve gülerek ilave etti: t 
-" Ferhad ile Şirrn,,i de .J 

biz .. Ama doğrusunu ist~ 
ğim asıl kabahat bende 411 
O kanddırdı beni. 

-??? ... 
- Sizin bahçe duvarınıll 1" 

nında hapishanenin büyük 
çesi vardır. 

E t .. .. 9it - ve goruyorum ... 
ğaç ta var orada ... 

- Hah ... Biz oraya ara 
marn yapmağ çıkıyordııilı 
gardiyanın iyi bir tarafın" 
Beni hamamcı yaptı ... 
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or lıaft:a.kl filı:-.--ı.ler 
SARAYDA 

u ~~~s~;~~:~~z;~t:: ~lermektedir. Willy Förıt'ün "Bitmemit 
eenfoni,. gibi bir filmini gördükten son
ra rejiaörlüfü hat.kında edindiğimiz fik. 
ri (Maskeli kadın) fazlalaıtırmaıktadır. 
Mevzuu anlatalun: 

1900 de Vöyanadayız ... Heideneck 
111eıhur birrenaın •.. 

J O ıene de bir resim ıergiıinde Heicle-

f 
e1"f neck'in çok muvaffakolmuı fevvkalide 
r bir tablosu bütün itten anlayanların tak

dirlerini üzerinde toplamııtır. Tablo çıp. 
lak bir kadın resmidir ve mevsim karna

dJ11 "Yal olduğu için kadının boynunda siyah 
a bir küd< ve elinde de bir manıon var ..• 

lşte bütün mesele bu manşondan çıkı· 
.,..,... Bu manşon her hangi bir kadın ta• 
rafından her hangi bir kürkçüden satın 
alınsaydı m sele ç • mayacaktı. Ama bu 
111anıon karnaval tombalasında birinci 

amiye idi ve güzel Anita'ya çıkmıştı. 
.Jı Heideneck'in tablosundaki kadının 

bıPll kinı olduğunu hiç kimse anlayamadı ama 
pn>fe&Ör Harrandt manşonu tanıdı ... A· 
nita, pro!eıörün erkek kardeıi Franz'ın 
aiıanlrsı idi. Nihayet mesele dalbudalc 
ıaldı. Bütün Viyana iti öğrendi. Her ta
rafta bir dedikodudur alıp yürüyordu. 

Profesör isimlerinin lekelenmesine la• 
hammül edemezdi. Kardeşine Heide • 
neck'e gidip izahat talep etmesini ıöy· 
ledi. 

Franz ressama gitit. Fakat moclelinin 
kim olduğunu reuam da bilmemektedir. 
T eaadüf karıısına güzel bir kadın çıkar· 
mıı o da resmini yapmıştı ... Bunun bu 
t~e döküleceğini kim bilebilirdi? 
Franz: 
"- Bir ia.im söyleyiniz, diyor. Ne o

lur b!r isim!,. diye yalvanyor. Ressam J da laalcttayin bir isim, aklına ilk gelen 
a 'V bir isim söylüyor: 
d~ - Poldil., 
adi'! Filvaki ressam Poldi isminde hiç ibir 
t if kadın tanımıyordu. Fakat hakikatte bir 

Poldi vardı ve Viyananın en büyük pren
r~ .. .ıeri~n birinin şatosunda çalışıyordu. 

Profesor her ıeyin içyüzünü öğrenmeli 
idi. Poldi'yi aradı buldu ve bununla da 
~m:ıyarak onu ressamla kartılattmnak 
11tedı. lfte renam bu suretle Poldi'yi la· 
nıdı. 

Poldi'nin hiç bir şeyden haberi yoktu. 
Prense•in bir dostu olan Harrandt onu 

.baloya davet etınit o da gelmi§tİ. Balo
da tanunadığı bir adam onu dansa kaldır 
O:UI o da hen-.en Hcideneck'i sevivermit
tı. 

Şimdi her çarşamba ressamın atölye
sine gidiyor ... Ressam da artık yalnız o
nun reamiai yapıyordu. Çünkü o da bu 
genç km sevmeğe başlamı§tı. Onlar a• 
tö\yede bütün dünyayı unutadursunlar 
diğer taraftan hadiseler biribirini taki~ 
ediyordu. 

Heideneck'e bir gece modellik yapan 
manıonlu kadın sabaha kartı evine dö
ned<en manf(>nunu arabada unutınuıtu 
ve bu manşon arabada bulunmu§, saba
ha karşı iad" edilmiıti. lıte bu suretle 
profesör Harrandt reuamm modelinin 
kendi karısı Ger da' dan batka birisi ol
madığını öğrenmİfti. 

Jntikam almalı idi ... 
Anita da İntikam almak iıtiyordu ... 

Uzun ~amandır Heideneck'in yalnız ken 
diaini sevdiğini zannehniıti. 

Bir aktam Heidoneck, Poldi'yi görme
ie gelmişti. Evden çıktığı zaman çok 
mes'utt~. Birden karıısına Anita çıkmıı
b. Ellen fU mahut manıonun içinde sak
L idi. Ve sağ etinin manıondan çıkma -
•İle Heideneck'in yere düımeai bir oldu. 
Göğsünden •ızan kan yerdeki karı boya· 
mııtı. 

MELEKTE 

AŞKTAN KAÇILMAZ 
Melek ıinemaaı bu hafta (Aşl<tan ka

çılmaz) i.a.minde almanca aözlü bir film 
aöıtennektedir. 

Margrit güzel b:ir clalrtiloılur. Bir gün 
patronu ona bankaya götünnek için 3000 
mark verir. Yolda giderken Margrit pa
raları bir ıkere daha saymak ister. Bir 
rüzgar gelir, elinden paraları uçurur. 
270 mulk kaybeder. Şimdi zavallı luz ne 
yapım? Gidip patronuna her feyİ anlat
maia karar verir. Fakat patron Dresde 
haMket etmiJ!ıir. Margrit te bir trene 
atlar. Doğru Dresde'ye patronunun ine
ceği otele gider. Patron daha gelmemit
tir. Margrit nerde beklesin? Otelde ka
lacak paraSI yok. Bu 11rada 17 numaralı 
odanın bof"ldığmı öğrenir. Çıkar kendi 
odası imiı gibi bu odaya yerlqir .•• 

Lombach isminde bir mühendis yeni 

' 

TVRKTE 

bir ıey keşfetmiıtir. Tabii foıan ce....,_ 
tinde bir bebeğe elektrik vaaıtasile b<r 
i•tediğini yaptmnaktadır. icadını sat -
mak için o da nişanlraı ile lıeı aber Dres. 
de geliyor. Margritin odaıını lı:iralıyor. 
Nişanlıaırun Bobby iııminde bafka bir aev 
giliri vardır. O da onlann pefİI"' otele 
geliyor. Kıza Lombac:h'dan aynl.ması ;,. 
çin yalvanyor. Fakat kız meıhur bir mü. 
hendi.ten kat'iyyen ayrrlmıyacağrnı töy. 
lüyor. 

Gece, Lombach odasına çııkıyor. Ya• 
tağma giriyor. Yatakta yabancı bir lu:ıı 
görünce hayret içinde kalıyor. Kız da f"• 
şırmııtır. Bu şatkmlık esnasında birden 
kapı açılıyor. Bobby içeri geliyor ve iki· 
ıinin yatakta resimlerini çekiyor. Bu res
mi sevgilisine gösterecek o da bunu gö
rünce nitanJurndan ayrılacak. 

Lombach, Margrit' e fena bal de !azı • 
yor. Ne yapıp yapıp bu resmi geri alma-
11nı söylüyor. Kınn bütün gayretleri ı.o. 
ıuna gidiyor. Hatta bir aralık hınız di. 
ve yakalanmaaına ramak kalıyor. Fakat 
boıbby'nin resmi kıza göstermesine bir 
<türlü mani olamıyor. Niıan bozuluyor . ., 
Eaaaen Lombac:lh da Margriti sevmeğe 
batlaınııtır. Marırrit te onu ıeviyor. 
Margrit'i.ıı aayeaönde icadı muvaffakıyet 
kazanıyor. Ve iki genç birlefiyorlar. 

( Afktan b.çılınaz) filmi eğlendirici, 
güldürücü bir fihndir. Onun için mev
zua o kadar ehemmiyet verilmemiıtir. 
Artistler rollerini hakkı ile batarınışlar• 
dır. Fot.oiraflar güzeldir. Müzik ve ıar
ltılar da çok giizeldir. Y alruz mükaleme.. 
Mr biru fazladır. Ye filmi biraz tiyat
roya benzetmittir. 

(Atktan b.çılmaz) filml zevkle aey. 
redilebilecek bir filmdir. 

Melek •nema•mda bu filmden baıka 
kısa bir de renkli r&vll &imi ırösteril • 
mektedh-, Bu 6lıırı de vak ıriizeldi~. 

Anita kaçmııtı. Poldi sevgilisini kapısı 
nın önünde baygın buldu... Profesöt
Harrandt'dan batka doktor tanımıyor
du. Ona yalvarmıt, Heideneck'i kurtar
ma~ı icap ettiğini söylemiıti. 

SATILIK KAHRAMANLAR 
Mütareke: 1 Bu akşam doktor hayatta vazifenin 

her ıey.den üıtün olduğunu anlamıştı. 
Bu vaZ1fe bazan insana yok etmek iste
diklerini kurtarmağı emreder ve Gerda 
gibi, Anita gibi zayıfları aff;tmeyi iup 
ettirir. 

Sabaha karıı, son danıörler baloda ıon 
valslerini yaparken, Poldi kurtardığı 
Heideneck'in başı ucunda uyanmasını 
bd.liyordu. 

(Maskeli kadın) da çok güzel bulut
lar, heyecanlı sahneler boldur. Fakat 
harptan evvelki Viyana hayatına ait o
lan ilk kmrnlar ıeyircilerin hiç te me • 
rlllklarını uyandıracak ıeyler değildir. 
Çünkü tafsilata çok ehemmiyet verilmit 
ve başlangıç çak uzamıştır. Mama6h 
Harrandt kardeıler aileıinin bütün fert
lerini tanıdıktan sonra hikaye alaka u • 
yandınyor ve ıonuna kadar heyecanla 
seyrediliyor. 

Fil~deki valsler çok güzeldir. 
Artıstlerin hepıi taıkdire layıktır: 

Paula Wessely, Poldi rolünde ıevimli 
hassas bir genç kı~ı çok iyi canlandll' • 
mış ve büyük bir artiıt olduğunu iıpırt 
etmiştir. Olga Tıc:lhekowa, Anita rolün• 
de meş'um kadın ıahsiyetini gÜzel ba • 
ıarmıttır. Adolf Wohlbtıııck Heideneck'i, 
Peter Peterson profesör Harrandt'ı çok 
iyi yaşatmışlardır. 

Türk sinemasında bu hafta güzel bir 
harp filmi gösterilmektedir. Filmi çevi
renler, Riıar Bartelmes ile Loretta 
Yung'dur. 

Franaa'da Almanlara 'karıı harbeden 
Amerikan taburu, bir Alman karakolunu 
bastırmak istiyor. Bunun için Amerikalı 
mülazim Tom fedai yazılıyor ve gecele
yin hücum ederek bir bomba ile karako
lu berhava ediyor. Ve Alman zabitini de 
esir alara kendi siperlerine dönmek üze
re yola çlluyor. 

Fakat heyhat yolda patlayan bir mer• 
mi Tom'u ağır surette yaralamııtn-. Al
man zabiti bu vaziyet dahilinde kaçabi
lir. Tom o esnada Roger isminde bir ıar .. 
kadaıına raıtgeliyor ve zabiti ona tes
lim ediyor. 

Roger, Tom'dan ümidi keımiıtir. Çün
kü yaraaı o kadar ağll'dll' ki ölmemesine 
imkan yok. 

Onun için Amerikalılann yanına dön
düğü zaman bütün kahramanlıkları üze
rine alıyor v" T om' un öldüğünü söylü
yor. Artık Roger el üstündedir. Tebrik, 
takdir ediliyor ve kendisine bir de ma
dalya veriliyor. 

Fakat ganp tesadüfe bakın ki T om 
henüz berhayattır ve Almanlar kendisi
ni bulmuılar Berline götürüp bir hasta· 
hanede adamakıllı "tedavi etmişlerdir. 

,_ ______ YENi SENE 
MÜNASEBETILE ------· 
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B ER L i TZ'de 
HUSUSi TARİFELERLE KURSLAR AÇILMI.ŞTIR 

A•rl bir lisan öğrenmek için bu fırsattan latlfade ediniz. 
Kayıt hışlımı~ur. 
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Tom Amerikaya dönüyor. 
Bir garip tesadüf daha: 
Tom aynı vapurda Roger'e rastgeli

yor. Roger'nin ne vaziyete dü§tÜğünü ar 
tık siz hesap edersiniz. 

Roger fena halde mabçuptur. Tom'a 
vaziyeti olduğu gibi anlatıyor. Harp 
madalyasını gösteriyor ve arkadaşından 
af diliyor .. 

Seyirci filmin burada bittiğini zanne
der. Hayır, film bitmemiıtir. Çünkü 
vazn sahne ıade harbın seyircileri sü • 
rükleyeceğine kani değildir. Onun için 
ekleme kabilinden bir de zayıf ati< mace· 
raıı ilive etmeyi muvafık gönnüıtür. 
Bu, filmin adeta ikinci kısmı gibi bir 
ıeydir. 

Tom Şikagoya dönüyor. Orada bir o· 
tele yerleıiyor. Otelde Meri Uminde bir 
kızcağız vardır. Onunla ıeviıiyor ve 
Meri kendiıini bir fabrikaya yerleıtirİ· 
yor. Gel zaman git zaman fabrikada bir 
.iıyan çrkıyor. Tom, malii.m ya, kahra -
mandır. isyanı baıbnnağa uğratıyor. 
Fakat aksiliğe bakın ki kendillİ tamamİ· 
le masum olduğu halde yaalanıyor ve 
beş seneye mahküm oluyor. 

Beı ıene bu, dile kolay. Nihayet mah· 
kümiyet müddetini ikmal ediyor. Fakat 
polisin nezareti altındadır. 48 saat zaıfın 
da iş bulamadığı takdirde bulunduğu 
yeri teı ke mecburdur. 

Gene aksilik: 
lt bulamıyor ve nihayet, evet, nihayet 

çocuğunu bir defa daha kucaklayarak Şi
kago' dan ayrılıyor. 

t"ilm heyeti u.mumiye it;barile güzel
dir. Harp sahneleri, Ş~kagoJ.._;,: gürültü
ler patıı-dılar ç~ güzel canlandırı.l!lı"tır. 
Rişar Ba•telmeı çok muvaffak olmuş . 
tur. 1-akat ne yazık ki tihn, ıeyircderi 
heyecana ıürükkmek kayguıundan do
layı bir tiirlü oimLktMı kurtulamamqt.r. 

... 

l .. 

SAHiFEDEKI RESiMLER ._ ~ 
Yukarda: Danyel Dariu ile Albert Prejan son çevirdikle· 

ri :.Sokakta altın,, filminde. Bu film hayli muvaffakıyet 
kazanmış, bir Çok Fransız gazeteleri filmden takdirle bahset 
mişlerdir. . .. ,,,, "' 

• 

Aşağıda : Lilian Harvey, bu sevimli artist yazıhanesinde 
oturmuş gelen mektupları tetkik ediyor. Kim bilir bu mek· 
tuplar arasmda,neler neler vardır .. Kaç kişi yine sarışın güzele 
ilanı aşk etmektedir. 

Yanda : Daniel arslan yavrusundan hiç te korkmadığını is
bat ediyor. Arslan yavrusunun halinden de ömründe böyle 
rahat bir kucak bulamadığı anlaşılmıyoru mu ? ................. 

Ortada : Tek Gabi Morley'in güzel melankolik yüzü. Bu 
kudretli artisti yakında Skandal fİ!mİnde takdirle seyredeceğiz 
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TIMAR, ı. Bakım, bakıntı (Hizmet, tedavi, tebdili hava. 
man.) 

TINNET, 1. Çınlama, çınlayış, 2. Ses verme. 
TIPKI, 1. Benzer, çok benzer. 
TIRAŞ. Yülü, 
TIRAŞ ETMEK, 1. Kazımak (Sakalını). 2. Yülcmck 
TIRAŞ ETTiRMEK, 1. Kazıtmak, 2. Yülütmck, 
TİYNET, 1, Doiuş. 
TiCARET, 1. Alını satım, 2. Ah1 veriş. 3. Ah:er. 
TiLAVET, Okumak (Bak: Kıraat, in,at). 
TiLMiZ, 1. Buş1<ut, 2. Tuırut, ta"ıt, ta~kıt (Bak: Sa· 

kirt, talebe). 
TiMSAH Nak (Ytlan man. da). 
TiMSAL• ı. Kurçak (Abıde, heykel, put man. da), 2. O

yuk, 3. Taş
1

rısı (Sonundaki "sı., ilstl kelimeden. mi, yoksa 
muraf eki mi?), 4. Uyuk, (Bak: Model, re~ım, suret, 
tasvir). 

TiYATRO, ı. Görmük (Manıara man. da). (Bak: Te-
maşa, temsil, sahne). 

TiZ (Çabuk man.). 1. Bat 
TOHUM, 1. Atmaca 
TOHUMLUK. Uruırluk. 
TOMAR, ı. Bürüm. 2. Sarcı, sarılı. 
TOTEM, Ongun, (Bak: Arma). 
TOHMET, 1. Suç, 2. Yala (Şüphe, m:ıznuniyet, şüphe ü

zerine veya iftiraya ugrayarak itham cdılıne man. "Yala 
yalaldı - yalan bir t6hmetle itham edildi.,,) (Bak: ltham, 
iftira). 

TRAMPA, L Değiş, 2. Deiiş tokuş, (Bak: Mübadel<). 
TRiBÜN, Orun, 1 (Mevki man.) (B.ık: Kürsi). 
TUFAN, Urkün (Bak; Feyezan) .. 
TUFEYLi, ı, Asalak .2. Çanak yalayıcı (Ki">eliııı man.). 

3. Dalkavuk. 
TUFULIYET, 1. Dag::ınalık (mec. Bai:lna ıüt·ı'1 ve ku,.u 

manalarında müst .. rrktir), 2. Çcıcukluk, çocukluk ç::ığı, 3. Kiı· 
çüklük (Bak' Sa·\ •t. tın). 

TUCYJ\N, 1. A grnlık. 
TUHAF, t. Bamba,ka, 2. Görülmedik, cörülmcmiş, 3. Gü

lüne. 4. Eğlenceli. 
TUH.FE, 1. Aıviaş, (llatır:ı m;ın.), 2. Armağan. (B.:tk: 

1-I;h~. hediye ,ithaf). 
ı·ur~, ı_ Boy <En - ar:r.. en bov - ar7 ve tul), 2. Çok. 

hık fTulü emel - i:-tt"k çokluğu, bitmez tukenmez, ucu hu
('~ • hulunm,.z iste',.. tul miirl.~,.t - ıı;ok z.unan.), 3. Turk 
c·•v; .. ıni tutkı - yerin ar7. ve tulu .. ). 

TU• O, 1 Cağma. ' 
TURFANDA, 1 Alaaula Z. A•ı. 
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(Bak: Şeref, teşerrüf.) 
TEŞRiFAT, (Bak: Adap, erkin, merasim, usul). 
TEŞR!F ATPEREST, 1, Alkışçı, 
TEŞRıil (etmek.), .ı. Açmak, 2, Anlatmak. 3, Ayırmak, 

4, Oılmck, (Bık: Dılım şerha şerha etmek man.) 5, lçıni 
açmak, (Bak: Şerh, izah.) 
TEŞRiH AMELiYESi, Dilgi. 
TEŞRiK (etmek,) Ortak etmek, (Bak: htirak, sirket. 

ıcrık). 
TEŞRiKi MESAi 1, El birliği, 
TEŞRiNiEVVEL, 1, Biıkrüm ayı, 2, Koç ayı, 3, Orta 

IİJZ. 
TEŞRiNiSANi, l, Esmek, 

" TEŞViK, 1, Gılav, toHasan bana bu İti Alinin cllaVI 
ile }'IPlL .. 2, 1steklendiriş, istek veriş, İstek uyandırıı, 
TEŞViŞ (etmek), ı, Altüst etmek, 2, Aykamak, 
TEŞYi, 1. Gönder, 2, Göndürü, · 
TEŞYi ETMEK, 1, Esenlemek, (Sclimetlemelc man.) 

2, Geçirmek, 3, Göndermek, 4, Gônclmck, 
TETABU, (etmek,) 1, Baila5mak, 2, Biribiri ardınca gel 

mek, 
TETABUK (etmek,) 1, Biribirine uymak, 2, Çakışmak, 
TETEBBU (C'tmek), 1, Araştırmak, 2, Arkaıma düımek. 

arkasını bırakmamak, 3, Barlamak, 
TETFIN (etmek,) 1, Astramak, 2, Gömmek, (Ba: Der .. 

netmck, kabre koymak,.) 
TETHIŞ (etmek,) 1, AlK"asatmak, 2, Belinlendirmck, 3, 

Korkutmak. 
TETIMME, Tiıkellik, 
TETKİK, L Batu. 
TETKiK ETMEK, 1, Araştırmak, ınccdcn inceye ara .. 

mak:, 
Tf.VAFUK (etmek,) 1, K \ ismck, 
TEVAFOR, 1. Artma, 2, Bırikme. 3, Çofalma. 
TEVAHHUŞ (<tmek,). 1, Beğillemck, 2, Belinlemek, !, 

Çekinmek, 
TEVAKKi (ctm~k), 1, Çekinmek, 2, Gocumak, ıocun

mak. 
TF.VAKKUf, l. ö1ğiJ.ntı. 2, Din~i. 3, Durcu, duruş. 
TEVAKKUF ETMEK, l, Ba.!h olntak, (Merbut ve mu· 

atıak olm~k m,1n.) 
TEVAKKUF' MAHALLi, Durak. 
TF.VALJ (C'tmek), l, Arası kesilmemek. 

ALfTTEVALI, 1. Arnsı kesilmeksizin, 2. Arka a:-kıya. 
3 Ri,.b;ri 11rdınca. 4, Sıra ardı, 5, Sırtı sıraya. 

TEVATUR. ı. Aeızda dola,ma, 2. Ya,..ıma, (Bak S;ıyilı). 
TEVAZU. 1. Alçak ırönwhililk. l. Koyuluk. 
TEVAZU COSTERMEK, 1. Barlarmalı:, 2. Tdıuumk (Balıt 



MiLLiYET CUMARTESi ll IKINCIKANUN 1935 

1 İJ.i3 et'in Romanı: 81 Pi11anqo çekildi 1 

Dün kazanan numaraların 
sıralanmış listesi 

Yazan : Marthe Richard Tercüme eden: M. F. 
5000 Lira kazanan 

4161 

Aben bu adamı tanıgorum dedi 
1500 Lira kazanan 

22054 
600 Lira kazananlar 

F rans1zlar bunu gıya- 904 1644 4777 11553 14181 
14515 19028 19156 19202 19775 
20352 22214 23232 24148 ben idama mahkum etmişlerdi 200 Lira ka:z;ananlar 

166 597 1465 1887 1958 
Hülasa 

[ Marthe Richard Fransa casusluk 
tcşlı:ilatı tarafından ispanyaya gönde
rilmiştir. V azıfesi orada Alman casus 
tc§kiliitına girmek ve iki cihetli casus
luk yapmaktır. Marthe bir sürü ıuc~-. 
ralardan sonra Alman casuslannın reısı 
Haron Fon Krohn ile tanışmıştır. Bun
dan bir çok malumat almı§ ve bunları I 
Fransaya bildirmiştir. 

Şimdi Marthe bir fırsat bularak Pa· 
rise dönmüş ve §efini bularak ona Ba. 
ronu soymalı: için lr:urduğu bir dolabı , 
anlat:mrş ve tekrar ispanyaya avdet et· 
~ir.] 

Nihayet Zozo'dan bir mektup a
labildim. Kapiten Ladoux'nun mu· 
vafakatile kolonel lgnatieff tara • 
fından bir Rusun gönderildiğini 
bildiriyordu. Mevsim bitmek üzere 
idi. Plaj bo,almağa baılaımttı. Son 
bahar yaprakları sarartmıt ve teh
re sükünet getirmi,ti. Bir gün, öğ
leden sonra vakit geçirmek için 
hiç görmediğim Bilbao'ya gittim. 
Bu şehirde, lokantaya girdiğim za. 
man beni takip eden bir adam da 
pe,imden girdi ... Bu ... Fransız as-
ker kaçağı ... Beni ortadan kaldır-
mak isteyen ... iki katilin eline tes-
lim eden... kırmızı saçlı adamdı ..• 

Bir masaya oturdum. O da, ha
na çok uzak olmayan bir masaya, 
görülmekten hiç korkmıyarak o • 
turdu. Her halde beni tarassut e
diyor ve bu sefer muvaffak olmak 
istiyordu... Sıhhatçe henüz çok• 
kuvvetli değildim. Ve her hangi 
bir mücadeleden mağlup çıkaca -
ğım muhakkaktı. · 

Yemekten sonra, koltuğumun 
altında köpeğimle beraber bir ara· 
ba aramağa başladım. Kırmızı 
a~lı adam beni hi.li. takip ediyor· 
du ... 

Birden aklıma Stephan geldi ... 
Stepban, Fon ltrohn'un adamlıo. • 
rından biri idi. O da bu ,ehirde i· 
di. Arabacıya onun adresini ver -
dim. Evde idi. Çoktanberi birihiri· 
mizi görmemittik. O de, benim va
tanlarına büyük hizmetlerde bu • 
lunduğuma kanidi ve beni ilk de
fa o ke,fettiği için mağrurdu. 

- Nereden çıktınız?. diye ha -
ğırdı. Sizi görmek fırsatını her za· 
man bulamıyorum. 

Her zamanki gibi sevimli idi. 
Kadınlara muamele etmesini bilen 
ParislilefIDi' bir Almandı. 

- Sizi bu gece gelip görmek ni
yetinde idim ... Fakat aokakta vu
kubulan bir hadise bu ziyaretimi 
gece değil 'imdi yapmamı icap et
tirdi. 

- Ne hadisesi? 
Sabahtan beri ya sefaretin bir 

adamı. yahut ta attaşe mililer Fon 
Kalley'in adamı olan birisi tarafın
dan takip edildiğimi anlattım. 

- Muhakkak beni öldürmek is
tiyorlar. Bunu çok doğru ve gizli 
bir menbadan öğrendim. Muave-

TEV 

Mutevazı olmak). 

netinize muhtacım. 
Stephan atıldı: 
- Size refakat edeceğim. 
Dıtarıda, kırmızı saçlı adam 

bekliyordu. Stphan onu görür gör
mez gülmeğe başladı: 

- A ben bu adamı tanıyorum, 
dedi. Fransız divanıharbı gıyaben 
idamına hükmetmişti .•• Nantes' da. 
Orada ıki kadın daha tevkif edil· 
mitti ..• 

- Onlar da idama mı mahkUın 
oldular ... Bugünlerde hiç gazete o
kuduğum yok. 

Hayır •.• Bir kaç eene hapse ... 
- A... demek ki F raın.sız divanı 

harbı kadınlara karşı daha müsa
mahakar davranıyor. 

Stephan güldü ve izah etti: 
- Cezalarının hafifletilmesi i

çin Fon Kalley'in adamlarından 
bazılarını ele vermeğe mecbur ol
mu9lar ... Madem ki her feyİ bil -
mek istiyorsunuz... Bunlar arasın
da sizin isıninizin de olduğunu 
zannediyorum. 

- Her halde Fra.n.aaya avdet 
etınek için harbın sonunu bekle
mem daha hayırlı olur. 

Stephan: 
- Evet, dedi, ben de öyle zan

nediyorum. 
Arkama baktım ... Beni bir Al -

man zabitinin refakatında gören 
kırmızı saçlı adam ortadan kaybol· 
mayı daha münaaip bulmut ola -
caktı .. . 

Ya adamakıllı muvaffak olmalı 
idim ,yahut ta her şeyi kaybetıneli 
idim. Ya büyük darbeyi indirecek
tim, yahut ta istifa edecektim. Bu, 
bende bir fikri sabit halinde idi. 
Zozo'nun bana mektupla bildirdi
ği yardımcının gelmeaini bekliyor· 
dum. Hali asabi idim ... hırslı idim. 
intikamcı idim ... 

Gezmeden dönüyordum... Kapı
cı meçhiil bir şahsın beni aradığını 
bildirdi. Bu meçhul adam bana al
tında Aboline imzası bulunan bir 
kağıt bırakmıştı. Aboline Sen Se
baatiyen' de lsviçre oteline indiği
ni bildiriyor ve oraya telefon et -
memi rica ediyordu. 

Bu şekilde benimle münasebete 
giritmek fazla beceriksizce bir ha
reketti... ilk aklıma gelen şey bu 
hiç bir tavsiye mektubu getirme
den heni ele vermek tehlikesine 
rağmen tedbirsizcesine doğrudan 
doğruya otele kadar gelen bu ada
mın hiç itime yaramıyacağı idi. 
Aramızda anla.tabilmeıniz için 

hiç bir parola kullanmamıştı ... 
Ben Fransız gizli te,kilitında (A
luet) değil mi idim? .. Yoksa mem· 
leketimde en mühim olan tedbiri 
unutacak kadar intizamsızlık mı 
vardı ? Madem fU Aboline gelnıit
ti. Onu bir kere görmem icap edi-

98 TIL 

1969 4444 4630 7741 9208 
10459 10597 11044 11631 15193 

0
15343 15596 18744 18821 19208 
19964 20723 22450 24021 24064 

100 Lira kazananlar 
640 1214 1228 1537 2168 

2990 3149 3789 4636 4972 
5818 7095 7152 7194 7999 
8112 8848 10086 10315 10331 

10950 12036 12762 15045 15521 
15574 15626 ""15883 16013 17201 
17711 18071 18117 19197 20305 
20495 21167 21892 22137 22399 
23375 23292 23324 24168 24472 
24574 24717 24873 

50 Lira kazananlar 
149 261 1079 1186 1243 

1224 1353 1431 1800 1817 
2112 2176 2373 2400 2477 
2994 3053 3065 3112 3740 
3760 2885 4249 4515 4517 
5108 5154 5218 5340 5532 
5537 5714 5717 5727 5786 
6064 6147 6227 6289 6575 
6808 7062 7158 7721 8190 
8297 83:s7 8389 8460 8532 
8549 8966 9538 9591 9654 
9916 9917 9984 10387 10391 

10438 11137 11189 11417 11472 
11540 11620 11849 12024 12071 
12273 12306 12400 12552 12611 
12677 12738 13339 13627 13826 
13927 13984 14131 14798 15007 
15023 15091 15230 15246 tı;7:;)' 
14782 15849 15944 15992 16298 
16307 16430 16613 16939 .16977 
J7031 17137 17174 17240 17293 
17584 17665 17716 17717 17785 
18114 • 18359 18658 18686 18981 
19036 19190 19212 19979 20264 
20638 20996 21153 21250 21303 
21457 21501 21874 21934 21947 
21969 22262 22529 22571 22665 
22761 22965 23001 23045 23089 
23450 23557 23782 23797 24097 
24373 24397 24469 24479 24657 
24915 

63 
361 
761 

1212 
1718 
2238 
2615 
3204 
3599 
4143 
4741 
5329 
6065 
6359 
6820 
7187 
7914 
8209 
8896 
9693 

10045 
10734 
11153 
11428 
11850 
12349 
12574 
13185 
13559 

40 Lira ka:zananlar 
70 125 151 171 

445 571 650 756 
777 853 934 968 

1298 1331 1487 1662 
1740 1937 2095 2187 
2368 2399 2550 2571 
2707 2928 3080 3138 
3277 3439 3492 3505 
3742 3861 3899 4004 
4187 4427 4564 4654 
4836 4906 4927 5093 
5361 5430 5442 5838 
6146 6179 6331 6342 
6549 6554 6672 6758 
6903 6936 6965 7180 
7385 7579 7731 7804 
7918 7950 7968 8193 
8334 8356 8397 8423 
8935 9004 9053 9416 
9791 9831 9941 9947 

10287 10421 10456 10576 
10795 10852 10875 11001 
11317 11347 11351 11388 
11667 11760 11781 11840 
11942 12031 12191 12197 
12393 12427 12523 12554 
12611 12671 12818 13104 
13308 13320 13498 13554 
13591 13614 13785 13816 

yordu. Oteline telefon ettim. Bu
nu evvelce kat'iyyen yapmazdım 
ve nitekim Möayö dö N. . . paro
lasız ve taıvaiyesiz Madride geldiği 
zaman yapmamıthm da. .. 

(Bitmedi) 
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TF.VBE, l. Ant (Asal yemin man. Bir şeyi yapm~~ia 
ant içmek tevbe-dir). 2. Dönü (Rücu man..) (Bak : lstıg:far). 
TEYBE ETMEK, 1. Ant içmelı: (Bir daha yapmamafa), 2. 
Boşunmak. 

TEVSiK (etmek). 1. Berkitmek, (Bak: Vesika). 
TEVSlM (etmek), ı. At koymak (Bu mana osmanlJCa· 

nm uydurmasıdır. Ara~da tevıim bir mevsime ermek ve 
ten üzerine nişan yapmak demektir. 

TEVZi (etmek), 1. Böleklcmek, 2. Bölüıtürmelı:, 3. Da· 
iıtmalı:. 4. Istermek, 5. Paylaştırmak, pay etmek. TEVBiH, 1. Dapku, 2. llenç. 

TEVCiH (etmek), ı. Çevirmek, 2. Doğrultmak ("Silahını 
uzerine dotrulttu ,?, 3. Döndürmek. 4. Yöneldirmck. 
TEVDi (etmek), 1. Bırakmak, 2. Eline inanmak, 3. lsmar~ 

lamak. 
TEVECCÜH (etmek), !. Arkurmak, 2, Çevrilmelı:, }'Üz çe· 

virmek, 3. Doğrulmak, 4. Dönmek, 5. Düılenmek. 6. Gelmek 
7. Gönelmek. 

TEVEGGUL (etmek), ı. Mencermelı:, 2. Uğraşmak Bak: 
(lıtigal). . 
TEVEHHÜM (etmek), 1. Eymenmek, 2. Kocunmak, 3. 

Kurrr.ak, kuruntulanmak, kuruntuya dütmek, 4. Kuşkulan· 
ınak. 5. ürükmek (Bak: Vclım). 

TEVEKKUL (etmek),!. Gönül urmak. 
TEVELLÜli, 1. Doğum. 
TEVELLÜT ETMEK, 1. Bütmek. 2. Doğmak. 
TEV'EM, 1. E~. 2. liriz, 3. Kurda1. 
TEVESSÜ (etmek), 1. Bolalmak. 
TEVESSÜL (etmek), Sarılmak. 
TEVETTÜR, !, Gerilme, 2. Kurulma (Yay bakkmda). 
TEVEZZO, ı. Botrama., 2. Daiıtılma, 3. Paylaşılma, pa1 

tdilme (Bak: Tevzi). 
TEVFiK (etmek), ı. Uydurmak, uygun getirmek, 2. Ya

'u1tırmak, 3. Yaklaştırmak, 4. Yaraştırmak (Bak: Telıf, tat· 

Dık). l . al ) TEVFiKAN, !, Göre, 2. Karay (Bak: mtıs en . 
TEVFTR (etmek), ı. Artırmak, arttırmak, 2. Coialtmak 

(Bak: Tevafür, vefret). 
TEVHIŞ (etmek), 1. Korkutmalı:, 2. Urlı:ütmek (Bak: 

Tevahhu$). 
TEVHiT (etmek), 1. Biretmek. 2. Birlemek. . 
TEViL (etmek), ı. Çevirmek (söz hakkında : "llkıı;. m.u· 

halef et ctmı$lİ, timdi sözü çevirmek istiyor,,). 2. Dcgıştir~ 
mck. deği$tirmck istemek, S. Döndi.ırmck. 

TEVKiF (etmek), ı. Ahkomak, alrkoymak, 2. Bekletmek. 
J. Durdurmak. 

TEVKiL (etmek). Yerine bırakmak (Bak: Vekil). 
TEVKIR (etmek), ı. Ağırlamak, 2. Saymak. 3. Ululamak, 

(Bak: Tazim, tebc~. izaz). 
TEVLiT (etmek). 1 Butlamak, 2. Doğurmak, doiurt· 

'D3k. B 
TEVSi (etmek). 1 Aı;;mak C •Meyd:l:-ıı açmak,,), 2. o-

lar•=k. 3 Doll•!nak, 4. Bolla$tırmak. 

TEVZİN (etmek), 1. Denkleıtinnek. 
TEYAKKUZ, 1. Ayma. 2. Saklık, 
TEYESSUR, 1. Gcnez olmak, 2. Kolayları 1a, kolaylaşma 
TEYiT (etmek), 1. Gerçeklemek, 2. Güçlendirmek 3. 

Kollamak (Himaye ve takvı,ye man.). 
TEZAHÜR (etmek). 1. Açılmak, 2. Belirmek, 3. Bilcir

mek, 4. Görünmek, 5. Gözükmek. 
TEZAT, ı. Ayrılık, 2. Birbirini bozma, biı-birine aymaz. 

lık, 3. Karşılık, karıuluk, kar,r, karşıya gelme. 
TEZAYÜT, (etmek),!. Artmak ,2. Aıılmalr. 
TEZEKKÜR (etmek), 1. Anmalı: (Tahattur man.) 2. Dü· 

ıünmck (Tccmmüul ve müzakere man.), 3. Konuşmak (Mü~ 
zakere man.) 

TEZELLÜL (etmek), !. Alçalmak. 
TEZELZÜL (etmek), 1. Deprenmek. 
TEZEPZÜP, !. Bulgak (Kargaşa man.), 2. Bulanıklık. 
TEZEVVÜÇ (etmek), 1. Almak (Karı almak man. "Ahmet 

Ayşeyi aldı.,,), 2. Evlenmek, 3. Karı almak, karı edinmek, 
(Bak: İzdivaç. teehhül). 

TEZEYYON (etmek), 1. Bezenmek. 3. Dii%ünmek, • 
Giyinip kuşanmak:. 

TEZGAH, (Bak: Atclye, destglh). 
TEZHiP (etmek), 1. Türtelemek, 2. Yaldızlamak. 
TEZKiRE, 1. Bitik. 
TEZKiYE (etmelı:), 1. Arıtlamak, 2. Arıtmak. 
TEZKIYEI NEFSETMEK, Arınmak. 
TEZLIL (etmelı:), !. Alçaklamak. 
TEZVIC (etmek), 1. Evermek C' O&:Iu olan evermıı, 

kızı olan ıöçürmüş,,). 
TEZViR, 1. Bezen. 
TEZYiF (etmek). 1. Alaya almak, alay etmek, 2. Çürüt· 

mek, çürüie çıkarmak, 3. Eğlenmek:, eğlenceye almak, -t. Gül .. 
mck, gülünçlc1tirmek (Bak: istihfaf, istihza, tahkir). 

TEZYIL (etmek), 1. Eklemek, 2. Ulamak (Bak: Zeyil, 
ilhak, ilave). 

TEZYiT (etmek), 1. Arttırmak, 2. Asılmak, 3. Çoğaltmak, 
TIBAAT, Basma, basuncılık (Bak: Tabı, matbaa). 
TIFL (Tıfıl), 1. Bağana (Kuzu man.) 
TILA (etmelı:), !. Sılamak, 2. Sürmek (llaç, merhem. al

tın yald17. silrmek man.). 3. Yaldızlamak. yaldız sürmek. 
TILSIM (Tılısnn, 1. Arbağ, arpaf, 2. Büğü, büyü, 3. Uı(. 

rasa, urasa (Hurafe man.), 

13907 13947 14192 14193 14210 
14311 14401 14428 14521 14522 
15101 15150 15330 15365 15387 
15412 15557 15593 15608 15677 
15764 15783 15835 15836 15873 
16002 16047 16079 16320 16417 
16588 16627 16706 17023 17111 
17191 17303 17647 17803 18130 
18230 18239 18283 18640 18659 
18698 18755 18819 18928 18973 
19069 19094 19223 19502 19541 
19645 19713 19882 19939 20111 
20168 20279 20419 20554 20581 
20654 20720 20738 20756 20822 
20884 21027 21046 21114 21353 
21433 21455 21495 21550 21569 
21641 21832 21911 21968 22026 
22057 22103 a2t64 22292 22485 
22816 22826 22977 23033 23043 
23112 23422 23745 23955 24008 
24078 24120 24209 24335 24508 
24720 24764 24818 24822 24897 

Zayiat nedir? 
(Başı 1 inci sahifede) 

Marli köyiinde 180 ev temamen ve 70 
ev de kışmen, 

Ocaklar köyünde dOrt ev ve Turan 
köyünde bir ev temamen. 

Marmara adaıında 100 ev temaınen ve 
37 ev de kısmen, 

Çınarlı köyünde 20 ev temamen ve 3 
evde knmen, Gündoğdu köyünde 45 ev 
temamen ve 15 ev kumen yıkılmııbr. 
Gündoğdu köyiinde 2 kiti de ölmüttüt. 

Paşalimanında 12 ev temamen 45 ev 
de kısmen yıkılmıtl'D'. Burada dört tane 
de yaialı vardır. 

Balıklı köyünde 55 ev temamen ve 2 
ev de kısmen,Hannanlar köyünde 55 ev 
kimilen ve 4 ev de kısmen yılulmışbf 
ve 6 hayvan ölmüttür. Poyrazlar köyiin
de 9 ev temamen ve 66 ev kısmen yıkıl· 
mııtır. Ve 36 hayvan yaralanmııtır. 

Hohla köyiinde 13 ev temamen ve 28 
ev kı~men. 
Asmalı köyünde 3 ev temamen ve 

Türkeli köyünde 91 ev k1Smen yıkılmı1· 
tır. Türkeli köyünde bir ölü ve 4 yara· 
lı vardrr. 

Yiğitli köyünde bir ölü ve bir yaralı 
vardır. Ekimlik köyiinde 30 ev temamen 
ve 26 ev de kıımen yılolmıttrr. 

Erdek civarında 
Zelzele 

(Başı 1 inci sahifede) 
lemektedirler. Marmara Adalarındaki 
zebıele dolayısile, burada vaziyeti tetkik 
etmek ve icap eden tedbirleri alarak, yer 
siz, yurtsuz kalan vatandqlara yardım 
etmek üzere Anı.aradan bir heyet gel • 
mittir• Heyet dahiliye heyeti tefti~ye re
isi Saıbri, mülkiye müfettiti Adnan, Say
lav Hayrettin, ı.a.hiye batmiilettiti Fu
at, Hilaliahmer müfettiıi Sait'ten mürek 
keıptir. Komisyon azalan bu sabah bura· 
ya geldiler ve zelzele yerinde tetkikatta 
bulunmak üzere Adalara geçtiler. Bandır 
ma memleket hastanesinde dedıal tedbir 
l« alındı. Adalarda zelzele esnasında ya
ralananlar içiıı yer ayrddı. Bandınna 
belediyesi ayrıca zelzelede evsiz, barksız 
kalanlara yarclıın için bir heyet seçmiı· 
tir. Bandmnada ne kadar İnf88! ustası, 
kalfa, amele varsa hepsi Adalara gönde
rilmit tir. Tamiri kabil olan evler derhal 
tamir edilerek açıkta bulunan vatandaı· 
lara yurt temin edilecektir. Bir çok ha· 
nüyetli kimseler feiü:et geçiren valaıa· 
daılara yardım için adalara kopnaktadrr 
lar. 

Adalarda zelzeleler 
BANDIRMA, 11 (Huıusi) - Erclek

ten timdi geldim. SM'lmh yalnız adalar
da bugün de hafif uğultularla devam el· 
mittir. Halk çadırlarda, kayıklarda ba· 
rnuyOI'. Yem«k ihtiyaıeı teırun edilmiıtir. 
Heyecan zail olmuıtur. Adayı terkeden
ler yoktur. Adalar • Erdek arasında ka
yık ve motorlar iılemektedir. Telgraf, 
telefon muhaberatı muırtazamdır. lmda· 
dı sıhhi heyetleri köylere dağrlmıttir. Ya 
ralı ve hasta olanlar tedavi edilmektedir. 

Şimdiye kadar muhtelif köylerden bet 
ölü, on ağır yirmi hafif yaralı tesbit e
dibnittir. 

BANDRMA, - Zelzele, on beı daki
kada bir, yer albndan korkunç seoler çı· 
kararak Kapıdağ yanmadasile Marmara 
adalarında devam ebnektedir. Bütün bu a 
dalar üzerinde bulunan on l7İr köyün hal
kı soğuk, fırbna, yağımw albnda sarsın
b korkusu içindedirler. Cuma günü bat· 
tayan ve ıık olarak devam eden zelzel<>-. 
n.in bütün tahribatı Marmara adası üze· 
rindedir. Adada yıkılmadık ev kalına • 
nufbr. Zaman zaman kendini gösttten 
zelzele esnımnda harap duvarlar çök
mekte, damlardan kiremitler dökülmek
tedir. Marmara adasının Asmalı köyün
de bir kadın ile küçük çocuğu kucak ku
cağa bir vaziyette ankaz altından çıka
nlrnıttır. Halk, çadrrlar ve motörler İr 
çinde uyku•uz ve peritan bir haldedir. 
Çeşmeler yıkılmt, sular kesilmittir. 

Halktan birçoğu Erdeğe ve latanbula 
gibnitlerdir. Zelzele devam ettiği talr
dirde bütün adalıların göçe ....:; zaııııediJ. 
mektedir. Marmara adası kar1111ndaki 
Hayırsız adanm ıiı düdüğü bina• da yı. 
kılmı§'hı.. Bu meyanda Hayrrsız adada 
cuma günkü zelzelede ıahildeki birçok 
kaya parçalım denize dökülmüt, ıular 
kııbarmıt, toprak bir çok yerlerinden çat 
lamıt ve çökmüıtür. 

BANDIRMA, - Zelzele, büyiik kor· 
kular açarak {asılan surette devam et
mektedir. 

Marmara adasından aon dakikada Er
değe telgraf muhaberab temin edilmit· 
tir. Halk adayı terketmek inere imdat 
istemeldedir. insan zayiatının bütün bu 
zelzele mıntakasmda (30) kitİye yakın 
olduğu tahmin edilmektedir. Yaralılar 
çoktur. Bilhassa Pa,alimanı ve Hayır -

Fırka vilayet kongresi lop "n .. ı 
1 

bir 
reni 
sürd 

Vilayet Fırka kongreainde Eczacı Bay Necip ıöz söylerken l'. 
(Başı 1 inci sahifede) 

dikleri özen ve uneğe ve hükumeti· 
mizle lırkamı:z:ın birbirine bağlanan 
tek bir gövde olarak çalıf111asına ve 
umumi idare hepimiz:in ve genel b"f 
yazganımı:z: Bay Recep Peker'in yük
sek ve değerli yardımlanna ve niha· 
yet lstanbul halkının fırkamıza göa
terdiği gÜvcnce ve acvgiye V• bütün 
fırkalı gazeteci arkadaılarunı:z:ın aiİ· 
rekli ve verimli yardımlarına borçlu· 
dur. Fırkamız yasasının 52 inci mad· 
desine göre, 1Jiltiyet kongreşini açar· 
ken ünlü murahhaıı arkadU§lanmı:z:a 
f" ande kongremiz:i burada bulunma
larile unurlatan kanuklanmı:z:a •onsu::: 
saygy:lanmı aunarak ccl&eyi. açıya· ,...,.., .. 

geçr 
dı. Bundan sonra .iatirahat için cebe lıl 
dakika ·tatil edildi. ikinci cebe gene IJI ku 
Cemal Tunca'nın batkanlığı akında 1 meğ 
çılclı. Bay Cemal Tunca .idare heyeti ~ •onr 
ponı lıı*kmda söz aöyiemek i.teyen il ki 
olup olmacbğmr aordu. Şehir mecliaİ ,_ d 
undan Bay Avni kürsüye gelerek, rıt' 
hakkındaki fikirlerini ıöyledi. Bay A~bir I< 
raporun Lan kısımlarım tenkit etti. 11' n 
hassa Halkevinin bina siyasetini iyi ,,J 
madığmı söyledi. Halkev:inin dalıa ıi1'1ar, 
ele ve fazla vatandqları sineaine toP' fÜn · 
masını istediğini, Halkevile vatanclaıl': -
nn daha çoık alikalanmaları icap etılı! ıin7 
oÖyledi. F D'ka vilayet merkezinin bo ~ • 
itler üzerinde dalıa çok çalrıınaaıns ifyerrn 
retledi. 

Bay Avni Adalı sözünü bi • · • -:-' 
Seçim tonra, fırka vilayet idare heyeti reiıİ /1 '"" 

Bay Cemal'in söylevi alkıtlarla kartı- talya saylavı Dr. Bay Cemal Tunca, il' 
landı. Bundan ıonra, yasa mucibince bir Avniye cevap verdi. Bay Avni'nin t,; 
kongre ikinci ba§kanı, iki yazgan seçil- ettiği noktalarda, kendiWıin haklı ~ 
mek lazımdı. Beyoğlu murahhası Bay dığmı söyledi. Birçok maddeler :ci.krJraı;:ı 
Etem izzet Benice'nin teklifi üzerine i· rek, görülen itleri anlattı. 
kinci baıkaıÜığa latan&ul saylavı Bay Bundan sonra, Bay Cemal Tunca.~ ~d 
Sadettin Rıza, katipliklere de hrka Be- por hakkında batka mutalea yürii~:: 
yoğlu kaza reisi Mekki Hikmet ve hrka isteyen aza olup olmadıitnı sordu. ~ :'., 
Eminönü reisi Bay Tevfik Orasi seçildi. hakkında bafka kimse söz aöylemed• 

Kongre bqkaru Bay Cemal Tunca iki Dört encümen H 
yılhk faaliyet raporunun okunacağını Bunun ÜzerİJM Bay Cemal, yasa ti 
söy~. Bunun üzerine fırka vilayet ida· cibioce, dört enciiınaı ceçilm .. i - 1 nir. 
re heyeti azasından Bay Necip iki yıl~ diğini söyledi. Reyi iıari ile ıeçim yıl, 
faaliyete dair olan vilayet idare heyeti dı. intihap <odilecek dört encümen aın? 
raponınu okudu. Raporun okunmasına. Bunlar: Dilek veya raporlan ve ilılİI 
vilayet idare heyeti azasından Halkevı !arı tetkik encümeni, layiha encüıııd ·si 
reisi Bay Ali Rıza devam etti. bütçe enciimeni, tetkiki hesap enc:üJııl' 

Rapor Y apılaın ıeçim aonunda clile4ı: • •un7 
Raporun baılangıcmıla, fırkanın biitün nine llhami, Abdülkadir, Haısan, süJ' 

yurtta iki yıl içinde baıardıiı itlere te· man, Asaf, Ziya ve Sdoim; layiha .,,;'•un. 
mas ediliyor, yapılan hizmetler sayılı· • menine Haılm Refet, Hasan Fehmi, ;evi 
yordu. Bundan so- fırka lstanbul t"§• ' harrem Naili, Mekki, E-tem .izzet; ı,a:1ok. 
lı:ilatmm gördüğü itler sıralanıyordu. encümenino Hamdi Rasim, Fikri, 1" . ,f 
Sağlık ve aoyıal yardan iıleri arasında, sin, Sabri, Mustafa Faik, Şerafe gı 1 

Ueküdar, Cerrahpa§a, Haseki, Beyoğlu, Asım; tetkiki hesap encümenine tr 
Bqiktaı, ha• tane ve dispanserlerini:" Gök demir, Mehmet Ali Gökçen, A 'il aı 
genişletildiği, halka daha faydalı hır Feridun, Bican aeçi'ldila-. J ~ı. 
9ekle konulduğu zikrediliyordu. Saat 12 yi geçerken, öğleden ~" a 

Bundan batka, zWırevi hastalıklar, celseye nihayet verildi. Seçilen ene' 
verem, utma mücadeleleri, süt ve mck- !er bu arada toplanarak t · t 
tep çocuklannın bakrrnr, iıçi kadınların Bütçe, bilançolar, hesaplar tetkik 
çoculdarma yardım, çocukları koruma du. Gelen evrak, dilekler tesbit 
yurdu faaliyetinden bahsediliyordu. Encümenler raporlannı hazırladılar. 

Bundan sonra, şehrin •tık, su, nakil Ogleden sonra ela 
vasrtalan >htiyaçlarınm daba faydalı bir Oğle paydosundan sonra, ıaat 15 İ · · 
hale getirildiği anlatılıyordu. Bundan çe lrongnı tekrar toplandı. Celoe açılı' -
sonra tdırin belediye bakımından yaptı· tetkiki hesap encümeni hazırladığı ~sun 
ğı iti« sayll.ıyor, 'Yeni ba~.nlan ~11"':• ru okudu. Rapor muvafık bulundu. r -
Yeni tramvay hattan, otobüs ıervıslerı, L- • b • d.ldi · re neyetı te rıe e ı • ~ 
parldar, bahçeler zikrediliyor, ölronomı. Diğer encümenler tetkikat neticd., 
L-.ımmdan vücuda getirilen faydalı mu· henüz ikmal edemediklerinden onl 
e&&eseler iıaret ediliyordu. raporlannın dinlenme•i başka ~ 

Bundan .onra, raporda vilayet hudu· bırakıldı. 
du içinde yapılan yoi faaliyetind~ baJı- Bundan sonra yeni idare heyeti .• 
aecliliyor, ziraat, baytarlık, ge~çlik v~ . .1 . .,_. · ·:d· a rı 
•~ te•ekkülleri, hayır cemıyetlen.• meaıne geçı eli. ~,..ıımn gı 1 veya Jlt • 
r-· • olması münakaşa edildi. Giz4i olma>' 

maarif cemiyetleri, kültür işlen, rarlaıtınldı. Murahhular reylerini ~ltl1' 
anlatılıyordu. BilhMsa 1 stanbul maarif zarlarken, t<Jırimizde buluıımı F'rrkA v -
faaliyeti kayda değer göriibnelrtedir. Son ne! Yazganı Bay Recep Peker k 
iki yıl içinde yenide naçılası ilkmektep· geldi. Ve miizakeratı takip etti. 
leT, ilave edilen şubeler, ayrı ayn zıkre- idare heyeti 
dihnektedir. 

Bunu müteakıp, Halkevi faaliyetine Reylerin tasnifi neticeainde, mı.-
geçilmekte, Halkevinin tertip ettiği kon· !ayet idare lıeyeti 8zalıklanna B1 
feramlar konserler, temsiller, halk den- Memduh Şevket 67 rey ile, avuka~.ı' 
haneleri,' talebe yurtlan, Halkevi diıpan· ruki 64, Ahmet Kara 59, Bayan Mu} 
ıeri itleri anlablmaktadır. rei Muhittin 55, Bay Necip 55, Ba1 fll 

He•ap İ•leri Rıza 54, Bay Nurettin Ali 43, Bay 
0 

,.. Celal 39 reyle seçildiler. 
Raporun sonunda fırka vilayet idare Bunun üzeri.ne celıe istirahat jçİO 

heyetinin hesap itleri anlatılmakt":d!r. dakika tatil edildi. Murahhaılara ~f 
Bu laama göre, iki yıl içinde fırka vıl~yet puta ikram edildi. 1 
ıneri<ezinin geliri, geçen idare heyetin- Celse tekrar açıldığı vakıt, idat".., 
den devralınan miktar ile beraber yeti yedek :.zaJarın kimler olduğu 1~ 
(110850) lira (9) kuruttur• Buna mu· neticesinde meydana çıkmı§b. . 
kabil masrafı da (107835) lwa (68) ku- Yedek izalann Nemli zade IW"~-...ı 
ruıtur. 934 hesap yılma masraftan 61 reyle, Buyan Hak:kiye Emin 57':ıll•• 
(3014) lira (41) kurut l<alrnqtır. Geçen harre:m Nail 55, Samih 52, llJ 
iki yıl içinde fırka namına satın alınan Yıimaz 50, Murat 49, Kemal 49, '\/V 
binaların borcu İçin ödenen taksit ınİK· 47 rey kazandıkları anlatıldı. 1 
tarı (32167) liradır. Fırka kurumuna ve Burnlan sonra Ankarada toplaı>' 
fırtıa biınayesirnlelri kurumlara yardnn olan büyük kongreye ittirik ed ·-~ 
olarak verilen para da (24212) lira (57) tanbul mümessillerinin seçimine ge.I 
kuruıtur. iki yıl içinde fırka namına ta- Reyi i§Bri ile intihap edihnesi m"'.rP' ·-....1 
pusu alınan (7) parça arsa ve bina ile görüldü. Bay Ahmet Şükrü Esme~•!'.., 
!birlikte Is tan bul vilayetinde (24) parça lifi üzerine büyiik kongreye mur8? 
mülk oluyor. . . . !arak Cevdet Kerim, Ali Rıza, f I 

Halen taksitle alınan bınalar ıçın ve Hak.kiye Emin'in intihabı rn'!~J 
(18797) lira (88) kuruş borç kal~ta- bulundu. Yedek murahhular da ,,..., 
drr Ayrıca Halkevinin bulunduğu hına Hikmet, Ahmet Kara, Feri dun M•o 
i~ de Emlak Bankasına (23~75) ~ira Esat seçildiler. .. .;şar 
borç kalryor ki, bu ~ vadesı. geldikçe Kongre intihaplardan aonra nil""ı ar 
Hallkevi bütçesinden odenecelctir. buldu. Henüz raporlarını okumaf" ~. 

ikinci celse cümenlerin mütalealan dinlenmelı .,1sılt 
Raporun okunınası alkıtlarla kartılan· Salı günü saat 15 te tekrar topl A 

sızadada zelzeleden husule gelen büyiik 
çatlaklıklar içinden korkunç oğultular 
gelmektedir. 

GELiBOLU, - Marmara havzasını 
fena halde sarsan son <ıelzele bur;oda ~ 
kötü tesirler göatermiıtir. 46 sanıye su· 
ren .ilk hareketten .. onra iki sarımlı da· 
ha olmuı ve çok şiddetli an dör~üncü 
zelzele h~i tahribat Yl'P'Ulftır. ~
da muhacirlere ait buğday dolu bir ma· 
ğaza ile bir tacirin buğday. ~ıu Y•· 
kılmış ortamektep, cumhunyet ilkmek-
1ebi :elgrafhane binaları tehlikeli suret
te ç~tlamııbr. Evlerden de yiizde ıekıe
ni sakatlanınıı, bu arada yıkıntılar da ol· 
muflur. Fakat nüfuı za.yia!ı yoktur. 

' Maddi zarar ıniktan 20 hın lıra kadardrr. 
Zelzele esnasında kasabanın deniz kena· 

yukan k11mından fazla ıallamnııbr. n, 

caktır. B 
Atatürk'e saygı telyazı•• "b 
latanbul vilayet kongraimn ta:;:i e 

ması dolayıaile, büyük önder At~ 
bir telyazm çekilmiştir. Çekilen l" 11 
ıı şudur: 8,ı . 

Büyük Onderimi:z: Kemal AU'fjl l 
Hepimi:z:in candan bağlı o • jl 

muz lırkamı:z:ın l•tanbul .. kanır"'!11 /, 
gün toplandL En kısa gunler ı~ 
bin bir yılın huı ile oarlığını, al /ı 
nnda derleyen Cümhuriyet hal I ehi 
kasının Ulu Onderine say111 ı1e ~ ao 
lık dileğinde bulunan kurul~aY "1 
le~n~n ~on.~z bağlılık v.e .d~·""J;,J, l 
lennı bıldınr, bundan ot.-·u ,,. a 
ğum k111ancı fırka arkadafları;;/ la 
kendim için en büyük gônenf 
ğı bilirim. 

Kon8re Birinci reisi j\ 
aaylavı: Dr. Cemal T 
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"'~r bekarsanız hangi kız v APU CULUK 1 

ı ı • • • • ? TORK ANONiM ŞlRKETI 

a eve meyı ıstersınız. ıs~ı~~~SJ-0~;~~ 1 

onuşfuğunuz bekarlar ne di9orlar Trabzon yolu 
Tanıdığım bekarlar arasında küçük 

bir anket yaptnn. Bu ankete cevap ve • 
renler ilk ve ıon şart olarak ıunu ileri 
ıürdüler: 

- lımimizi yi'.zmıyacakıın! .• 
Ben de pefinden tekliflerini kabul el· 

· • Bekarlara oel<r sordum, ne cevap· 
r aldım sa birer bireı· yazıyorum: 
1 - Yaşı 34, kendiıi reımi bir müeı

aesede 75 lira maaıla çalışır, oldukça ya
kışıklıdır, maaşından ba~ka geliri olma
dığnu söyler. 

Kendisine sordum: 
- Niçin evlenmiyorsun? 
Güldü: 
- Nıt1ıl evleneyim ..•• Kazandığım pa
yarı ihtiyacımı karşrlamıyor. Kendim 

ıı1•eçinemezken, bir de başıma dert mi a• 
1" iilayım? •. Hani sıçan, sığmadığı delikten, 
ne kuyruğuna teneke bağlar da öyle geç • 
~ ineğe çalııırmış. Bizimkisi de ona döner. 
eti onra. • • Evlenmeyi. kırkından sonraya I 
d SPkla,..1"'1.t ...... : •• • • ~ ... , • "" • · yıl 

llJ aha sürteianl A:tah ne ııöıtereceki •• 
,. .J - E vtcnecek u • .a.ı -.:........... ~ın 

A~'fl"bir kız mı arayacaksın, yoksa, gözü tok, 
ti. naat ehli birini tercih mi edecek5İn? 

• ' - Şimdiden ke&tiremem oraamı.- Bun 
.ıl'la.r, evlenmeğe karar verdikten ıonra dü .. 
~fÜnülecek ıcyler .•. 

- Bekarlık bayatından şikayetçi mi
ein? 

bcı - YaŞUJı daha 34 •.• gücüm kuvvetim 
111 ifyerinde-. Şikayet etmek için şimdilik bir 

aebep bulamıyorum. 
· - Evlenmek için en müsait yaş, han .. 
·siJ!ırisidir, dersin? 

J. - 45 ile 50 arası .. 
'tJ - Amma yaptın ha ..• 
'-~ - Neye l"ttın? insanın evlenmeğe me 
ilıfl" ı olmaymca elbette böyle söyler._ 

2 - YllŞı 45 •.. Fakat otuz· yaşında 
ca, jİladar dinç görünür. Henüz dünya evine 
-;;Jırirmemiştir. Iradı ile geçinir. Hali vak· 
jl'*1 yerindedir. 

• · Ona d" sordum: 
- Niçin evlenmiyor~un? 

ti Hazin hazin içini çekti: 
- Bu yaflan ıonra, benimle kim ev

enir? 
~ - Mesela 30 luk bir kız bulamaz mı· 
;.l,•ın?.. ı 

iblİI. - Bir kere 30 yatında kız olmaz. Yir· 
•• 

4

ıindcki de benim i ime gelmt: ..... 
·· - llerde evlenmeyi düşünüyor mu-

un? 
siiM - y ~ öteki dünyada ~emek istiyor

-,,-..un. Amım, ben cennette huri kızlarile 
~ ~ .._ lenece İm. Dünya mahna rağbetim 

• ll'!''ok.! •• 
' ti . 7 Anlaıdan, bekarlık bayatı botuna 

gıdı yor! 
- Pek o kadar değil. Geçen sabah, 

trat olacaktnn. Su ıaıtacak bir mangal 
mteı bulamadan da ıoğuk su ile yüzümü 

.__ ... -tır hatır kazıdan. Bekarlık kötü ıey •• - o,.ı.,.... .,,,ı.n_ .. 
- Evlen, demeıi kolay ama, evlen • 

meli güç: ... 
- Güçlük neresine bunun? •• lstanbul· 

.,....,.._ aransa, ne luzlar bulunur. 
- Ben aramağa üteniyorum. Onlar 
beni aramıyorlar. Bu yüzden, binbi-

• • • bııl..nıyeruz. 
- Sence evlenmek içjn hangi yaı uy-
n ir? • 
- On bet ile on yedi yat arası .. 
- lnıan, bu yeıta çocuk sayilir yahu .• 
- iyi ya, tam evelenecek çağ._ Akıl 
'8 ıre'clikten sonra kim evlenir? 

Gözlüğünü düzeltti: 
- Niçin evleneyim? .• 
- .~için olacak., mes'ut bir yuva kur· 

mak •ın .•• 
- >na beni kırlangıç diye kim ha

ber verdi? 
- Şakayı bırak 1 
- Öyleyse dinle... Evlenmiyorum. 

Çünkü, bir kadınla yaşamağa tahammül 
edecek kabiliyette değilim. Alacağım kızı 
bedbaht ebnek istemem. 

Dedim ki: 
- Bir çok bekarlar tanırım, evlen

dikten ıonra kanaatlannı değiştirdiler. 
Sen de evlenirsen, bu havailik geçı, .. 

- Ben havai değilim, çeşni meraklı-
sıyım. En beğendiğim kadınla üç gün • 
den fazla bir arada yaşayamam. 

- Kendine l<an olarak seçeceğin biri· 
•İle pekili. yafarıın. Herkese, bu uzun 
bayat yolunda bir arkadaı !azan. .. 

- Biz hayat yo
4

unun yansından faz .. 
!asını tükettik. Arkadaşa ihtiyacımız kal· 
madı. 

- Bekarlıktan hiç şikayetin yok mu? 
-Var ... 
- Nedir? 
- Arasıra uykum kaçıyor! Yanımda 

birisi olsa, dertleşir, konusurduk. EvJi .. 
liği, ancak, böyle uykum kaçtığı zaman
lar arıyorum. Fakat bir kere, dalıp, sa• 
bahleyin dipdiri kalkınca, "oh .•. çok şü
kür, evli değilim!,, diye seviniyorum. 

- N Rsıl bir kl7. l>ı:.!..1n evlenirdin? 
- Bir kere kızla evlenmezdim. On'.a· 

rın nazı çekilmez. Dul kadınlar da, tehli
kdi olur. Bunun haric;nde bir kadın bili· 
yorsan, haber ver, hemen cik8.hlanRyım1 

4 - SRçları ağarmıştır. Yüzü kırışık· 
larla doludur, yaşını maharetle gizleve~ 
bildiğini sanır. Geçimi şöyle böyle yo~un .. 
dadır. Kırk sekiz, belki de ellisinde olma-
lı ... 

- Bula bula beni mi buldun yahu .•• 
Evlenmek kim, biz kim? .. Eğlenme çağı· 
nı da ı:eçirdik, evlenme çağını da. •. Bun
ca bek5.r gençler var. Onlara sorıana ..• 

TARI vapı...ru 13 
kanu u.a i 

PAZAR günü saat 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidişte Zon • 
guldak, 1 nebolu, Ayancık, Samsun, 
Unye, Gireıon, Vakfıkebir, Trabzon 

ve Rizeye. Dönütte Of, ve Zongul · 
d;ık iıkelelerine uğnyarak avdet ede· 
cektir. 

BARTIN Yo~u 
vapuru BARTIN KA nunusan in in 

12 ve 23 üncü ırünleri saat 19 da 
Sirkeci nhtımından kalkarak (Ereğ
li, Zongu'dak, Bartın, Ama.sra, Ku
ruca~ile ve Cide) ye azimet ve avdet 
edecektir. 

ı';tanbul Levaz:m Amir
gi Satın Alma Komisyonu 

llan!arı 

Tophane fırını için müteah· 
hit nam ve hesabına 100 ton 
Una verilen fiat pahalı görül
düğünden 12-1-935 cumartesi 
gün üsaat 14 de pazarlıkla alı 
nacaktır. Tahmin bedeli 9730 
lira olup son teminatı 1459 li
ra 50 kuruştur. lstekli1erin 
T ophanecle Satmalma Komİs· 
yonuna gelmeleri. 

(112) 
(719) 
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- Sordum. Nöbet timdi •ana geldi. 
- Ben söylemem. O O K T Ü R 
-Niçin? R ki H kk Ü -Adımı yazarsın... USÇU U a 1 ze 

- Yazmam, emin ol... .CBl.ttaıara)da Kan7.lık eczahaneıi 
- Oyley•c, kulağını bana ver: Evlilik karıısında Sahne sokağında 3 numa· 

dü.nyanın en rahat işidir. Fakat Dana gel- r•lı apartımanda 1 numara. 

mez. Çünkü, ben rahatlıktan hoşlanmam. iiıı••-----------.. Sabahleyin, kalkınca, yüzümü yıkamak 
için ıu bulamamalıyım. Pantalonumu sa .. 
atlarca aramalıyım. Eve gelince, karanlık
ta, merdiveni el yordamile bulmalıyı n. 
Sırasında bir iki defa düşmeliyim. Hal
buki evlenirsem, bu rahatsızlıkların hep
si ortadan kalkacak. Ben de muntazam 
adRmlardan biri olacağım. Saatmda gi. 
yineceğim, ıaatında evden çıkacağmı, ak
l"ID ıaatında eve döneceğiıı:ı... Hiç ben 
böyle zora gelebilir miyim?9 

- Şıtyet evlenecek olsan, naed birini 
.eçerdin? 

- Seçebiloeydim, ıimdiye kadar yüz 
defa seçerdim. Hep o seçmek işindeki 
müşkülat değil midir ki, bu yaşa kadar 
bizi bekar bıraktı. 

- Evlenmeyi düıündüğün zamanlar 
olur mu? -

- On yılsonrası için belki-. O zama- ' 
na kadar yaşarsam kendime bir butaba· 
kıcı seçeceğim. Tükrük hokkası filan 

- Bekarlıktan şikayetin yok mudur? 
- Varama, şikayet etmenin fayda11 

1 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan ba,ka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar lıtanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398, Kıtlık telefonu 22519. 

Göz Hekimi 
D .. ·• S. Şükrü Ertan 

Birinci sınıf mütebas11s 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

2 

3 

• 
A K 

1. 2 inci Kanun. 935 Tar"h.nden itibaren 

SATI A ŞLIYOR 
FIATLAR: 

Fabrikada Teslim KÜP ŞEKERi 40 
KRİS r AL '' 37 Kuruştur. 

En Aşağı Siparit 1000 Kilodur. 
Adres: TURHAL Şeker Fabrikası T. A. Ş. Telgraf A1rasi: Fabr ka TURHAL TURHAL -· 15, 

ıo 

3 - Omrünü uzun Avrupa seyalıaUe-
• de geçİrmİf, kırkım atkın, fakat gözü 
"la çöplilkte, centilmen bir horoz. Ge-

~= .. ~yle kırk beılik, ellilik bir ba•· ı 

ne? •. Kader, bizi naulsa bekarlığa mah- -------------------------------------------------------
kum etmiş . Kurtulmak elimizde mi?" 

• ayda 300 lirayı buluyor. iyi yaşar, Daha bir kaç bekarla görüştüm. Faka! 
•Özleri kaleme gelir gibi değil. Ne diye
lim? Tann hepsini 11\ah etsin. 

• giyinir, bol para harcamaktan bnı· 
nır. 

- Siz niçin evlenmiyorsunuz? Salibaddin GONGÖR 

K A Ş E 
• 

NEOKALMİNA 
Grip • Nevralji • Baı ve diı ağrıları • Artritiım • Romatizma 

204. 

·1'ıP--DAKTILO ARANIYOR--
Şehrimizin büyük bir ticari müe11ee esi; Türkçeyi layıkile ve logilizce 
veya Fransızcaya qina Türk bir daktilo arıyor. Maat dolgundur. Mufa11al 
tekJ:ifleriıı " Mühim rıımuzile htanb ul 176 No. ?u posta kutusu adresine 

gönderilme ... ---·2~2 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baı Tabipliğindenı 

Ankara Motörü Tamiri için yapılan eksiltme gününde 
artları yerine getiren istekli bulunmadığından gene aynı 

,-. artlar içinde 21 lkincik&nun 935 pazartesi günü yeniden ek-
~ıiltme açılaca~tır. . 

A.- Tahmin bedeli 212 5 lıradır. 
~ff 8.- Şartnameleri Merkezim iz Levazım Memurluğundan 
~edelsiz almır. 
~ C.- Eksiltme 21 lkinçika nun 935 tarihinde Pazartesi gü 

Ü saat 14 de Galatada Kara Mustafa sokağında Merkezi. 
iz dairesinde yapılacaktır. 

0 D.- Ekıiltnıe açık olarak yapılacaktır. 
E.-~ Muvakkat teminat mıktarı 160 liradır. 
F .- İsteklilerden benzin Motörü ve gemi tamiri işlerinin 

ehli olduğu l•ıkkında ticaret o daımdan bu davet tarihinden 
ıonra alınmış bir vesika arana caktır. 

G. - Eksiltmeye girecek o!an!arın peyler sürülmeye ba,. 
ladığı dakikaya kadar muvakkat teminatlarını yatırmış olma 
ları ıarttır, (J 11) 

lstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı Emlak Cinsi Hissesi Hisseye göre mu

hammen kıymeti 
192 T. L. 

N~M ~.M 
' 1503 Kadıköy Tuğlacıbaşı Merdivenköy 20-14 

1991 Unkapanı Hariççıkara Tekke 1-3-5 
Tarla metresi 928 
Kagir apartman ve mağaza 
ve ahşap hane 

Tamamı 

3569 
4204 

3165 

3628 
3015 

3740 
4131 
1361 

Aksaray 
lıtanbul E-. .. .. 
mınonu 

Çengelköy 

" 
" 

" Ortaköy 
Beyoğlu 

Mehmed 
Katip Kasım 
Şeyh M. G. 

Çengelköy 

Yenimahalle 
Çengelköy 

Yenimahalle 
Ortaköy 
Tozkoparan 

Sepetçi 
Kömürcü Bekir. 

Haıanpaşa •sa· 
ğı sedi 
Abdipaşa 
Kaldırım yolu 

Abdi paşa 
Katolik kiliıeıi 
Mezarlık 

35 
22 

28 

E.24 Y.32 
E. 26 

E. 32 

Kagir hane ı 
Şabcı hanı içinde 22 No.lu oda 

Arıa metresi 153 

" 
92 

Kagir ve ahşap iki haneyi 
havi bağ 
Arıa metresi 28, 75 

79 " 38 
16-18-20-22 E. iki hane ve arsa 
18-20-22-24 Y. 

.. 
" 
" 

27/160 

Tamamı 
28/280 

Tamamı .. 
3,50/14 

14000 .. 
4000 

" 3600 " 
104 

" 
92 " 233 " 
29 .. 
38 

" 9100 
" 

1991 nwnaralısı kapalı z arfla diğerleri açık arttırma ıuretile satışa çıkarılmıştır. ihaleleri 16-1-935 dedir. 
Galatada eıki Krediliyone binasındaki Satış Komisyonundan alınır. (8806) . 

Fazla tafsilat 

------------~--· 

Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
.. 

Sıra 
No. ıı 
217 

Semti Mahallesi 

Koca Muııta- Hacıhamza 

Sokağı 

Sarayönü 

Emlik 
No. ıı 

29-31-33 

Cinsi • Hiıseıi Hiııeye göre mu-

Ahşap iki hane ve babçe 2/15 
hammen kıymeti 

257 T. L. 
fa paşa ı 

Kagir dükkan 135/966 232 4094 

3664 

877 
339 

2973 

lstanbul Bü-Mollafeneri 
yük Çarşıka-
pıımda 

lstanbul Ba-Rüıtem-
lıkpazan paşa 
Beyoğlu Hüseyinağa 

,, Yenişehir 

Uıküdar Selamiali 

2973 ' 1 " 
2973/2 " " 
2973/3 " " 

1

2973/4 " " 
14-1-935 tarihinde ihale 

Çarşıkapı 

Taşcılar 

Macar • 
(ikinci Bilecik) ve 
Kaya 
(E.Saraf Y.Tıkne

28 

21 

37 
2-55 

3 Mük 

Kagir mağaza üıtil odalar 

Arsa metresi 

" .. 
?6,50 
53 

130,50 

248/1680 

3/4 
Tamamı 

" 

1826 

120 
106 

130 

.. 

" 

" 
" 

" 
feı) 

" 3 " " 121 " 121 " 
" 3 " " 105 " 105 " 
,, ,, ,, ,, llG ,. 116 ,, 

(E.Saraf Y.Sebilci) 3 ,, ,, 146 ,, 146 ,, 
edilecektir. Fazla tafıili.t Galatada eski Kredilyo ne binasındaki Satış Komisyonundan alınır. 

(8707) 



MiLLiYET CUMARTESi 12 IKINCIKANUN 1935 

Tıbbi Müstahzarat · 
Haaan Kuvvet Şurubu küçük 60 

" ,, ,, büyük' 100 
,, ,, ,, 1 Kır. 150 

öksürük Putilleri 30 

Kolonya ve Losyonlar 
90 derece halis limon çiçekleri kolonyaaile 

;yasemin, leylak, menelqe çiçeklerinden ve ruh· 
ııı.uvaz eaanılardan ihzar edilmiflir. 

Ha.an ko-

Küçük cep fİfelİ 
Cep titeal 
Küçük 
Orta 

1/ 24 litre 25 
1/ 16 
1/8 
1'4 

,, 40 

lonya va 
Losyonları 

Düz büyük tltelerde 
Büyük 

.. 70 

.. 130 
,, 150 

1/ 2 .. 250 
1 .. 500 
1/ 8 ,, 130 
1/ 4 .. 200 
1/ 2 .. 300 

,, 
Cam kapaklı titeler 

,, .. 
Haaan Levantalan 
Nesrin Kolonyası .. .. 

,, .. .. .. 

.. .. .. .. 
100 

1/ 8 litre 35 
1/ 4 .. 60 
1/ 2 .. 100 
ı .. 200 .. ,, Açık ,, ile 250 

,, ,, Cam liapaklı tlteler 1/ 8 litre 80 .. .. ,, .. .. .. ,, 
,, 

.. 
" 

1/ 4 .. 130 
1/ 2 " 200 

Kokulu Sabunl r 
Haaan tuvalet sabunları küçük 

,, ,, ,, büyük 
Hasan tuvalet sabunu 220 Gr. 

,, ,, ,, 140 ,, Lüka 
,, ,, n 250 11 .. 

Hasan Gliserin sabunu 
,, ,, " 

Hasan Gliaerin sabunu gül 
Hasan gliserin sabunlan kutu içinde 
Hasan Tıbbi Sabunlar 

10 
15 
25 
25 
35 
10 
ıs 
25 
35 
20 

r m ve Biryantinler 
Hasan Kremi V a:z.o yağsız 50 
Haıan kremi tüp içinde 20 
Haaan Biryantini yağlı 25 

,, ,, Y ağh Likid 40 
,, ,, Yağsız Arjantiya 30 
,, ,, Yağsız büyük 50 
., ,, Yağsız Likid 50 
,, ,, Yağsız Büyükler 250 gr. 75 

Saç Suyu ve Sabunları 
Saçları uzatır, kepekleri izale eder ve yumu. 

pk tutar. Dökülmesini kat'lyyeo meneder. 
HUAn f&IDpuam 10 
Huan aaç sabunu 50 

.. ..ı• ,, küçük 25 
Huan Tribofil aaç· ıuyu 125 
Haaan saç ve elblae fırçalan çok mükemmel 125 

,, ,, .. .. ,, ,, 
,, 

'' '' H JJ il 

Tıraı Levazımatı 
Hıııan T ı .... Sabunu 

., n ,, Kremi 
Haııan Tırat bıçaklan 10 adet .. .. ,, 1 adet 

Çiçek, Gülsuyu ve 
yağları 

Hasan çiçek ıuyu 1/ 4 
,, .. 1/ 2 
" ,, 1 

Hasan Gülsuyu 1/ 4 
,, ,, 1/ 2 
,, ,, 1 

Hasan Gülyağı halis saf 5 GramJrk .. .. ,, ,, 10 
,, ,, ,, ,, 1 

Hasan Neroli Esansı 1 
,, ,, ,, 
,, ,, ,, 

Hasan Nane Ruhu 
Haaan Melisa Ruhu 

5 
10 

" ,, 

" ,, 

Litre .. 
,, 
,, .. 
,, 

Dit üstabzaratı 

150 
175 

25 
30 
45 

5 

40 
50 
60 
40 
50 
60 

200 
375 

50 
50 

200 
375 

50 
50 

Di,leri inı.i gibi yapan ve dit etlerine ebedi 
hayat veren ve kanamasını meneden ve dit ağn
sını dakikasında durduran, ditlerin çürümesine 
mani olan: 
Haaan Dit Macunu Dantos 
Hasan dit Suyu 

,, ,, ,, Orta 

20 
30 
60 

,, ,, ,, Büyük 
Huan dit fırçalan eayet oert ve omhi - ,, ,, ,, ,, ,, ,, 

100 
17 1/ 2 
26 

,, 
,, 
,, 
,, .. 

,, 
,, 
" ,.,. 
,, 

" ,, 
,, .. 
,, 

35 
45 
60 
70 
90 

-~it 
,, 

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

.................... 
Çok Yaşamak İsteyenlere Müjde: 

,, 
Hadise yapan kitap 

Akçe Burgaz Çiftliğinin 

''Hüseyin Avni,,-Y ogurd 
TUrkiyede bir eşi olmıyan din: lik vı sağlamlık özüdür. 
Tenekenin yan tarafındaki etiket• dikkat ediniz. 

Depcsu: lstanbul TLtUıt GomrUk No 17 Te'efoıt 23717 

SÜMER BANK 
ÜDÜRLÜGÜNDENı UM!J A 

1 
Bankamız ve M6a11eıabnda çalışmak üsera aşatıda yazılı 

f artlar içari.sindcı: 

1 - Bankamız va mlle11e1ab mubaaelta Hrviıl•rlnde çalı,. 
mak 6zre aagarl 80 lira maaıla, 

2 - Bankamız servİ.I ıef va mtlfettiş muaYialiklerl namndi 
olmak ibra 120 lira maaıla ve I• tihanla iki sınıf memur 
ı 1 ınacaktır. 

N•mzetlerin ecnebi li1anlanaa Yukufu dereceıile imtihanda 
güsler~ceklarl liyakatler ve eYelcı buluııdukları mlle11eaelerde 
edindikleri tecrübeler nuarı dikkate alınmak suretile asgari 
olarak gllsterilen maaı mıkdarları umumi mtldllrlllğDa takdirile 
artırılabil e cektir. 

Muhasebe memıırlan için llH Yeya ıı.. derecesinde bir 
mektepten mezun olmak, 

Servis tefligi •• mifettiş muaYinliği aamzetliii için ili mek
tephrdan •ezıın olmak ıarttır. 

Her iki imtihana lfİreceklerin aıkarlik hizmetlerini yapm.f 
olmalan ve 35 yaşını geçmemit bu'unmaları liz ıniır. 

Muhasebe memurini• için 27 K. saal 1935 pazar gilnll aaat 1 de 
Servııı ıefliği va müfettlt muuinliii nl:'O.llzetliğl için 29 K. 

Sa'li 1935 Salı gllnll 1aat 1 da Aakara ' a İıtanbııl' da aynı 
umanda imtihaa yapılacaktır. 

İmtihana girmek iıteyanlario imtihan proğrammı ya1alr ıatları 
olamak •• isimlerini yazdırmak lbercı niaayet 22 K. Sani 1935 

tarihine kadar Ankarada umum Mlldllrlük memuri11 şube ıi ae. 
: İstanbul' da Sllmar Banlıı lıtanbul Şııbaaine müracaatluı ilin olunr. 
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İstanbul ithalat Gümrüğü 
Çevi·rgenliğindenı 

lstanbulda bulunan gümr ükler Bakanlığı Levann Mü· 
meyyizliği ambarında mevcut ' tartı alatlarile İstanbul ltha- , 
lat Gümrüğü anbarlarında bulunan tartı alatları ölçüler ni· 
zamnamesine uygun olmak üz ere münakasa ile ve pazarlık su

Avrupada Otomobil 
İle 9000 kilometre 

Yazan: A. Şükrü ESMER 

Satış yeri: Ahmet Halit 
Kütüphanui 

Fiyatıı 50 kurut 
ZAMAN 

Kitap battan sonuna kadar 
adeta bir bardak tatlı ıu içer 
gibi okunuyor. 

CUMHURiYET 

Ahmet Şükrü Esmer arka 
datımız bu yorucu fakat fay· 
dalı seyahatten bot görütler ve 
intibalar hasıl ve bunları mu
vaff akiyetle teıbit etmittir. 

AKŞAM 

Kitabı okurken insan bu 
memleketleri geziyormut gibi 
bir his duyuyor. 

KURUN 

Avrupa'yı oturduğunuz yer
den gezmek eğlenmek ve fay
dalanmak için bu kitabı alıp o
kuyunuz. 

HAC:ER 

Kitabı okudugunuz dakika
larda kendinizi aeyahat etmİf· 
ıiniz zehab :na kapılacaksmız. 
Aynı zamanda istifade edecek
siniz. 

MiLLiYET 

Her aile kütüphanesini ıüs . 
liyecek olan bu notlar, büyük, 
küçük, kadın, erkek herkesin 
elinde gere)<li zarif bir kitap ol
muftur. 

il_ .............. .... 

~eti~e yaptırılacaktır. Talipler in. pazarlığa girmeden evvel !~Doktor 
ısını geçen anbarlarda görmelerı ve badehu münakasa günü nORHORUNi 
olan 26-1-935 tarihine müsad if cumartesi günü saat (15) de 

Eminönü V al de kıraathanesi yanında 
Is· anbul İthalat Gümrüfrü Cı virP,"enl'ğinde müteşekkil Ko- Tel: 241.•1 
r · -i " racaatları._'110) 1 
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Nefis Yağlar 
•• • Ozlü Hububat unları 

Kuvvet, Sıhhat, Nefaıet" Lezzet ifade eder. 
Hasan Zeytinyağı 1/4 Kır. 40 

.. " 1/2 ,, 60 
,, ,, 1,, 75 
,, ,, 2 ,, 125 
., ., 6 Kır. T enekelile 450 
,, ,, 17 ,, n 1050 

Hasan Hüil dö Parafin 75 
,, ,, ,, Küçük tite 50 

Çocuklara ebedi bir hayat veren nefis 
hallebi tatlı, çorba ve pürleri yapılan : , 
Hasan Pirinç özü unu 250 Gr. 

~ , Buğday özü nitastaııı ,, .. irmik özü unu 
Patates özü unu ,, 

" Arpa " ,, 
,, Türlü ,, 
,, Mercimek ,, 
,, Bezelye ,, 

,, jJ 
'.' (Ararot) 't .. -; .. t 
~ 't 

Hasan fıatık özü yağı küçük 75 
,, ,, ,, ,, orta 
,, .. ,, ,, ·büyük 

125 
200 

,, 'P 
,, 8. mısır ,, ,, ( Kornflavur) 't 1 
,. Fasulye ,, ,, ,, 't ı 

Hasan Hintyağı halis 26 Gr. 
50 ,, 
Şi,e 

20 
25 
30 
40 
40 
60 

,, Nohut ,, ,, ,, jJ 
1 ,, Çavdar ,, ,, ,, $ " ,, ,, 

Hasan Bademyağı 
Hasan badem yağı 
Hasan Babkyağı 

,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 

acı ,, 
1/ 4 Kg. 

1/ 2 ,, 
1 ,, 
2 .. 

100 
175 

,, Badem özü ,, ,, @ 1 
,, Yulaf ve badem özlü unu 500 gr, 

Hasan özlü unları büyük 500 gr, 
Hasan Brekfast biaküvitleri 

,, ,, kilosu • 

' ' ı5 

Haşeratı ve F arele i Öldüren Pu ra ve Sürmeler 
r 
1 Fayda Hasan 1/ 4 Litre 30 

Hasan Çoçuk pudrası teneke kutu 
Paket 

,, ,, 1/ 2 " 50 n " u 

Hasan Talk pudras.r 500 gram kutu ' ; '' ,, 1 ,, 80 
Hasan Sürmesi sürmedanhkla ,, ,, 6 ' ' 400 

Sürme lüks sürmendanlıkla büyü}( ' ,, ,, Büyük ambalajda safi kilosu 70 ,, 
,, Pompa 100 

üstahzara ,, " ,, ... il 60 Mühte if Far Hasan Fare Zehir Macun 25 
,, ,, ,, ,, Buğday 25 Hasan Granto Perzervatif 1 adet ~ 

Hasan fare zehirleııi ikisi bir arada 40 ,, ,, ,, 6 adet kutu 
,, ,, ,, l ipekli ~ 

Glüten Mam u atı ,, ,, ,, 6 adet ipekli 
Hasan Maimukattan o distile 1 Kg. tlteıile ı 

Şeker hastalığına ve zayıflamağa mahsus 
çok dakik ve ayarlıdır, taze ve lezzetlidir. 

,, ,, ,, ,, 2 kg. ,, 
,, ,, Büyük damacanalarda kiloıu 1 

Hasan Setliç tozlan ' Hasan Glüten ekmeği 
,, ,, Gevreği 

Bademli G'üten ekmeg"i ,, 
Hasan Meyvalı Ga:z.oz tozu f 

,, Glüten Makarnası 1/ 2 Kg. 

35 
60 
60 
60 
60 
60 
25 

,, ,, büyük tite 4 miıll 1 11~ 
Hasan Karbonatı 100 gram 

,, ,, Unu 1/ 2 1 
,, ,, 250 ,, ' ,, ,, Şehriyesi 1 12 

,, ,, 500 ,, I Hasan Diyabetik Çikolatau 
,, " " Kg. 

Hasan Demirhindi özü 

Hasan Diyabetik Şekeri 50 Gr. 
450 

40 
70 

150 

,, ,, ,, Orta 
,, ,, ,, Büyük ' ı~ ,, ,, 

,, ,, " ,, 
100 ,, 
250 ,, Hasan hada derecesi gayet has ... ıl 

... ------•ı,--
Denız yolları 
Aclt~e; :E ı!!ly ~~r~baıı 

Tel 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

.. --~Han. Tel. 22740 ---· 
A°'ıı' VALIK Y L u 

ANTALYA vapuru 12 lkinci
kanun CUMARTESi 19 da 
Sirkeci rıhtımından kalkacak gi
ditte Gelibolu, Çanakkale, Ed
remit_, Ayvalık, Dikili, lzmir' e 
dönütte bunlara ilaveten Bur· 
haniye, Küçükkuyuya uğrava-
caktır. (113). 306 

ERSİN YOLU 
KONYA vapuru 13 lkincika
nun PAZAR saat 10 da Sirke- 1 
ci rıhtımından kalkacak giditte 1 

Çanakkale, lzmir, Kutadaaı, 
Küllük, Bodrum, Rodos, Mar- j 
mariı, Dalyan, Fethiye, Kalkan, 1 
Kat, Finike, Antalya, Mersine 
dönütte bunlara ilaveten Alan
ya, Geliboluya uğrayacaktır. 

(114) 307 

lstanbul Harici' Aske~ 
Kıtaat ilanları. _f 

1 - Müteahhit namı he • 
sabma 1900 kilo zeytin yağı 
yeniden eksiltmeye konulmuş
tur. Eksiltme giinü 19 • ikin· 
cikanun 935 cumartesi günü 
saat 15 tedir. 

2 - Tahmini fiatı 42 ku
ruştur. 

3 - ric pey parası 59 lira 
85 kuruştur. 

4 - Bağlantısı eskisi gibi· 
dir. 

5 - isteklilerin belli gün 
ve saatte Çorludaki komisyo· 
numuza gelmeleri. 
(711) (28) 163 

l - 12088 kilo koyun eti 
açık eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin fiyatı kırlC kuruştur. 

2 - Eksiltme günü 20 i • 
kincikanun 935 pazar günü sa 
at 15 te Çorlu Satınalma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - ilk pey parası 363 li • 
radır. 

4 - İstekliler de kanunun 
emrettiği vesikaları getirmeli· 
dirler. 

5 - isteklilerin belli gÜn 

, 
MEMURE ARANIYO 

Ankara Ziraat Bankasından: 
Ankarada 75 liraya kadar ücretle muhasebe makinele 

rinde çalışacak dört Bayan mekanograf ve bir daktilogtJ Y 
alınacaktır. Müsabaka 20 · ~ • ~35 paz~r. günü Ankara ğ 
yapılacaktır. Müsabakaya gırebılmek ıçın en az ORt 2 
T AHSIL görmüş olmak ve 18 ile 25 yaş arasında bulu' 
mak şarttır. 

lstiyenler 15 • 1 . 935 gününe kadarTürkiye Ziraat 61 
kası Genel Muhasebe Müdürlüğüne bizzat veya mektu~ 
müracaat etmelidir. (32) 1 

• 
Holantse 

o 
• 1 "'· ..,~ eank-Cnı b 

ISTANBUL. SUBESl 

-
Galata : KarakOy Pala• Meydancık • Alalamcl HaP 

Har türlü eank• muameıaıeri, Kasalar IC·an. 

UMUMi MODDALOK. AMSTERDAM ç 
c 
•• 

şu b a ı • r ı ı Ameterdam. Buanos Atree, Havt'aa 

İstanbul, Alo da .Janelro, Santo•. sao Pauıo. 

Satılık Süt: 
p 
c 

d 

Halkalı Ziraat Mektebi Çiftliğinden: 
Halkalı Ziraat Mektebi Çiftliğinde mevc~t 300 aağlalf! 

yunla 10 inekten gelecek. ~ğusto~un. On beşın? .~8:~ar hB> 
olacak sutler Kanunusanının 21 ıncı P~zl!rt~sı gunu saat.il' c 
beşte açık müzayede i~e .satılac a~tır. Talıpl~.rın o/o 7 ,5 !enıt el d 
tı muyakkateleriyle bır~kt.e tayı?. olunan gunde mezkur J1l4' b 
tepte Çiftlik idare Hey etıne muracaatlan. (8796) J ş 

' kinci kanun • 935 Salı sa111 r ve saatte Çorludaki komisyo· 
na gelmeleri. (44) 

191 . ~ . 
} - Kolordu Karargah bi

nasmm kaloriferle ısıtılmaaı İ· 
çin tertibat yapılacaktır. 

2- Keşif bedeli 15647 li· 
radır. 

3 - ilk pey parası 117 4 li· 
radır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf 
usulile Çorludaki Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. 

5- Eksiltme günü 15 I· 

.dedir. 
1 

k 
6- Fenn.1 ve hususi.~:, n· 

ve şartlarını görmek ist~1 e' 
her gün ve eksiltmeye g1f..n1 
leriiı belli gün ve saatte 'i"'ıl 
daki Satınalma Komisyoıı d 

gelmeleri. ~ ~ 
7 - Teklif mektuplat• f 

siltme saatinden bir saat e.1 ~ 
line kadar kabul edilece1'11 ai 
(729) (8802) ./ ................................................... 

Ne1riyatı idare eden : 
MUMTAZ FAiK 


