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Saylav seçimi 
Başlarken 

ülkenin her yanından gelen du

yumlar, artık saylav aeçiminin 

başladığını bildirmektedir. Halk 

fırkasının ileri sürdüğü ikinci se

çicilerin adları bir çok yerlerde 

halka bildirilmiş ve bir takımla

rında da aeçim yapılmıttır. · l&tan

bul' da ikinci seçicilerin kim ola

cağı da bugün, yarın belli olacak

tır. Sözün kısası, betinci kurul

tay için seçimin hatladığı söyle
nebilir. 

Bir çok Avrupa ülkelerinde se

çim bir takım karıtıkhklarla bat

bata yürür. Bundan dolayıdır ki, 
hükumetler seçimlerden korkar• 

)ar ve çekinirler. Korkarlar çünkü 

bu ülkelerde bir çok bölümler, 

bir çok menfaatlar vardır. Her 

bölüm kendi dileğini yürütmek i

çin kendi üyelerini saylav olarak 

kurultaya göndermek ister. Kanlı 
çarpışmalar oluw. Öyle durumlar 

karşısında kalınır ki, parlamenta

rizmden tiksenmemek elden gel

mez. 

Bizde seçim, her şeyden önce, 

rejime ve rejimi kurup yaşatana 

karşı bir inan işidir. Biz şimdiye 
kadar bu inan yolunda yürümekle 

biç bir vakit aldanmadığımızı ve 

rılusal gücün bu yol üzerinde el

birliğinden yalnız ve yalnız fay

da bulduğumuzu gördük. 

Bizim için seçim bir fırka çar· 

P•\llDaaı değil, yurttaşların yük

sek bir ülkü üzerinde toplanmala· 

n Atatürk'e, ulusun büyük ön
derine ve onun arkadaşlarına kar-

t• olan İnanı göstermektir. Seçim, 

bi~ yurttatın en yüksek siyasal 
hakkıdır. Bir ulu•un •iyual olgun
luğu seçim sandığına giden yurt

tatlann sayısı ile ölçülür. Seçime 

karşı ilitiklik göstenniyen uluf bu 

siyasal hakka değeri olmıyan bir 

ulustur. Buna değeri olduğunu, 
hem de büyük öndere inanı oldu
ğunu göstermek için her yurtta..,m 

ıandık batına koşmaH beklenir. 

Beşinci kurultay için yapılacak 
olan seçimi bundan önceki se
çimlerden ayıran bir değer de fU· 
dur ki, bu kez kadınlara da se

çim hakkı verilmiştir. Yüzünden 

kara peçeyi atarak temiz alnını 
açan Cumurluk, Türk kadınını bu 
yüksek ve en ileri amacına da ka

vuşturmuş oluyor. Bu amaca ka· 

Vtqan kadının bu gün başlıyan se

çime kartı yakın bir gönül ilitik

liği göstereceği ve büyük öndere 

karşı duyduğu şükran borcunu da 

ödeyeceği umulmaktadır. 
A. Şührü ESMER 

Uluslar derneği 
Konseyin bu keı. Romada 
toplanma5ı teklif edilecek 

CENEVRE, 14 (A. A.) - Bazı ma· 
hafile göre, ltalya uluılar derneği kon
seyini, önümüzdeki toplantılarından bi· 
rini Roma'da yapmağa davet edecektir. 
Evvelce bazı toplantılannı, Pariı, Madrit, 
Londra, Brükııel Ye Rmna'da yapmış o
lan konsey 1930 dan beri devamlı suı·et• 

Cenevrede toplanamktadır. 
ltalyanm daveti henüz reami mahiyet
değildir. 

Konseydeki iki mesele 
CENEVRE, 14 (A. A.) - Uluslara· 

raaı derneği konseyi bugün biDıassa bu .. 
dut tahdidi lıakkmdaki Iran • Irak ihti
latı ile meşgul olacak ve ıon bir kaç haf· 
ta zarfında az çok tiddeti artan Arnavut 
luktaki Yunan azlıklan meaeleıini tetkik 
edecektir. 

Ad anada 
Atatürk heykeli 

-o-

Dört metreye yakın boyda
ki hey kel şehre ietiriliyor 

ADANA, 14 (A. A.) - Dökümü bi
tirilen Atatürk heykeli bugün getiril
miştir. Boyu 3 metre 75 santimetredir. 
Bir!ikte g;,ıen heykeltraş heykelin çev. 
r.:sıne ~ônulacak fig\u·leri bu itle uğra .. 
tan 1-,eyete göndenniştır. Beğenildiği ve 

ar..er verildig.i takdirde bunların da dö .. 
1 .,. • . 
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Sarre Almanların ••• 
İlk haberlere göre netice 
yüzde 80 Almanya lehine 
Korkulduğu gibi Jıadiseler olmadı 

Kati netice bugün belli olacak. Almanya Fransa ile 
son ilişikleri temizlemeğe hazırlanıyor 

SARBROK, 14(A.A.) • 
Reylerin tasnifi tam sa- PARIS, 14. A.A. - Reuter muha-
at 1 7 de b"§lıyacak ve b" d 
bütün gece aürecektir. ırin en : 
Neticenin Grinviç aaati Resmi Fransız mahafiline gelen ha-
ile yarın aaat 7 de bil;ne- berlere göre, Sar'da Almanya lehine 
ceği umuluyor. Fakat 
reyleri iki defa aaymak verilen reyler, yüzde SO'i bulmaktadır. i§inin bu saatten evvel._ _____________________ 11 

bitirilmesi umulmamak • 
tadır. Bazı intihap müte. 
ha:ssıslarma göre netice• 
nin Grinviç saati ile 9 
dan evvel anlaşılması ka 
bil değildir. 

Saat 20 de reyle.· ka
pandıktan &0nra reisler 
aandıklan mühürlemiş -
ler ve bitaraflarla iki ta
rafın hazır bulunan mü
messilleri mazbatc1.ları 
jmzalamıılardır. Saat 21 
den itibaren rey .andık
ları ulu•lar araaı kıtala
rının muhafazasında 
kamyonlarla aevkedil • 
meğe başlanmı~ır. 
Gautler çıkartılmadı 

Hükfunet komisyonu, 
plebisit komisyonunun 
gösterdiği lüzum Üzerine 
bütün gazetelerin çıkma 
aını ve ıatılmasını yaaak 
etmiıtir. 

Alınan cephesinin fi. 
kirlerini yazan Sarbruc
ken Zeitung hileye mü
racaat ederek akşam ü
zeri hususi b · r nÜ&ha çı
karını§ ve bunu gece ya
nsından evvel evlere 
dağıtmıştır. . 

Bu nü.hada, yarın ne. K:!!'~dıld"!' da
1
ha r:,y ~""? eden cııııel maia:ıuı[.,rını 

ticenin. iJüundan aonra ,.wıae • ıyor ar • .ı ... etıc•)'ı 6öaterecelı bir delil. 
halkı 'tıidiğe davet eden bar yazı var- !1<>k müsaade iatekleri de vardır. 
dır. Müşterek cepbe menauplarnun da içki yaacılt «lildi 
ayn; suretle hareket etmeleri muhte- SARBRUK, 14 (A.A.) - Saat 17 
mel olduğundan aalı günü polis kuv- de reylerin yüzde 90 ı tople.nml§llı. Dün 
vetleri pek m~kül vaziyette kalacak- aktam hıiç bir tenlik yapılınaıruıtır. 
!ardır. Fener alaylan yapmak iç.in bir (Devamı 1 inci sahifede) 

Saqlav seçimi 

Cuma günü fst. da ikinci 
müntehip seçimi başlıyor 
İkinci müntehip namzetlerinin liste

leri yarın sabah bildirilecek 

Burada11. 16 34 müntehip çıkacak 

intihap teltiı heyeti hergü., toplanarak lleçı'm 
İflerl ile meıgul oluyor. 

Yeni saylav seçin:ıinin çok yakın gün
lerindeyiz. Seçim haurlıklan ilerlemiı 
bulunmaktadır. Alınan yeni n.alümata 
göre, yeni saylavlar şubatın hafta11nda 
intih .. p edilmiş olacaktır. O vakta kadar, 
İntihabatın bütün kanuni safhaları biti
rilmiş olacaktır. Onun içindir ki, saylav
ları seçecek olan ikinci müntehiplerin 
intihabına önümüzdeki cuma gÜn:i sa • 
bahı başlanacaktır. htanbulda ikinci 
müntebip seçimi üç g;in sürecek ve son 
kanun ayının 20 nci günü akşamı biti
rilecektir. Mülhak kazalarda bu ııeçim i
çin dört ııün zaman bırakılmııtır. 

Ne hadar müntehibi sani çıkacak? 
Bu ııefer, kıwlınlar da seçim işl..-ine 

karıtacakları için, 400 vatandaşa bir i
kinci müntehip ııeçilecektir. Bu heıaba 
göre, Istanbul vilayetinden 1634 ikinci 
müntehip çıkması kuvvetle bekleniyor. 
Kazalara göre, çıkacak ikinci müntehip 
adedi şöyledir: 

Adalar 13, Bakırköy 48, Beşikt&ş 108, 
Beykoz 37, Beyoğlu 371, EminO...u 178, 
Fatih 348, Kadıköy 119, Sarıyer 52, 
Usküd~r 113, Çatalca 80, Silivri 60, Şile 

Müntehibi aani namzetleri bu gün 
ilan edilecek 

lkind müntehip namzet listeli bugün 
son ıeJ<lini alacak ve yannki gazetel..-le 
ilan edilecektiT. 

Cuma. günü İntihabat başlayaıağı ;ç;n 
C~urıyet Halk Fırkaaı vilayet idare 
heyeti, her tilrlü tedbirleri alını§ bulun
maktadır. Rey ıandıklan hazırlanmıt 
konuk yerleri belli olmuştur. Vatanda;. 
ların kolaylıkla ~eylerini kullanmaları i
çin sandıidarın bulunacakları yerler de 
yarınki gazetelerle ilan edilecektir. 

Sandıklar mırelere honacah? 
Kanuna göre, her nahiyede bir rey 

sandığı bulunur, Fakat, vatal>da,larm u
zak yerlere gitmemeleri için, sandıklar 
halkın ayağına götürülecektir. Onun J. 
çindir ki, birçok kazalarda, bilhassa nÜ· 
fo•u kal..bahk olan mıntakalarda itibari 
nahiyeler ibdaı edilmiştir. Bu vaziyete 
göre, bir ka:ıa İçinde bulunacak sandık
lann miktarı bazı mıntakalarda 20 ye 
kadar çıkmaktadır. Medeni haklarını ve 
vazifelerini müdrik olan Türle vatandaı-

Bay Maksimos 
Cenevreye gitti 

Yeni siyasal durum Balkan 
uluşları konseyinde 

bir kez gözden geçirilecek 
ATINA, 14 (Milliyet) - Dıt itleri 

Bakanı Bay Makıimos Cenevrede bulun
makta olan Türkiye Dış itleri Bakanı 
Bay Tevfik Rüııtü Araı'tan Cenevreye 
gelmesi için bir te]yazısı almrt ve dün 
trenle Cenevreye gitDJiıtir. 

Anlaııldığına göre, tahaddüı eden ye
ni siyaai vaziyetler üzerine fevkalade 
bir toplantı yapacak olan Balkan misakı 
konseyinde Bay Maksimos'un bulunması 
zaruri görülmüştür. Yunan Dıt itleri 
Bakanı yola çıkmazdan evvel, Batbalı:an 
ve Milli Müdafaa Bakanı ile göriiterek, 
Cenevrede konuşulacak meselelerin esas 
lan üzerinde mutabık kalnuıtır. 

İran - Irak sınır 
Anlaşamamazlığı 

-·-
lran Başbakanı Cenevrenin 
kararından emin görünüyor 

TAHRAN, 14 (A. A.) - Baıbakan 
Furugi Han Iran • lr:ok ihtilifı tı .. kJu~ 
da mecliste yapılan 
bir istizaha cevap ,. 
rerd< demiıtir ki: 

"- Ulu6lar der 
neğine daima mü 
sait ve Cenevre Ku 
ruımınun adalet nı 
huna ve kendi istek 
!erinin haklı bulun 
duğıına güveni olıu 

Iran, tahkikatın ken 
diai tarafından taz 
yik harekatında bu 
lunulmadığını iobnt 
edeceiİne intizar et • 
edeceğine intizar et • FURUGI HAN 
mektedir.u 

Furugi Han ilı.tilafın bir taribçeıini 
yaparak bunun Iran ile Osmanlı lmpara-
torluiu arasında hududu tesbit eden 
1913 protokoluna ait bulunduğunu ve 
falu:.t bu protokolün muteber olmadığını 
ve çiinlril kanuni bir aurette tudilr edil
mediği ıribi Türkiye tarafmclan da İptal 
edilmiş olduğunu bildirmittir. 

lranla 
Afyon anlaşması 
Başlanan lıı:onuşmalara 
bugün devam edilecek 
Türkiye ile Yugoılavya arasında ak

deılilmiı olan afyon mukavelesine Ira
nın da iıtiraki için 
)stanbulda Uyu§ 
turucu maddeler in 
hisarı miidürii Ba 
Ali Sami ve Yugos 
lavya murahha11 M 
Mihailoviç ile Ira. 
muralıhaıılan arasın 
da batlanımı ola:ı 
müzakerelere devaır. 

l edilmektedir. Dün l 
1 ran murabhaıları Ilı 
1 bir arada toplan! ...._ ______ _ 

yapılmıı iıe de Iran 
snurabhaslan meae - BAY ALl SAMI 
leyi tetkik edecekle • 
rini ıöyliyerek aynlmıılardır. Müzake
rata bugün devam edilecektir. 

Bay Ali Sami dün gazetecilere vaki o
lan beyanatında demiıtir ki: 

- Iran murahbaılan ile ıimdiye ka-
-dar nki olan konuımamızdan rıikhinim. 
Bu müzakerenin itilaf ile neticelenece
ğini Ümit ederim. Iranın Türk • Yugos• 
lav afyon bürosuna iıtiraki esaten mu· 
karrerdi. Murahbamnız Irana gittiği za
man bu mesele kararlaıtınlmıttı. Bunun 
üzerine bükümetinrizin muvafakatı ile 
Iran murahhaslarını latanbula çağırdık. 
Yarın müzakereye devam edeceğiz. 

Soviyetlerin de afyon bürosuna iıti· 
raki mevzuubabistir, fakat biraz sonra~. 

Musul petrolleri 
Denize akıyor · 

, 

Irak kralı bugün borulann 
küşad resmini yapacak 

LONDRA, 14.A.A. - frak krah, 
bugün Kerkük'te, Ceziretülarab petrol 
kuyularını Akdeniz'e bağhyacak olan 
boruları açacaktır. Bu boruları, Fran•ız, 
lngiliz, Amerika ve Holanda ıepnayele
rini bir araya getiren "Irak petrollan u• 
!uslar e.raaı kwnpanyası,, yaptırmıfh>'. 

Boı·unun uzunluğu 1.200 mildir, 
10.000.000 lngiliz lirasına yapıbruıtır. 
Kerkük'ten Hadita'ya kadar olandan i
ki misli uzundur. Hadita'dan Fi1iıtin•e 
Hayfa'ya doğru bir kol ayrılmakta, şi
mal kolu Lubnan kıyılarına, Trabluı'a 

TA 

Telı( Müdür : 24318. Yazı itleri müdürü ı 
idare 'Ye Matbaa ı 24310 

24319 

Felôket:r.edelerJen bir grup Marmara nahiyesinde kurulan çadırlar ve 
barakalctT önünde 

Felaket ve tahribat tahmin 
edildiğinden çok büyüktür 

Tetkik lıeg' eti Reisinin beyanatı 
Her yandan aç ve açıkta kalan f ela

ketzedelere yardım ediliyor 
BANDIRMA, 14 (Mil

liyet) - Zelzele mınta
k ... ında tetkikat yapan 
İç İ§leri bakanlıiı tefti§ 
heyeti reisi Bay Sabri 
Çıtak Ankaraya gitmek 
üzer"' buradan geçti.Ken 
d'.aile göriqtüm. Bana 
dedi ki: 

Halkın heye<>anı bi
raz azalmı§tır. Hükümet 
yardnn ıiçin laznn gelen 
tedbirleri alıruıtır. İlk 
yardnn olarak bin lira 
getirdim. Felakete uirı· 
yan bütün köyleri gez- Aran haptan ~kılan §ara p fabrikasının 
dik. Gördüg"ümüz mmta· .,. 6niinde 

ka hakikaten acıklı bir 
....,.. ııe bir portresi 

haldedir. 
250 çadır verildi. Sıhhi ahval iyi

dir. Felaket ııörenlerin bundan ıonra 
ha.atalanmamalan i.çin tedbirler alın
mıştır. 

BANDIRMA, 14 (Milliyet) - Ban· 
dırmalılar, felaket gören yurttaşlara 
yardnn İ9İn bir komite kunnu9lardır. 
KcınUte bir beyanname yazmıftır. Be
yannamenin ü.tü Bandınnalılan yar• 
dıma çağırmaktır. 't kıammda da 
felaket ııörenlere ıöyle söylenmekte• 
dir: Korkma müteeıir olma. Bandumıı
daki kardeılerin ııeni kurtaracak ve ıa· 
na yardım edecek. 

Beyanname Üzerine bir çok yar • 
d-lar ya.pılmo.ktadır. Bandırmadan 

timdiye ka.dar b"§lıca 3000 ekmek. 
50 çuval un, 3000 adet kereste, Hilali• 
a.lımer 300 lira göndennifliİJ'. 

Erdekliler 3000 ekmek, Günan 
1000 ekmek, 26 çuval un, 26 teneke 
kavurma, 30 hasır göndenniılerdir. 

Bu gün de ev ev dolaıılarak yar • 
dım i tenmektedir. htanbuldan ba:r.ı 
tücc.ar ve esnaf ta yardım için para 
göndennitlerdir. Bu arada Kabzımal 
Bay Y akup, tüccar Erdekli Bay Ali 
Halil, Erdeki; Bay Zek&.i Raaim, Jcu. 
tucu Bay Salamon, teni Bay Model • 
yo, tuzlaytcı Bay Andon PanaY1>t, tüo 
cardan Bay Kozma, Bay Kanaki, tuz
layıcı Bay Kaleva, Haınamcızade Bay 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Kalp gümüş lira yapan
lar yakalandılar 

İki serseri beş tane kalp lirayı sürmek 
istediler ve hemen tutuldular 

Yeni ııümüı liralann 
darl>ına devam edilmek· 
todir. Şimdiye kadar pİ· 
ya.aya iki ııU.lyon fıra 
kadar para çıkarılmıı • 
tır. Bir aralık piyaıaya 
gümiif paraların taklit
leri çıktıfı ve tıunl arm 
a.aıllarmdan pek aüç tef. 
rik edildiği f&yİ olmuı
tur. Bu ıayia yanlqtır. 
Ancak iki eeraeri gÜmÜf 
paralan t.a.klit etmişler 
ve bunlan daha ilk aü
rüılerinde yakalanmq • 
)ardır. Pjya-da ıahte , 
gümÜf para yoı.tur. Yapılan eahte Iİ• 
ralar bet tanedir. Kalpazanlar bu bet 
tane aa.hte liradan ikisini piyasaya 
aiirnıeğe muvaffak olmutl&Nlır. Di -
ğer üçünü •Ürmeğe muvaffak ~ama
dan yaıkalanmqlardn·. Piyuaya aürii. 
len paralar bulunmut ve iatirdat edil· 
nıiftir. iki kalpazan da yakalanarak 
Adliyeye verilmitlerdir. Müddei u -
mumilik bunlan birinci istintak dai • 

• 

-
reaine eevketmiş, Mll'lf'I hakimi Bay 
Ramazan haklarında tevkif kararı ver 
mittir. 

Tevkif edilen bu kalpazanlar sah· 
te paralan derme çatma kalıplarla, 
antimuvan ve kurıun hal:tesindan yap 
mı§lardır. Gayet kaba olan bu kalp 
paralar asıllarmdan kolayca tefrik 
edilmektedirler. 

Soııyet •anatkarlannın resim sergi•i bugün Güzel •anatlar akademi.inde 
açılıyor. Resmimiz teıhir edilen tablolardan bir kaçını göateriyor. Yazı 

:L!--! --··'-·-.l-J._ 
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Yemende mektepler • padişah hiddetten 
köpürüyor • Kızlar ağasının 

şefaah • Yemende de Yahudiler meselesi 
- Mekteplerimizi kaparsak yer- 1 

lilerin·memnun olacaklarını zannet 
memekle beraber, böyle bir netice
ye varılsa bile orada bir çok zabi. 
tan ve memurlarımızın çocuklan 
okumak imkilmmdan tamamen 
mahrum kalacaklardır. 

Sultan Hamidin bu aklına gel· 
memi,ti galiba. Elini sakalına gö
türdü, kimbilir, belkide biran, Ye
mene gönderdiği yüzler ve binlerle 
bedbaht insanlara zorla katlandır· 
dığı bin bir mahrumiyet ve ezayı 
dü,ündü. Şimdi onlara bir de ço
cuklarını mt'ktepsiz bırakmak zul
münü reva göriiyordu. Nihayet için
den çıkamadığı bu bahsi de kesip 
att: 

- Bana bu hususta da mufassa
lon ve müdellelen yazınız, dedi. 

Huzurdan çıkınca haklı bir endi· 
te ile ne olacağımı düfünüyordum. 
Sultan Hamit fikirlerine itiraz edil
mesine tahammül edemeyen müate 
bidlerin batında gelirdi. 

Ben ise, bugün nasıl bütün fikir· 
lerine itiraz etmiftim vakıa o gün 
hiç bir tey olmadı. 

Fakat çok geçmeden bu cüret ve 
cesaretimin acısını da çekmedim 
değil. 

O gün kızlar ağasının yanında 
veda kahvesini içiyordum. Ağa çok 
zeki, kibar, nazik bir adamdı. Sul
tan Hamit de kendisini çok sever
di. Sarayda büyük bir hüküm ve nü 
fuzu vardı. 
Ağanın bana kartı gizliyemediği 

bir teveccühü olduğunu hiaaeder
diın. Beni biraz f&fkm ve end~i 
görünce sordu: 

- Ne oldu Mahmud Nedim Bey, 
renginiz bozulmuf ... 

Paditahtan akıllı, ve kin ifina 
bildiğim bu ağaya biranda açılmak 
arzularımı yenemedim ve biraz ev· 
vel hünkarla ı· geçen müki.lememizi 
anlattrını 

- Müteessir olma, dedi, vakıa 
biraz fazla ileri gitmişsin fakat ben 
bir yolunu bularak iti tamir ede. 
rim, sen irade buyrulan 9eyleri yaz 
da getir, bana ver. 
Adamcağız bir müddet sonra o 

garip fİveaile: 
- Allah Allah, dedi, mektepler 

de kapatılır mı imit··· bu aa nere
den çıktı? 

OSmanlı imparatorluğunun ba
tındaki sultanı koskoca bir lcttada
ki mektepleri kapatmaktan vazge
çiren, bir esir olarak Habeşistan. 
dan getirilen bir ağa idi. 

Osmanlı imparatorluğu Arabis
tanda nasıl yıkıldı diye sorup uzun 
uzadıya cevap beklemeğe hacet 
var mı? 

Yalnız fU vaka, yalnız bu mü
kaleme bile bu sualin cevabı ol
mak kudretini haizdir. 

Tam kızlar ağasının yanından 
çıkıyordum. Mabeyin memurların
dan biri içeri girdi ve ağaya yak
lafb, kulağına bir teyler söyledi. 
Memurun yan gözle bana bakışma 
hiç te iyi bir mana verememittinı. 
Kendi kendime: 
-" Gazebi fahane tecelli edi· 

yor, dedim, mutlaka tevkif emrimi 
getirdi. 

Memur çıkar çıkmaz, kızlar ağa
sı bana hitap etti: 

- Mahmut Nedim Bey, sizin 
Yemende bir kaplan yavrunuz var 
mı? 

- Evet, var, dedim. 
Ve birdenbire şatırdı, timdi bu 

sualin ne münasebeti vardL Ağa 
tekrar sordu: 

- Bu kaplan yavrusunu nereden 
buldunuz? 

- Yemenden, Zübeydden, Dibaa 
dağından getirtmittim. 

-Munis mi? 
- Alıştırdım. 
- Bir zararı dokunmaz mı? 
- Yemende evimdedir. Hiç kim-

seye bir fCY yapmıyor, bir kedi 
yavrusu gibi sokulgandır. Hatta ek
ae1·iya odamda yatar, bir zararını 
görmedim. 

- O halde, dedi, gider gitmez 
onu buraya gönderin ira.dei seniye 
bu merkezdedir. Zatı falıane baci
evliya efendiden haber almışlar, bu 
kaplan yavruM111u istiyorlar. 

llşkınlığım hiddete inkılap etti. 
• kıll bu haber Sultan Hamidin 

J.~ · affettiğine de bir delil ola!»-

J 

Sultan Hamiclin bir portrui 

lirdi. Sonra, ben huzurdan çıktık
tan sonra Paditahın görütülen tey
leri unutarak bu kaplan yavrusile 
~gul olduğuna da deıi.let edebi
lirdi. 

Bu bir dereceye kadar bir fali 
hayırdı. Fakat bu yavruyu sevmit
tim, ona alıtmıthm. Ondan ayrıl
mak İstemiyordum: 

-Efendimize daha güzel bir 
kaplan yavrusu buldurup takdim e
deyim, dedim. 

Kızlar ağası saray havasına, sa
ray adabına bu vukufsuzluğuma 
biraz kızarak, biraz acıyarak ce
vap verdi: 

- Sakın ha .• Oğlum, gider git
mez ilk itin o sendeki kaplan yav
rusunu bir memuru mahsusla bura
ya göndermek olsun. Ve bilhassa 
tavsiye ederim, kendine batka bir 
kaplan buldurayım da deme. 

- Peki efendim, demekten bat
ka çare yoktu. Nitekim zavallı hay
vanı bir (memurumahsus) refa
katinde tutup lstanbula, sarayıhü
mayuna yollamaktan b~ka bir fey 
yapamadım. 

Görülüyor ki Sultan Hamitle o 
günkü mükalememizin, uzun uzadı
ya vaki olan görüşmemizin yegane 
müsbet neticesi de padişahın bir 
kaplan yavrusuna malikiyeti ile 
tezahür etmiştir! 

Yemene avdet etmek üzere iken 
bir gün gene kızlar ağasından ha
ber geldi. Beni saraya çağırıyorlar. 
dı. Evvelce de kaydettiğim vechile 
ağa sarayda benim hamim kesil
mitti. 
Ağanın yanına girdiğim zaman 

mabeyin memurlarından birisi ile 
görüşüyordu. Yalnız kalınca bana 
döndü: 

- Nedim Bey zatı şahane gene 
sizi görmek istediler. Ne için oldu
ğunu anlayamadım. Huzurdan çı
lctnca buraya geliniz de meseleyi 
ben de anlayayım. lntallah hakkı. 
nızda hayırlıdır, dedi. 

Biraz sonra da huzura kabul o
lundum. 

Sultan Hamit gene ayni yerde o
turuyordu. Hünkarın yüzünde hiç 
bir mana yoktu. Hiddetli mi idi, 
sakin mi, neteli mi, kederli mi, dit
tünceli mi anlayabilmek mümkün 
değildi. Zaten oturduğu yer loş ol
duğundan yüzünün hatlarını iyice 
farkedebilmek te iı:nkaıMlzdL 

- Gene ne karar, diye dütünü
yordum. Padifah istediği feyleri 
çoktan yazmış venm,tim. Acaba 
gene o meseleleri mi konu,acaktı. 
Yazdıklarqna kızmı9 mı idi, ne di
yecekti? 

Fazla üzülmeme meydan verme-
den sordu: 

- Yahudilere de ne oluyor? 
Ve •ustu. 
Hiç bir feY anlamamı9tmı. Han

gi yahudilerden bahsediliyordu? 
Bu yahudiler ne yapmıtlardı? Hiç 
bir ,eyden haberim yektu. Oldu
ğum yerde ae1&İz sadasız duruyor
dum. 

- Söylesenize, dedi, bu sizin ya
hudilere ne oldu, fimdi bir de on
larla mı uğraf&Cllğı7? 

-Bifmecli-

MiLLiYET SALI 15 IKINCIKANUN 1935 

HARİCİ HABERLER 
Yeni bir ökonomi 
Konferansı 

Sarre intihabından sonra 
para istikrarı meselesi 
BAL, 14. A.A. - Banka müdürleri 

mutad toplantılan dün yapmışlardır. 

Mali mııhafil Sar plebisitinin siyasal du
ruma aydınlık getireceğini ve bunun da 
ökonomik iıtivaı- doğurağını ümid edi
yorlar. 

Görütmeler dolann yakın bir tarihte 
istikrarı imkaıuna talik edilmiştir. 

Bay Montagu Norman, İngiliz lirası· 
nın istikrarı halen münaka!!a edilebilece
ğini ve meselenin Bay Flanden ve La
vat'in Londrayi ziyaretleri esnasında gÖ· 
rüıüleceğini söylemiştir. 

Yapılan görüşmeler, para meselesinin 
yeni bir sarthaya girdiğini göstermiş 
ve 1935 yılı içinde yeıı.i bir ökonomi kon 
feransı tertibi teklif edilmiştir. 

Türk musikisi 
Toplanan vesikalar birer 
yontulmamış elmastır 
MOSKOV A, 14. A.A. - Tas ajansı 

bildiriyor ı Sovyet kompozitör lerinden 
lppolilof - lvanof, "Sovyet ~anati,, mec· 
muaıında Türk musiki inkilibı na dair 
neşrettiği bir makalede diyor ki : 

" Alakadarlar Türkiyede musiki sa. 
hasında gayet kıymetli vesikalar topla· 
mışlar ve onları tespit etmişlerdir. Fa
kat bir Avrupalı, bu musikinin iptidai 
çalmıılanndan büyük bir zevk almaz, 
Bunlar yontulmamı' elmazlardır. Türk 
muıi~isinin terttkki edel-:Hmeıi için ona 
muı•kinin modem tekniğinde en iy ifa
desin bulan ulu>lar araoı bır d:J lazım . 

dır ve bu musiki mücevherlerini bu tek· 
nik vasıla•ıyle sanatkarane bir ıurette 
qlemek icap etmektedir. 

Küçük L;ndbergin katili 
basını kurtar.ııcak mı? 
FLEMINGTON,, 14. A.A. - Nevyork 

lu bir polis hafiyesi ile Hauptman'ın 

nleyhlnde şahidlik etmek üzere Almanya. 
dan getirilen 4 tabid, yann lldöfrans va
puru ile bura va geliyorlar. 

Hab<r alındığına e:öre, dün tekrardan 
Hauphnan';ı suç ortaklannın hüviyetini 
bildirdiği takdirde, canıqın bağışlanaca-
ğı •adolunmuştur. • 

--o-

B. F l ındea ve La valin 
Londra sey .. l- ti 

LONDRA, 14.A.-\. - B.Con Saymen, 
dün gece lo11Jraya dönmü~'liir. Sebebi, 
çarşamba ııi.mü toplanacak iken, baıveki• 
lin lngiltere~nin :!İmalinde yspacağı söy
levler yüzünden bugün toplanacak olan 
kllbinede h~ur bulunmakt .. 

Gazete1or , kabınenin d3ha çok dıı sİ.· 
yasa işleri ile, bu arada c~n.,vrede gÖ· 
rüşülen iılcrle &İlahları bırakma ve B. 
Flanden ile Bay LRval'm L->ndraya gel· 
melerİ i,lerıni J0'°ÜŞ!::Ceğİnİ 5t, nmaktadır .. 
!ar. , 

Jl ...!anl:'d~ saylav seçimi 
ADANA, 14. A.A. - Saylav seçimi 

teftit heyeti çalıımalarına devam ederek 
ikinc< müntehib seçimi hazırlıklarını da 
bitiriıniştir. Bugün valinin baş!<anlığında 
toplanan teftiş heyeti ve umumi meclis 
azalaı-ı kaza merkezinden ve kazalardan 
gelen nufus sayısını gözden geçirmiştir. 
Bu sayıya göre Seyh""ı vilayetinde 
314,497 kişi vardır ve ~yet.imizden se-
kiz saylav çıkacaktır. 

fzmirde sürek avları 
IZMIR, 14.A.A. - Avcılar birliği 11k 

aık sürek avı yaparak zararlı hayvanları 
öldürmektedir. 

Adana şehir meclisi 
ADANA, ı4.A.A. - Duyumlara gö

re bu yıl yapılacak vilayet umumi mecli• 
si aza say111 25 olacaktır. 
Şannuzda yağmurlardan sonra kuru 

bir soğuk başladı. Sabahlan don yap
maktadır. 

Çankırıda fakir çocuk
lara yardım 

ÇANKIRI, 14.A.A. - Saylav birinci 
seçilerini seçmek için bu aynı yirmisinde 
köylere gidilecektir. 

Halkevi yardım komitesi bugüne kadar 
800 yardnna değer çocuğa yemek vermiş
tir. 150 fakir talebeye elbise yaptırmak
tadır. Evin bu hayırlı teşebbüsünü bütün 
kaza halkı takdir ebniıtir. 

Kastamonu 31 umumi 
meclis Üyesi çıkaracak 
KASTAMONU, 14. A.A. - Saylav 

.aeçimine esaa olan yazan ve umumi nti• 
fus mikdarma ııöre bu sene ıımumi mec• 
lis üyesinin sayısı 29 dan 31 e çıkmııtır. 
Umumi m~lis üyeleri içinde de herhalde 
yüzde yinni nisbetinde kadın üye bulu· 
nacaktır. Kadınlanmızın bir kısmı u
mumi meclise Üye olmak için fırkaya 
bat vurmağa baılamıılardır. 

Samsunda seçim 
SAMSUN, 14, A.A. - Merkezle la· 

dik kazaamda ikinci .seçim namzetlerinin 
(ırka yoklamaları yapıldı. Namzetler İ• 

inde kadınlar da vardır. 

Faşist konseyi 
On ikinci yıldönümü Ro

mada lıı:utlulandı 
ROMA, 14. A.A. - Büyük faşist kon

oeyinin onilrinci kurum yıl dönümü Bay 
Mussolini ve bütün devle~ adamları ha
zır olduğu halde bu sabah kutlularunıştır. 
Mii~in temelini atan büyük faşist mec· 
!isi Roma üzerine yürüyüşten biraz son
ra 13-1-25 günü Grandotelde Bay Mus
solini tarafından içtimaa davet olun 
muıtu. 

Londra deniz toplan4ısı 
LONDRA, 14. A.A. - Uluslar arası 

deniz konfe.-ansmın başlangıç toplan
ması, bugün olmuştur. 

Teklifler, ne kadar çabuk olursa, 1> 
kadar kısa bir zamanda toplanacak genel 
toplantıya onaylanmak için verilecektir. 

- o-

Yunan :ılar iki torpıto 
yaptın yorlar 

ATINA, 14 (Milliyet) - Yunanista· 
nın ısmarlanacak lk.i torpito muhribinin 
Skaramang a lersaneainde inıasına karar 
verdigini gazeteler yazıyorlar. 

Yunan va purla . ınc!a telsiz 
ATINA, 14 (Milliyet) - Bütün tica

ret vapurlarına telsiz komnaıı Jıakkxı
d a ki en re r•ayet etmeyenlere cebir iati
mal edilecektir. 

Mars lya cinayeti ve 
Macarlar 

BUDAPEŞTE, 14.A.A. - Macar mat
buatı Marşi,ya ifi hakkında Cenevreye 
verilen Macar muhtırasının uluıJar der
neği tarafından çabuk ve kati bir suret
tet tetkikini müttefikan istemektedir. 
ler. 

Harici küçük haberler: 

* Londrada London Bridge yaknunda 
vukubulan bir otohüa çarpışmasında 
üçü ağır o lmak üzere 16 kişı yaralan • 
mııtır. 

Uluslar arası İJ Lüroıunwı iıtatiı· 
tiklerine güre bir çok ülkderde bubr.uı 
azalmakta İse de Holanda'<la korkula
cak bir şekilde artmaktadır. Nüfuıu se
kiz milyon olan Holanda' da 1934 ni:ıa
yetınde 350 bin ipiz vardı ki bunun 49 
bin 275 i yalnız Roterdam .. ı .. nmdadır. 

• Amerikada Şarlot'.a ba lokomotif 
yoldan çıkmış, iki kıtı ölmüı, iki kiti de 
yaralanmışt.r. <ki vagon devrilmiştir. 

• lıalyan gazet.'eleri Gabriel Danun
çiyo'nun ıenetercİeooeri çaufhgı mua..t
zam bir romanın yakında neşredileceğini 
haber veriyorlar. Menuu, umumi haı-ba 
ait olan bu r-omatun ilk kısımlan tab'a 
verilmiıtir. 

* S"kıt Yunan Kralı Kostantinin ö
lüm yılının devri dolayısile krallık ta· 
raf tarları Atina' da bir ruhani ayin tertip 
etr-.ıitleNir. Ayinden dağılan bir kısmı 
halk Atina caddelerinde kralın lehinde 
Venizelosun aleyhinde tezahürat yap • 
mıılardır. 

* Eski l&panya kralının kızı Beatriı 
ile Prens Alessandro Roma' da evlenmiı
lerdir. Kızın Londrada bulunan annesi 
düğünde bulunamamıştır. 

Buğday alım istasyonu 
ISPARTA, 14.A.A. - Şehrimiz mınta

kası içinde ve Aydın demiryolu Üzerinde 
bulunan Baladiz istasyonunda Ziraat ban
kası tarafından açılan buğday alım istao
yonu çalıımasını arı.tnııtır. Bugüne ka
dar 250 bin kilo kadar yalnız Lsparta 
mıntakası köylülerinin mallarını almııtır. 
Buğday alımı köylüyü çok sevindirmiş
tir. 

Muğlada meraklı bir dava 
MUCLA, 14 .A.A. - Ağır ceza mah· 

kemesi iki gündenberi köyceğiz Cumuri 
yet Halk fırkası mutemedi Sabriuin kat· 
!ine ait davayı görmekle me11ıul olmuı
tur. 

iki taraf müdafaa vekilleri buııüıı san 
müdafaalannı yapmqlardır. 

Muhakeme müclafalann tetkiki için a
yın yirmi birine bıra\olmıftır. 

Suçlunun vekilleri arasında Bay Mah· 
mud Esad, diğer taraf vekilleri a.-asında 
da Bay lncek Refik bulunyordu. Bütün 
Muğla vilayetinde büyük bir alaka ile 
takib olunan bu muhakeme görülürken 
mahkeme salonunda ve civarında zabıta 
tertibat alını§ olduğundan Halk mahke
meyi sükünetle takib edebilmiştir. 

Aydında seçim 
AYDIN, 14. A.A. - ikinci müntehib 

seçimi için fırka yoklamalan yapılmış· 
br. Seçim 20-1-1935 de baılıyacak, 31 
ikinci kanunda bitecektir. 

Somada yeni bir köprü 
yapıldı 

SOMA, 14 (A. A.) - Kasabamıza 
beı kilometre mesafede Acuvalı deresi 
üzerinde 32 metre uzunluğunda ve 4 
metre geniıliğinde yeni bir kÖprÜ ya
pılmııtır. Köprünün İn§all için muktezi 
malzemeyi alakadar 22 köy te<larik et• 
mitlerdir. --
Antalya fırka konsrresi 
ANTALYA, 14 .A.A. - C. H .• Fır

kası vilayet kongresi günü toplanarak 
vilayet idare heyeti'li seçmiı ve vilayet!n 
ibtiyaflan üzerinde ileri sürülen teklifle· 
ri müzakere ederek karara bağladıktan 
sonra dün toplantısına nihayet vermit· 
ti.t. 

Başbakan Alman sefirini kabul etti 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Başbakan ismet lnönü bugün ma 

mında Alman büyük elçisini kabul etmiştir. 

Ankara - !stanbul posta treni 
ANKARA, 14 (Telefonla) - l•tanbu~ posta treni bu sabah felı 

mize bir buçuk saat/ık bir geçikme ile gelmiştir. Yolda yataklı vag 
lardan birinin tekerleği batmış ve Derince istasyonunda vagon bo 
tılarak yolcuları diğer vagonlara nakledilmişlerdir. Ayni trenle FırM 
genel katibi Bay Recepte fehrimize gelmiştir. 

Amasgada kar garım metre 
AMASYA, 14 ( A.A.) - Soğu klann arttığından it':l mektepler J 

gün müddetle tatil edilmiştir. Elli ı antim yükşekliğe yakl~n kar 
ile köyle arasındaki yolculuğu zorlaştırmıştır. 

Berlinde Afgan sefirini öldiiren 
Almanyada dün idam ed;ldi 

BERLIN, 14 ( A.A.) - 6 Haziran 1933 ele Alganiııtanın Berlin 
çişini öldüren Afganlı Kemal Seyit bu sabah Plötzense hapi•hanesi 
av:usunda balta ile idam eclilmiştir. 

Sar' daki regiô.m komisyonu çarşarn 
ba günü Cenevrede bulunacak . 

SARBROKEN, 14 ( A.A.) - Reyiiim komisyonu mahalilinde ~ 
tihabatın tarzı cereyanı hakkında memnuniyet izhar edilmektedir. 

Reyiam komisyonu Sarbrükten yarın akşam hususi trenle Cenetııii 
ye hareket edecek ve rey pusla/arını hamil olan altmış sandığı da biri~ 
te götürecektir. Rey puslaları uluslar kurumu konseyi aza.ının huzuı? 
Cenevrede bakı!acaktır. 

/ngiliz kuvvetlerinden mitraly özler:e müsellah bir kıta refakatirJ' 
gidecek olan komi•yon Fransa sını rlarıntla Fransız jandarması refa,_ 
tile Bale şehrine gelecek ve oracla lsviçre kıtaatına teslim edilecektir. 

Kafile, Cenevreye çarşamba günü öğle vakti varacaktır. 

Kom · nisfı' r e Naziler çarpıştılar 
SARBROKEN, 14 ( A.A.) - Henüz resmen tev•ik edilmiyen bil! 

habere göre bu gün komünistlerle Naziler arasında silah ateşleri ol! 
muş ve üç kişi yaralanmıştır. 

Sar' da reylerin tasnifi haş!adt 
SARBROKEN, 14 ( A.A.) - Reylerin tasni/ine bu gün öğleılfl'ı 

sonra plebisit komisyonu reisinin bir nutku ile ba,danmıştır. Komi.~ 
reisi bu nutkunda Sarre halkının plebisit esnasında büyük bir sükufl"'.; 
ve vekar gösterdiğini •öylemiş ve uluslar kurumunca kat'i bir karar 
rilinceye kadar halkın ayni vaziye ti muhala:ta edeceği ümidinde 
lunmuştur. • 

Reylerin tasnifi unasıncla Fra nsa ve Statükonun muhafazası leh 
deki rey pusulalarının çok az oldu ğu görülmektedir. 

Memlekette hava 
Son 24 saat içinde su

hunet yük~eldi 
ANKARA, 14. A.A. - Ziraat vekale

ti meteoloji enstitfüünden alınan malu
mata göre, son 24 saat içinde bütün yur. 
dun suhuneti 2 ita 6 derece etrafında 
yükselmiftir. En dütük suhunetler sıfırn 
altında olmak üzere Karsta 26, Erzu· 
rumda 16, Kastamonu ve Çorumda 10 
ve Ankarada bet derecedir. 

Orta Anadoluda gündüz suhunetleri 
Kasl"llllDODu ve Çorum çevreleri katılma
dığı halde tamamen sıfn-m üstünde 2 
ile 9 d""ece arasındadır. En yüksek 
suhunet ııfırın üstünde Adana, Dörtyol 
ve Rizede 17 derecedir. Trakya ve Eğe 
elanlariyle ortu Anadolunun Afyon ve 
lıparta çevreleri ve Akdeniz kıyılarında 
Antalya çevresi yağııh geçmiıtir. En 
çok yağıı Antalyada 77, Muğlada 25, 
Som'.'lt!a 22 diğer yerlerde l ita o mili· 
metre arasında ölçülmüıtür. 

l•tanbulda hava 
ISTANBUL, 14. A.A. - Sıfır dere· 

cei hararete ve deniz seviyesine indiril
miş barometre bu sabah ıaat 7 de 765,5 
14 te 763,S, derecei hararet 7 de 6, 
ı4 te 13. Azami hararet 13,5, aaııari 5. 
Rüzgir mütehavvil esmiıtir. Azami •Ü· 
rat saniyede 7 metreye çılmuıtır. 
Çankında mektepler kapandı 
ÇANKIRI, ı4.A.A. - Soğuklar tid· 

detini muhafaza ettiiinden mekteblel" 
tıatil edilmiıtir. Çaylar, iÇilecek ıular ta· 
mmnen donmuftur. 

iki kİfİ tlonclu 
TEKIRDAC, 14. A.A. - Malkara 

Gümrükler genel 
müdürlüğü 

ANKARA, 14 (Telefonla) - C 
rükler genel müdürlüğüne eaki vdrİ 
dat genel müdürü Bay Rüttünün t• 
yininden bahsedilmektedir. 

Türk dili r ştırma kurll"' 
munun bır tel liği 

ANKARA, 1'!.A.A. - Türk dili tcıl' 
kik cemiyeti umumi kitibliğlnden : 

Son günlerd~ "füı-kçe sözlük,, •• 
"söz klavuzu., gibi türlü adlar altın,ı. 
çıkarılan kitabların •e ı>:azetelerde baor 
lan •Özlülderin Tüı·k dili tetkik cemiyell 
ile bir ilişij;i yoktur. Cemiyetin çıkardr 
ğı "Tarama derıı:si., bundan önce de bil' 
dirildiği gihi, kararlsşmıı karıılıkları ~ 
gil, türlü baynaklnrdan derlenmiı kar~· 
lıklan toplamıtiır. Bu kartılıklann sol' 
zülüb kararlaşt1r,lma:u için çRhşılm~kt.' 
dır. Bu çalışrrRnın verimle•İ vaktı geli' 
ce ortaya konıJmai• baylanacaktır. 
dan önce, ortaya lrcnıın karşılıklar, y 
lann kendi di'.•ÜnÜ•Ünden batka birtd 
sayılmamalıdır. 

köylerinde soğuktan iki kiti donmuttıı"' 
Tekirdağ içinde ı200 bayan fırkaya Y.
zılmqtır. 

Yollar açıldı 
KASTAMONU, 14. A.A. - Hu 

açılarak karlar erimeie batlamııtır. K-"'. 
dan kapanan İnebolu ve Ankara yo 
otomobil gidip gelmeıine dveritli bir 
le gelmiıtir. 

Sovyetlerin resim sergisi 
Sovyet sanatkarları bugün güzel sanat 

lar akademisinde bir sergi açıyor1ar 
Bugün saat 14 te Fındıklı güzel sa

natlar akademisinde, Sovyet resim ser• 
gisi açıllW>ktır. 

Burada teıhir edi~k eserler ara11n
da, son 15 sene içinde yapılarak birçok· 
ları Moskova ve Leningrad' da, teırini· 
evvel ihtilalinin ıs inci yıldönümü mü· 
nasebetile açıhnıt olan sergilerde göste
rilmiı olanlar vardn· ve eluerai devlet 
müzelerinin mallarıdır. 

Teknik kabfüyeti, esel"lerinin doğnı• 
luğu ve bakikPlıa uygunluğu ile Sov· 
yet Rusyada büyük bir ıöhreti olan 
Brodski'nin tah1olan, serginin ııöze çar• 
pan eserleri Masındadır. Büyü~. sanat 
kabiliyeti üzerine ressam Brodski'ye ge
çen)erci~ Lenin niıanı verilmiılir. 

Ondan son•a, eski Sovyet res;;n ne•· 
linin mümessilleri olan Patrov· Vodkin 
i!e Kuprin'in eserleri gelir. Pat_rovvod· 
din, sergiye, eserlerirun en ııüzel üç tab
losu ile iştirak etmektedir. Bunlard~n 
"abah,, isimli olan dekoratif bir üs!üb-
da ve orijinal araflmnaları gött~r;r. 
Kuprin'in eserleri, So•ret Layabaı ~·· 

teı-ir, fabrikalar, manrvra,ar ve üzeri 
bir dirijabl uçan Kremlin gibi. 

Ressam Ş. Gerusimov'un "Arkan;.l 
manı,, "ıılqam,. , isimli tablolan ile 
di rumi vardır. 

Set-gidP, Sovyet ihtiliılind~n sonra ı; 
sim vapmağa başlamıt aan2t1:;rıarı11 
eserleri vardır. Bunlar arasında e'1 ~ 
sırada Deyneka ııelir. Deyneka'nın e""'"". 
leri yalnız Sovyet Ruıyada değil, y 
cı memleketlerde de meıhurdur. 

Ressam Riajski ile Boııorodsl<i, So" 
yet tahsi.yetler;.,;in resimlerini vapırıı1" 
)ardır ve bunları teıhir ebncktedir~ 
Bogorodıkinin, Sov~et bahriyeli!• 
gÖsteren bet tablosu göze çarpry or. a.I 

Ressam Samokhvalov'da Sovyet ~ 
yetlerinin resimleri ile ııençlik ve "~ 
hayatına aid tablolarla sergiye itt 
etmiıtir. fi# 

Heykeltraşlardan bayan Mul<in3: .M 
eserleri iyidir ve Venedik Ht"gi.....-. 
büyük bir muvaffakiyet kazannuftı<• 

Sergide Çayk<W, bayan Sar ah . 
va, Erımv gı1ıi bekeltrqlenn eoerlet' 
ressam Sarian'ın tablol•n da •ardıt· 



' 

lflCLE~ 
- Gezgin yazılan -

Futbol asosiyeıin ! 
lnBiltcr futbolünün umumi karar

,.ı1ıı olan (Futbol Asosiyeıin)in 
(Loncaıtcr Gatc) deki merkezine Bİi· 
filim zaman kendimi eski düyunu u
mumiyeye girer sandım. Kapıd;. beni 
nezaketle kar1ılayan adam bel.iri bir 
•ki futbolcü idi aıına yarma bir ıeydi. 
(Futbol Asosiyeı)in B""el katibi M. 
RoUJr'yu görmek istediğimi aöyleyin
iCe: 

- Ne yapaca~nız? diye beni sor· 
l'llYCI çekti. 

Genel katip M. Roux ile randeoamı 
olduğu ceoabını 11enlim. B"1li bir ~Ü: 
pik beklcmıo odasına soktu ile 111ttı. 
Belki on bef, yirmi dakika bekkdiJı. 
fen sonra ayni adam Beldi, yol göste
.,..,.ck beni merd ·venden çrkanrken 
merdi.uenin üst bapnda lıilôfsız bir 
metre dok•an santim boyunda, kır -
llllZI ve güler yüzlü kırktan yukan 
fakat kestirilcmıiyen bir yafta - belki 
de elli • bir adam bcklettiğinden dola-
3" özür dile;yerek b"ni lf"nİf o.t .... na 
""''· Ve üç metre boyundaki masalsı• 
- yanına oturttu. Kendi de yerine 
seçti. 

Dııanda yaptığım tahkikata BÖrc 
il. Roux lnBiliz fııtbolünün en aöm 
~ adcrmulır. - Kendisile görü§mCk 
iateyifimi güul karfllayan bu adam 
lngilizceyi tane tane söylüyor 11e har 
yatında acele ve tcl<if deni,.,n fCyler• 
le hiç münasebeti olmadığı ve obnı
yaCfllğı halinden anlaıılıyordu. 

Söiiimüz antrenör bahsine ilifİn· 
ee dedi ki: 

- Bulgaristan milli takım için ben -
den bir antrenör sitiyor. Iyi bir antre
nörün kaça çalışacağını sordu. Onlara 
birini bulmak üzereyim. Beri taraftan 
Polonya'ya da bir antrenör hazırladım. 
Elimizde pek çok antrenör var. Bala -
nız ! bu listede en aşağı 30 - 40 isim var. 
Ukin hiç birine itimat edemem. Içlerin
de son derece usta ve birinci smıf oyun
cular var. Henüz timden çekilmiş. .. Bun
lar birer c;ambazdırlar. Belki yarım saat 
topu yere düşürmeden ayağından başı
na, başından ayağına alırlar. Bir çok 
defalar lnterneY§inal olınuşturlar. Ama 
lıunlan kimseye antrenör diye tavsiye 
edemem. Bun1ar ancak mektep çocuk
lamıı çalıftırabilirler. Halbuki bizde bir 
mmf antrenör var ki - sayısı çok değil
dir - yüksek ve lnterneyşinaldır. Ulu
sal takınılan çalıştırırlar. Elimde şimdi 
tiç tane var. Birini Polonya'ya gönderi
;ronun, Bir diğeri Ispanya'da idi. Beş 
eenedir Ispanyol tıakımmr çalıştırıyor .. 
lşte §U (resruini verdi)! Fakat orada ar
ıbk rahatı kaçllll§. Memlekette kanşdrlık 
var; geri geliyor. Bir diğeri de 924 se
nesinde Holanda olempiyat taknnını ça
bştırmrştı. O 2aman Holanda olempik 
gampiyonu Urugvay'a 1-2 yenilmişti ama 
Urugvaylılarrn galebe golü penaltıdan 
t>hnU§tu. 0 

(Ban 924 le Pamta Kolomp stadın
da oynanan hu maçı gönnüıtiim. Ho
landa takımı feokaUide Biizel oyna • 
da llC Unıgllllaylılan gerçekten kor -
Auımaıtu. Hatta son dakikaya kadar 
Holandalıfarla bir bire berab.,,. kol -
dıklannı BÖren UruBoay takımı kap
,_. - galiba adı Naz.azi idi - penaltı 
çekilirken kafacak diJlfl kork118Undan 
llakamadı da yüzü koyun yere yatıp 
ayaklannı (Penatikik) çekilen Ho
landa kalesine uzattı, beklediydi. Gol 
olduğı.mu gösteren hııU..n feryadı ü • 
ırcrine ayağa kalkıp adamlarını ku· 
ı:aklamqtı.) 

M. Roux derJam etti: 
~ Bu adamı sonradan Almanlar aldı

lar. Tamam on sene A!manya'da kaldı. 
Fakat son giinlerde tabiiyet meselesin
den dolayı Almanlarla arası açıldı. Ga
liba Alman tehaasr olmasını tek!lif etmiş
ler, o da bıraktı geldi Belki bu adamı 
Jlulgaristan'ıı gönderirim. Çok tecrübeli 
:ve kıymetli bir adamdır. . . 

B"n Türkiyf!ye de bir kaç lngılı:;ı; 
antrenörü geldiğini •Öyledim. ve Bil
fi Hanter'i, Pf!gnam'ı, Galtasarayın 
..,n antrenörü Pötifit'i saydım. 

( Hantf!r )i bil"'1tedi. Zaten Hanter 
l.viçr., 11e Auusturyada fÖhret bulmuı 
bir adamdı. mötifit'in de adını elin • 
deki İf bekliyen antrenörler listesin · • 
de göstenli. 

Pepnam'a gelince bu adam için hiç 
tc hoıa Bitmiyecek mütaleada bulun
du ve nereye gittiııe muoaffak olama
-i.ı;iını i!ôve etti. Saat bire gelmi~ti. 
Çok güçlükle anlapnmmza rağmen 
bir türlü adamın yanından ç.ıkmak is
temiyordum. Belki tekrar llÖriipnek 
üaerf! aynldım. 

Londıa, 10 Sonkanun 
B. FELEK 

lhrakiye resmi 
Gümrükler Başmüdürü 

ne di1or? 
Bir sabah gazetesi, &iimrük idaresinin 

Türk bayrağını t&§ıyan vapurlardan ee· 
nebi gemilerinden aranmayan ihrakiye 
resıni alındığını ısrarla yazmaktadır. Bu 
buıuıta dün gümrük ba§'Düdürü Bay 
leyfi, kendisile görüşen bir muhan·iri
mize demiıtir ki: 
"- Ortada izam edildiği gibi bir me• 

ıoeie yoktur. Bir gemi ilk uğradığı Türk 
liuıamndan diğer bir Türk limaruna uğra 
mak üzere kalkarken, ibrakiye resmi 
iidemeğe m cburdur. Başka limana uğ
ramazsa esasen mesele yoktur. Ve ibra .. 
kiye resmi alınması iti tamamen yolun

dadır.,, ---Boğazdan dönecek İngiliz 
kruvaz.örleri 

Karade'1ize gitmiş olan lngiliz don.an• 
masına menıup Londan ve Devonshıre 
l<ruvaz.örlerinden yaln z Lond<>n 17 kanu 
nuaanide \im:anunıza gelerek. iki gün ka
lacak, digeri de ayni günde Boğazla~ -
4an c;r !.{. Akdenize gidecektir. 

MiLLiYET SALI 15 tKINCIKANUN 1935 
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MAHKEMELERDE. OKONOMI 

İsviçre ile 
Clearing 

Daha bir 111 devam et
mek üzre uzatıldı 

lsviçre ile yapılmıı olan Cleaainıı an
lapnası 11 tubatta bitmektedir. Bu ta
rihten itibaren bir sene möddetle devam 
etmek üze..e yeni bir anlatma ihza:r edil
miflir. Bu anlapnaya göre, Türk malla
n laviçreye kayıtsız ve prtsız olarak it
hal edileeektir. Yalnız halılarmuz için 
bir seneye ait olmak üzere bin kentallik 
bir kontenjan verilmiıtir. iki memleket 
arasındaki ticari mübadelelerden cloğan 
tediyerer §.İmdiye kadar olcluğu gibi I"" 
ne Clearing yolu ile yapıla<:akbır. Yeni 
anlatma yakında Vekiller heyetinden 
geçec:elı ve ll f<lbatta tathilnı ba§lana
caktır. 

Uluslar arası lzmir panayırı 
Ulualar arası hmir panayınnı.n bu se

ne daiuı muvııffalayetli olaeajı bıbmin 
edilmeiotedir. Panayır komibısı toplantı
larına devam etmektedir. 

Panayırın bu sene açılına günü 22 •
ğuatoı ve kapanma gÜnÜ de 11 eylül o
larak tesbit edilmiıtir. 

Yabancı memleketlerden bazıları şim
diden müracaat etmeğe başlamışlardır. 

iz mirde llz tm va pamu:t 
satışları 

Gelen yeni haberlere göre. son üzüm 
satıtlan 4 bin ~a ya.kla§IJllfbr. Fi
atlar iki kurut birden 1'ilcaelmiıtir. Bu· 
nun sebebi Londra' da atolrun yedi bin 
tona clii§JDCSi yolunda haberler geliıin
dendir. Yeni vaziyete göre, Londra pi
yasasına Türk üzümleri hikiındi•. Ve 
lzmir borsa fiatları dünya üzüm fiatlan
ru idare etmektedir. Diğer taraftan pa
muk fiatları da 57 kurup kadar çık -
mııtır. Pamuklarımıza büyük bir rağ -
bet vardır. Bunun "ebebi de, Almanya 
'Ve Amerika pamuk müstab.sil ve ta<.ir· 
]eri arasında yapılan ııörüpelerin "°"" 
ermiı olmasıdır. Almanyadan yeni ve 
mühim siparişler gelmiıtir. Fiatlann da
ha yiikseleeeği umuluyor. 

Komisyonculara ~erilen karneler 
Komisyooıculara verilen karnelerin 

cleğiıtirilmesi hakkında Gümrük ve hı· 
hisarlar Bakenhğmca verilen karar he
nüz gümrüklere tebliğ f!dihnemiıtir. 
Maamııfih, ali.kadarlar bu }Mı511$ta hazır 
Wı~ara batlamı!ltır. 

v 

Adana pamugu 
ADANA, 14 (A. A.) - Boraamızda 

pamuk alııveritleri bugilnlerde çak iyi 
gidiyor. Yılhaıı ve bayramdan sonra 11-

çılan işler üze..ine yerli piyasa parlağı 
pamuklamnızın kilosu dün 48 - 49 ku
ruşa ve kozanın kilosu da 9 - 9,25 kuru
ta satılmıştır. 

Gayrimübadil 
Bonoları --
Boriaya da kote edil~ce

ği umuluyor 
Gayrimü:badillere ait olan kaçak mal

lar satışının Ziraat Bankasından alına
nık Heyeti Vekile kararile yeni tqlril e -
dilecek olan bir komisyona verileeeğini 
yazmııtık. Bu karar bütün gayrimüba
dilleri memnun etmiştir. Kararın tatbilrl 
için Maliye Bakanlığından bu hususta 
emir gelmesi beklenmektedir. 

Gayrimübadillerin diğer isteklerinin 
Maliye Bakanlığınca kabul edileceği, 
hatta bonoların borsaya kote edilmesine 
muvafakat edileeeği ümit ediliyor. 

Bunun tesiri olarak bonolar bir iki 
gün içinde yükselmiş ve yüzü on doku-
28 çıkımıbr. 

Bay Faik Nüzhetin reisliği altmdaki 
talı.diri kıymet komisyonu da lağvedile
cektir. Komisyon reisi henüz tetkik edil 
mekte olan 150 dosyanın neticelendiril· 
nıeai için komisyonun daha bir ay kadar 
devamına müsaade edilmesini Maliye 
Bakanlığından istemiştir. Bununla bera
ber komisyonun faaliyetinin clevamına 
müsaade edilmediği takdirde henüz İn· 
taç edilememiş olan 150 dosya da gayri
mi.ibadillere ait bütün işlerle meıgul ola
cak olan komayona clevredilecektir. 

Mübadele edilecek 
Türk ve Bulgarlar 

Romanya ve Bulgaristandan toplu ve
ya ayrı olarak muhacir gelmesi '5Ünnek
tedir. Trakyada yeter sayıda göçmen yer 
leşlirilmiş olduğundan yeni gelenler 
başka vilayetlere gönderilmektedir. 

Trakya'da şimdiye kadar 20 bin göç· 
men ycrleştirilrniıtir. 

* Silivride bir köyde bulunan Bulgar
larla, Bulgaristanda bulunan bir keydeki 
sayısı ..z Türklerin mübadeleleri karar
laıbrılmıştı. Bunların mübadelesi için 
hazırlıklara başlanmıştır. Yakında mii
badele yapılacaktrr. 

Küçük haberler : 

* Amerika sefaret mÜ•te§'ll'ı Mister 
Sbaw dün akşam mezunen Amerikaya 
gitmiştir. 

• latanbul kız lisesi mualliınelerin
den ve şehrimizde Yugoalavya ceneral 
konsolosluğu katiplerinclen Bay Le • 
anar.! de Kok'un karm Bayan Nelly 
de Kok Fransa hükumeti tarafından 
Officiere d' Academ:c nişanile taltif 
•dilmittir. 

-Sirkecide, Sirkeci pala.sın üst katında bir )'tJ!ltlln çıktığını ve derhal 
söndürüldüğünü yazmıftılı. Atefin binanın üstündeki elelıtrilıli Bayer 
ilanından çıktığı söylenmekte idi. Bu noktada tahkikat yapılmaktadır. 
Yukarıdaki resim atef çıkan kımıı göstermektedir. 

POLiSTE 

Eski bir ev 
Birdenbire çöktü 
İçinde kimıe olmadığın
dan insanca ;ı;ayiat yok 
Samatyada Kuyumcu sokağında dün 

büyük bir ev yıkılıruştır. Hadise §Öyle 
oimuştur: 

Samatyadıı Kuywm:u sokağında Ma
dam Hayguhinin bir evi vardır. Bu ev 
iki katlı olup ahıaptır. Uzun zamandan 
beri tamir yüzii görmeyen ev - zelze
leden aonra biraz daha sanıhnıı, nilıayet 
içinde ohıniİamıyacalr hale eglmi~tir. 

Fakat alt katı daha sağlamca olduğu 
için Manifaturacı zade bu lusmıda kira
cı suretile oturmaktadır. 

Dün öğleye doğru Madam Hayguhi
nin bu iki katlı çürük evi büyük bir gü
rültü ile birdenbire yıkılmı§tır. Fakat o 
esnada evde kimse olmadığından biç kim 
seye zararı olmamıştır. E.nJıaz albnda 
eıyalar kalmışsa da onlar da dün sahip
leri tarafından çıkanbrutbr. 

Bir sUrUcü sekiz yaşındaki 
kıza çarptı 

Kasımpaşada Havuzkuyu caddesinden 
aşağı hızla inen Omer oğlu Kadri ismin 
deki arabacı arabası ile Ka&ımpa§ada 
Y aşmalcsıyıranda 16 numarada oturan 
Esterin 8 yaşındaki kızına çaJ'Jlll'll§ ve 
.kr:ıı ~!iğ•ünden yaralanuftır. 

Kadri yakalanmııhr. 

Dünkü yangın başlingıçları 
Dün lstanbulun mu:lıtelif yerlerinde 

yangın başlangıçları olmuşaa ad hepsi 
etrafa sirayet etmeden derhal cöndürül
müıtür. 

1 - Beşiktaşta Yıldız caddesinde 
Kömürcü Alibaba dükkanında ateş ya
karken mangaldan sıçrayan bir kığılcım 
yorgan çarıafı üzerine dÜflllÜ§ ve bir
den bire parlamııtır. Derhal oöndürül
müştür. 

2 - Sarıyer Dolap sokağındaki kulü
bede oturan kömürcü Ramazan sobayı 
yakmlf ve kapı~mı açık bırakarak gaz 
almak için dışarıya çıkmıştır. Bu esna· 
da yere ateş sıçramış ve eşyalar ateı a· 
larak birdenbire parlaım§br. Etraftan 
yetişilmişoe de kulübe yanmış, diğer ev
lere sirayet etmeden söndürülmÜ§tÜr. 

3 - Kadıköyünde, lsmetpaşa •oka
ğında 12 numaralı Dr. Nevzadın üç kalb 
evinin ikinci katında sobadan ateı çık· 

MAARiFTE 

Sömester tatili 
Başladı --Tedrisata beı şubatta 

tekrar başlanacak 
Univeraite ve yüksek mekteplerde dün 

akfll"'dan itibaren sömestr tatili başlamış 
tır. Tedrisata 5 fllbatla tekrar başlana
caktır. 

Hukuk fa.\ültesinde kUtUphane 
Hukuk Fakültesinde yeni bir kütüp

hane ihdas edilmektedir. Bu kütüphane· 
de talebe için laznn gelen bütün eser
ler bulunacaktır. Kütüphane sömestr ta
tilinden sonra açılacakbr. 

O.ıivarsite da kitap ihtiyacı 
Bu sene fakültelerde talebenin kitap 

ihtiyacı tamamen temin edilecekti. Fakat 
sene ortası olduğu halde billıaıı.sa Hukuk 
Fakültesincle talebenin kitap ve fonna 
ihtiyacı lıa!a 1emin edilememİJtİr. Ta
lelbe gene mütkül vaziyette kalmııtır. 
Bir kısım profesörler henüz kendi ders· 
!erine dair olan ki'taplan yazmamıtlar -
dır. 

KUltUr bakanı derste 
Kültür Bakanı Bay Abidin Ozmen 

dün Universitede meşgul olmuş, bazı 
dorslere girmittir. Bay Abidin Ozmen 
,Fen Fakültesinde P. C. N. sınıfına gir

. mİ1> Pl"Ofesö< Dember'in derainde hu -
Junmuflur. Bay Abidin Ozmen tedriaatı 
bir müddet takip etmiş ve memnuniye
tini bildinniştir. 

mış, odalar yanmış, itfaiye yetişerek 
yangını söndünnüıtür. 

• ÇiNKO HlRSlZLARl - Beyoğ
lunda Y eniçarıula mimar Jan'ın mal
zeme cleposundan 2 top çinko çalan A
ziz ile hurdacı Omer ve Artin çinkolarla 
giderken kapıcı görmüş, polise haber ve
rerek hepsini yakalttmnıtbr. 

YANKESiCiLER - Dolmabahç,.. 
de tramva>" oçinde Madam Hampanom 
kızı Ojeninin cebindeki çantasıru yan
kesicilik suretile çalan Y orgi ile T odori 
yakalannuıtır. 
* HAKARET. - Kuruçeımeıle demirli 

Adnan vapu~u süwrisi Omer Lütfi is
tiklal caddesinden geçerken Münür, Ra
gıp, Zeki isıninclelı.i 'fBbrsların tahkirine 
uğradığı iddiasile polise müraca:ıt et -
miştir. Suçlular yakalarunıttır. 

Et pahalılanacak mı? 

1 kilo etten 9 kuruş resim 
alınması çok görülüyor 

Ankara ve İzmirde olduğu gibi burada 
da resmin 5 kuruş olması isteniyor 

Mezbahada kesilen etlerden alınan 
resmin kilo üz,...inden alınması yolunda 
umumi meelisin iki sene evvel verdiği 
karar, tubatın başlangıcından itibaren 
tatbik edilecektir. Belediye ve ınezbaha 
idaresi bu hususta hazırlığa başlamış, a· 
lakadarlara tebligat yapılmıştır. 

Oğrendiğimize göre, timdiye kadar 
hayvan başına alınmakta olan mezbaha 
resminin, kilo üzerine çevrilmesii alaka .. 
darlar arasında büyÜk bir telaş uyandır· 
mıştır. Çünkü, mezbaha idaresi kilo ü
zerinden alınacak resmi (9) kurut ola· 
rak teslıit etmiştir. Bu miktar fazla gö
rülmekte, maliyet fiatından çok daha 
ıüstün resim ödenmesine ve et fiatlamun 
artmasına sebebiyet verileceği iddia e
dilmektedir. Hatla bir kısım aIBkadar -
!ar, 9 kuruıluk resmin halka çok zarar 
vereeeği endiıesile muhtelif bakanlıklara 
müracaatta bulunmuşlar, resmin tatbi
ka baılamnadan indirilmesini veya ba§ka 
bir formül bulunmaam ristemiılerdir. 

Hem müstahsil, hem hallı zarar 
mı görecek? 

Saliılıiyet sahibi bir zat dün kendisile 
görüıen bir mubarrjrimize bu mesele 
hakkında şunları söylemiştir: 

"- Şimdiye kadar hayvan baıına ka
ramandan 230, kuzudan 100, sığtrdan 
da 1150 kurut resim alınıyordu. Iı ki-

!oya çevrilince vaziyet mühim değişik
likler gösterecektir. Bir kere, kilo ha· 
ıma 9 kuruı çok fazladır. 250 kilo ağır
lığında ve fiatı 20 lira olan bir sığır için 
yeni resme göre, 22,5 lira mezbaha pa
rası ödemek Jazımgelecektir ki bu, ma· 
liyet paraaıru 11eçmektedir. Ve en mÜ· 
hinı olarak et fiatlanrun 330 ıııUbetin
cle artınasına sebep olacak, mÜstah'lil za 
rarını çıkarmak için fiatlan yükseltmek 
yolunu tutacaktır. Bundan ba§b kilo 
usulünün bir bB§ka mahzuru daha var
dır. Besili hayvanlar ağır çektiği için 
piyasaya semiz hayvan getirenler azaa
lacak, cılız hayvan k-.simi artacaktır. 
Bu hal de sıhhi bakımdan özenilecek 
bir vaziyet olmasa gerektir. Hem fiat
lann yükselmesine, han de oemiz hay
van aab!ınm azalmasına meydan verme
mek için ıimdiden tedbirler almak li2ım
dır .,, 

Kiloluk resmin indirilmesi 
isteniyor 

Bu i~lerle uğraşanlar kilo şeklini ve 
Şehir meclisinin kararını yerinde bul -
rnakla beraber 9 kuruı olarak tesbit edi· 
len kiloluk re&min azaltılma11na kal'i lü
zum görmektedirler. Bu reımin, lzmir 
ve Ankarada olduğu gibi 5 kuruş fue -
rinden alınması iıi halledebilecek görün
mektedir. 

Bir ölü 
Diriltildi 
Bir diri 15 sene kütükte 

ölü göıteriliyormuş 
Beıinci hukuk mahkemesinde garip 

bir dava görülmüıtür. Davacı Haoo is
minde Erzurwnlu bir adamdrr. Haıo ıe
nel«den beri htanbulda hamallık ebnek 
tedir. Köyünde nüfuı tahriri yaprlır • 
ken köy muhtarı Haso'yu ölü göster
mİ§, nüf.n kütüğüne de böyle teoaçil e
dilmiştir. Günün birinde ıHaao'nun dev
let dairelerinde İJİ çılınıJt, fakat yapılan 
tetkikatta ölü olduğu görülünce diriltil
mesi zarureti huri olmuıtur. 

Bunun üzerine Haıao mahkemeye mü
racaat etmİl. öbnediğini, hali. y8§'1111ak
ta olduğunu İ-t etmi1tir. Mahkeme, 
Huonun kütükte yazılı iami kenarında
ki ölü kaydmm kaldırılmasına karar ver
miıtir. Nüfıu kütüğünde 15 senedenberi 
ölü kalan Haso ela bu •uretle clirilmiıtir. 

Tutuncu Bay Abbas hakkında 
karar verildi 

Miisaade abnadan gazete satbğmdan 
dolayı mulıakune edilen tütüncü AJ>ba. 
.sın duruıması dün üçüncü ceza mahke
mesinde bitirilmiştir. 
Mahkeme Ahasm yarım lira para ce

zaıı verme1oıne karar vermiıtır. •r'akat 68 
ya1ında olduğu için bu para cezası albda 
bire indirilmiı, geri kalan kısmının ka
biliyeti tabsiliyesi olmadığından alınma
.undan ııarfmazar eclilmiı, kendisine bir 
daha izin a.lnıadan gazete satmaması ten
bih olunmuıtur. 

Neşriyai davaları 
Dünkü nüshamıula bir nepiyat dava

sından .!olayı Tal.be Birliği reisi Bay 
Zeki ile Birlik mecmuası neşriyat mü
dürü Sedat izzetin 150 §er liraya mah
kfun olduklarını, fakat cezalarının tecil 
edildiğini yazmıştık. 

Bay Zeki ve Bay Dr. Sedat izzet iki 
ıuçtan dolayı muhakeme edilmiılerdir. 
'Beyanname hilafına netriyat yapmak su
çun.dan beraet etmişlerdir. Mahkiimiyet
Jeri bir beraet kararını kanuna muhalif 
olarak gazetelerinde yazmıı olmalann
dan dolayıdır. Mahküın oldukları 100 Ji. 
ra para cezası da tecil e<lilmiıtir. 

Türk doğum hekimlerinin 
aylık toplantılan 

Türk doğum ve kadın hastalddan 
hekimleri birliği aylık toplantısıru dün 
Etibba Odasında ya.pmıtlardır. 

Toplantıda Jatanbulun tanınmıı do
ğum ve kadın hastalıkları hekimleri bu
lunmuflur. Profesör Bay Tevfik Remzi 
Kazancıgil'in başkanlığı altında yapılan 
bu toplantıda Tevfik :ı<emzi ilk konfe -
ranıı vermiş.tir. 

Profesör, 'tıp aleminde nadir görülen 
bir rahim veremi vakasından, teıhis ve 
tedırvi usullerinden bahaetmiı,nisaiye 
kliniğinde takip ve tedavi ettiği hasta
ldoları göstennişt:ir. 

Prof...ör Lipman da rahim kanıerinin 
geniı ameliyatında l•tanbul Universite 
kliniğinde takip eclilen usullerden bah
etmiflir • • . • ih f .... 
Universıte marazı teşr pro esoTU 

Schvarz ela doğum esnasında basıl olan 
çocuk lıaılanndaki ıdılikeli Traumlar
dan bahseden ilmi bir td>liğde bulun
muttur. 

Bu tebliğler üzerine lıazı doktorlar 
söz almışlar ve münakaıalar yapmıglIIJ"o 
dır. , 

Deniz1ollarında İş bölümü 
Okonomi Bakanlığı deniz ve bava 

müwC§Brı Bay Sadullah Güney bugün 
Ankaradan ..,tırimize gelecektir. Bay Sa 
'aulla1ı Güney, §dırimizcle Vapurculuk 
Şirketi ile Denizyollan arasında yapıla
cak bat bölümü itlerile meıgul olacalı
tır. Bu arada, Akay, Oenizyollan ve 
Havuzlar idarelerinin yıllık bilançoları
nı tetkik edecektir. Bay Sadullah Gü
ney' in ıelırimizde on ıı:ün kadar kalma
sı muhtemeldir. --·--
BELEDiYEDE 

Elektrikle reklam yıtpıl
mak için 

Son zeınanlıırda 4dırinıİ7.de elektrıkle 
yapılan reldamlar çok fazlalaımıttrr. Ya· 
pılan tetkikatta elektrikle yap~lan ~it
lerin, büyük levhaları, geeelerı tehrin 
manzarasını bozduğu anlaıılımıbr. Bun
dan sonra, eleı.trikle yapılacak reklam
ların, bele<liye merkez fen heyetinden 
müsaade aiı:ndıktan sonra yapılması ka
rarlaştrıılmıştrr. 

Yeni ko11servatuvar itinası 
Şebzaddıaşmda yapılacak yeni kon

servatuar binaSJ için, belediye bir keşif. 
name hazrrlamağa baılamışbr. 

Ketifname bittikten sonradır ki, bina
nın kaça Çlkacağı belli olacaktır. Maa
mafih binanın 400 bin liraya çıkacağı 
talıınin edilmektedir. Kon•ervatuvar bi
nasını, açılan proje mü&abakasmda bir 
Alman mimarı kazanmıştır. 

Rıhtım tirketinde tazminat 
almıyan memurlar 

Rıhtım Şirketi memurlarından ücretli 
olanlarına imtiyazını hükumete devre
derken tazminat vermediğini yazmıştık. 
Miktarı 200 Ü bulan hu memurlar dün 
toplanarak eski §irket aleyhine bir tika
yetname hazırlamışlardır. Memurlar Bat 
bakanlıkla Maliye, Nafıa ve Adliye Ba
kanlıklarına telgrafla müracaat ede;ek 
ziyaa uğratılmak istenilen haklarının 
korunmasını istemeğe karar vermişl<:.r
dir. 
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Yaz geri geldi ... 
K11 mevsiminde havalar sıcak 

ta gitse insan neden bilmem yine 
üşüyor. Yine paltodan, pardesü -
den, atkıdan kendisini kurtaramı
yor. Hatta o kadar ki sanki vüc<. 
dümüzle, havanın sıcaklığı ve so
ğulı/uğu ile üıümüyoruz da aklı -
mızla, hararet derecesinden müte
essir oluyoruz, diyebiliriz.. 

Mademki kıştır üşümek li'ız.ım. 
Mademki yazdır soyunmalıyız: 

ve ter/emeliyiz .• 
Fakat buna rağmen ateşi gözıi

müzle görmeden ısınmamız kabil 
değildir. illaki o kırmızı alevle-in 
sobadan gürül gürül yükseldiğini 
görmeliyiz. Onun için bir çoklan
mız vardır ki odada hararet 20 de
rece bile olsa lıalorilerle ısınamaz
lar. illaki göz/erile bir atef bir ao 
lev ararlar. Halbuki bazı serin yaz 
günleri dışarıda 20 derece olduğu 
halde bağn açık, kolları s;ıplalı çı
karız. Hiç bir zaman üşümek ak
lımıza gelmez. Çünkü yazdır. Çün
kü günq kızıl bir bakır tepsi gibi 
tepemizin iizerinde bizi ıntmağa 
mecburdur. 

Bir haç gün evvel bütün yurtta 
soğuk hava dalgası esti. Anadola
muzun bir s;ok yerlerinde kardan 
yollar kapımdı. Mektepler tatil • 
dildi. Hatta gazetelerde karın me
sela Karsta, Ka.ııtamonuda bir met 
reye yalı/aştığını okudulı. 

Fakat lstanbul yine ni.sbeten sı
caktı. Buna rağmen sabahleyiu o
damızın pencerelerinde donun çiz
diği çiçekli menevifleri aradılı. 
Gözlerimiz, komşunun damlarına 
dikildi .. 

Beyaz renlıler görmelı istedik •• 
- Aman kar yağmıf! 
Demek için bakındık .• 
Sokaklarda burnunun ucu kıp-

lıırmızı olmuş, atkıya bürünmÜf in 
sanlar görmek istedik •• 

Hava o lıadar ıoğulı ta değildi •. F a 
hat damlardan sarkan salkım sal
lıım buzlar görmek hoşumuta gi• 
derdi. Bu bu:zlar1n bazan saçakla
nn çinkosunda tempo hitan soğuk 
göz yaşlar1nı dinlemelı isterdik. 

Lôstikleri, lıaloşları, çamura 
batmlf adamların yakalarını lıal
dırarak, rüzgıira karşı femsiye a -
çarak hızlı hızlı gitmelerini sey -
retmek bizim için ayrı bir zevk o
lurdu •.• 

Onun is;in yazın plajlarda çıp -
lak vücutlara baktığımız zaman 
duyduğumuz neıe, kışın kalın kür
küne bürünerelı seke seke giden 
güzel bir kadını gördüğümüz za. -
man duyduğumuz; nefenin aynıdır. 
Onun için eğer kıfın yan çıplak 
bir kadın görürsek hem kendimiz 
üşürüz hem de müteessir oluruz. 

Ne gariptir ki böyle maddi te
sirler karş"ında bile mantıkı el -
deu bırakmıyan bazı İn.sanlar, ka
laı.'iznna hitap eden bir çolı hadi -
selerde, düşünüflerde bunu hiçe 
Hyarlar. 

Mümtaz FAiK 

Sıvas-Erzurum 
-·-

Tahvillerin kayıd mua
meleıi huıün bitiyor 

Geliri Sıvas - E.rzurum demiryolunuı:> 
Uııauna tahsis olunan (30) milyon lira· 
lık iıtilaazm (2) milyon liralık kısmım 
tqkil eden tahvillerin kayıt muamelesi 
bı>giin bitecektir. 

Merkez, lı ve Ziraat Banlıalarında 
tahvillerin satıtrna bugün de aktama ka· 
dar devam edileeektir. 

._I _B_O_R_s __ A __ ı 
(İt Bankaamdan alman cetveldir) 

14 lkincikanun 935 
AKŞAM FiYATLARI 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
lıtiknu d.ibll 94.25 
1933 Ersaa.i ıJı7 R.ılabm 17 50 
Kupoo•u~ 30,27,50 An. mümeıı!l 52,45 

,, 11 28,60 An. tahvili 1, il 47,20 
.. ili 29,30 

ESHAM 
lı B&akaaı Nam• 10 Reji ltuponaa11 
" ,. Hamillıııe 10 T111lefon 
., ,, Mü .. aia 95 T erkoa 
Türkiye C'lllllhu.. Çimento 
riyet Bankaıı 64t25 lttiluıt de1. 
1 ramvay 30,SO Şark dey, 
Anadolu hiııe 25,75 Bal1• 
Şir, Hayri1• 16 Şark m. eca.a 

Z,20 
10,60 

19 
13.05 
)2,50 

0,97,50 
1,5$ 
4,6$ 

ÇEK FIYATLARI 
Franaıa F. 12,03 Praj 18,99,34 
Londra 616,50 Belgrat 34,95,42 
Mili.no 9,l7 Moakova 10,92,25 
Nüyork 79,65 Berli.n 1,98.10 
C•neYre 2,45,22 V&r1ova 4,19,95 
Atin• 83,66 Budape1t• 4,ZS,13 
Brüksel 3,39,36 Ma.drit 6,80,fiS 
Amaterdam 1.17,46 Bükret 7895 
Sofra 67,15,75 Viyana 4,23 

NUKUT (Satlf) 
K.uruı IC.u"" 

20 F. Franu;& 169 ZO l. l••içre s1s 
1 Dolar 125 1 Peseta ıa 

1 Kur. Cek 98 1 Maok 43 
l Şile AY. 23.50 1 Zloti za 
1 isteri.in 618 20 Ley l7 

20 Liret 213 20 Dinar G5 
20 L•Y• 23 1 Çerno•İç 
20 F. Belç.il.c.a 115 Alttn 9,32 
2.0 Dr•hnti 24 Mecıdi1• 41 

1 Flario 83 .B•nknot 240 
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[ Öz 

Toplanma ve 
Konuşma ihtiyacı 

dilimizle 

Toplanma ve birleıme zibniyetile yoğ
rulmuş olmak, bence, batının doğuya o
lan en belli başlı üstünlük sebeplerinden 
biridir. Doğuda, cemiyet hayatının geri 
olması, teşkilat yoksulluğunu, ve teıkilat 
yoksulluğu da medeniyet yolunda ııeri 
kalmayı doğurmuıtur. Dikkat edilirse gö
rülürki medenileşmede en ileri gitmit u
luslar, bu cemiyetleıme ve teıkitatlanma 
göreneğine en çok sahip olanlardır. 

Klul>u lngilizin timsali olarak ııöste
renler, bu düıüncelerile İngiliz ulusunun 
üstünlüğü sebeplerini de anlatmıt olma
yorlar mı? Çünkü İngiliz Club'u Latin 
ociete ve auociation'undan çok daha fay 
dalı ltir toplanma ve birlqme teklidir. 
"Cemiyet,,ler ekseriyetle bir tekil, bir 
süs toplanmasıdır. Klubse, ayni meslek 
veya ayni fikir adamlarının bot zamanlan 
nı daima ayni arkadaşlarla beraber geçir· 
dikleri ve evlerinden sonra kendilerine 
en yakın sayd.klan, ve devamdan en faz· 
la hoşlandıkları yerdir. 

Topluluk göreneğinin bizde ne kadar 
kıt o'.duğunu hepimiz biliriz. Ömürleri
miz ekıeriya yalnrzhk içinde, ve bot za. 
manlarımız, ya evde veya bir kahve kö .. 
ıesinde, elimiz şakağımızda, düşünmek
le geçer. Toplantılarımızın üç dört kişi 
çerçevesini aıması, onlarcam12ın, yüzler .. 
cemizin bir araya gelm~si en seyrek ras~ 
ladığunız hadiselerdendir. Sayısının çok
luğu bazı yazarlarımız ıendişeyc düşürüp 
fik8.yet ettirecek dereceyi bulmuf olan 
cemiyetlerimizin ise valnız adları var· 
dır. Bunların yıllık blançolarını bir göz
den geçirmek mevcudiyetlerinin ne kada 
nafile olduğunu anlamaya yeter. Çünkü 
bu cemiyetler birkaç toplantı, bir iki zi
yafet, balo veya tcnezzühle yıllarını ka
pamışlarsa vazifelerini hakkile yapm:ı 

gibi öğünürler. Halbul<i cemiyet kurmak
tan .toplantı yuvaları vücude getirmekten 
mak.at bu değildir. Ara'.arında herhan· 
gi bir neviden bir bağ bulunan insanların 
sık srk bir araya getirilmesi, aralarında ı 
sıkı bir görüşme ve anlaşma imkanlarının 
hazırlanmasıdır. 

Memleketimizde aile ve akrabalık, 
dostluk rabıtalannın dışında birleıme ve 
toplanma göreneği teeııüı etmemi,tir. 
Gece hayatımızın bu kadar sönük olma-
1rrun belli başlı sebeplerinde biri de Türk 
ruhuna yabancı kaynaklardan işlemiı o· 
fan inziva zihniyetidir. Halbuki insanların 
gündüzleri işe ve geceleri de inıanhk ha- ı 
yatlarını ya,amaya ayrılmalı değilmidir. 

Medeniyet yolunda geri kaldığımız a
sırların boşluğunu kapatmaya çalış:rken 
bizim bu topluluk göreneği uluıumuzr 
aşılamamız pek büyük bir ihtiyaçtır. D 
ğişiklik kalıpta değil, ruhta yapılmalıdu 
yoksa, en iyi birer klüo olacak ıurettı 
teşkilatlanmı, olan halkevlerimiz bile bo 
ve atıl kalmaya mahkum olurlar. 

Mesleki yeniliklerimizi, hatta umum 
malô.matımızı arttırmak için yalnız oku· 
mak ve yalnız dü,ünmek kafi değildir. 
Biz, kendi kafamızın içinde yerleşmiş bir 
çok fikirlerin bile, ancak bir münakaıa
nın harareti sırasında söz halinde dudak· 
larımızdan döküldükleri zaman farkına 
varırız. Kendimizi tanımak için bile bu 
kadar başka1arına ihtivacımız vardır. 

Güzel ve düzgün söz söylemek en nok
sa::ı taraflarımızdan biridir. Cüliıkü 1<alv
balık içinde söz söylemek fı;satını haya
tımızda pek •eyrek buluruz. Bir de kür
sülerinden h,.!k h;\tipleri ve hati_r>lerin et· 
rafını!" m·raklı kalol-al kları eksik olma
yan Londranın Haldparkını gÖzönüne ge
tiriniz. 

Kalabalıklar kar!ısında bilgimizin, ka
b:tiyetimizin, kanaatlerimizin mehenge 
vurulacağını bildiği."lıiz zamanlar kültür
lenmemize ve zihni hazırlanmamıza vere
ceğimiz emek çok daha fazla olur. Sonra 
unutmayınız ki meslek adamları ara1nn
~a bir saatlik bir münakaşa hazır bulu
nanlara ci~tlerce k:tabın veremiyeceği ka 
daı· cok şey öğretir ve bilhassa muhake
melerini zenginleştirir. 

Knfa ça!ısmas1nı icap ettiren meslt:k· 
lerde bu ihtiyaç çok daha fazla duyulur. 
Küçük bir kasabada. etrafında kendini an 
)ayacak, eserlerini takdir edecek, kendi· 
.sile münakaşa edecek kimse bulamayan 
bir sanatki.rın ne korkunç bir süratl.,. 

l't1i lj f efrika: 73 

Şampanyanın biri gelip biri gidi
yordu. Artık Galatasaraydaki kü
çücük apartımanın kapısı ancak 
yatmak için açılıyordu. 

Nazmi para yiyordu. 
Mari ... 
Varsa yoksa Mari. ·• 
Sarıfın rum kızından ayrılamı

yor onsuz bir saniye duramıyordu. 
Artık içkiye de alıtmıştı. Sabah

lara kadar içiyordu. 
yemeklerden evvel aperitif diye 

tişelerle rakı; yemekte, yemeğine 
göre farap .. Sonra fampanya, ge
ne şarap, viski, konyak, gene rakı. 

Küp gibi bir uyku... Ve uyanır 
uyanmaz limonlu bir rakı da~a ... 
Yokuş a,ağı inerken fr~nı_~?P· 

muş bir tramvay gibi alabıld.ıgıne 
hızlanarak gidiyordu. Öyle kı Ma
ri onun bu halinden ürktü; 

- Ne ol•~.yoruz kuzum? - de
di - Bı• !-adar iclı i i•.ilemez. Ya· 

Nerede öz musiki? 
Atatürkü~, önderliği ile musi

kimizde yapılacak değişikliğin bü· 
yük komşumu.:z Sovyet Rusyada ge
reği gibi sevgi ile karfılandığım, 

Moskovadan gelen telya:zılarından 
öğrendik. Sovyet musiki bilirlcri 
Türk melodilerini ele alıp çalış • 
mağa başlamışlar, Moskova kon· 
servatuvarı, musiki devrimimizin 
ana çizgilerini öğrenmek için bi • 
:zim konservatuvara baf vurmuş. 
RU6 musiki okullarında, Türküleri
miz elden ele dolaşıyor, üzerinde 
inceden ince araştırmalar yapılı • 
yormuı. 

Bu duyum, bizi bir yandan se • 
vindirdi, bir yandan da düşünce • 
ye vardırdı ve ne yalan söyliyelim, 
kendi payımıza biraz da canımızı 
sıktı. 

Sevindirdi, çünkü, Türk musi
kisinin uluslar arası musikisi için
de bir yeri olacağına inanıyoruz. 
Bir komşu ülkede, musikimizle uğ
raşanlar bulunduğunu görmek, bu 
inan,.ımızı arttırmaktadır. Düşün

ceye vardırdı. Şunun için ki, Sov
yet l 'usyc;daki musiki bi.'trler.nin 
ö:z Türk musikisine karşı göster
dikleri bağlılığın eşini kendi kom
pozit!irlerimizde göremiyoruz. 

Atatürk, musikide tutacağımız 
yolu göstereli aylar var, Kültür 
bakanlığı-ı·; bu iş; ele aldı:ı ı bi
liyoruz. Ancak aradan geçip giden 
bu aylar içinde,ö:z musiki için kifi
sel olarak neler yapıldığını ve ne
ler yapılması düşünüldüğünü öğren 
me!: st,yoruz. 

Ortada yürek sevindirecek ta1· 
kırı bir musiki kayntıfması göremi
yoruz. 

Radyo yine hep old:ığu yerde, 
balalayka ile Havayan gitar ara
unda gez niyor. 

O:z musiki, bu mudur? diye sor
sak, musiki bilirlerimiz umarız, 

bize giice:ın:czler. 
Sdahadd:n GONGöR 

fııı"bul Sıltdi~tıl 
~ehirTiyatrosu 

1ili111111111111 
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Tepebaşmda 
Şehir Tiyatro· 

sun da 
~u gece saat 20 de 

ZEHiRLi 
KUCAK 
Parasız. *. 

u.ıı·rlen Bar T eoebaşı 
H,!r akşam muzik .. dans • varyete cu

ma günleri Matine 17 den 20 ye kadar 
dar çay komple 75 kuruş. 

söndüğünü ve verimsiz kaldığını dii!'Ü· 
nerek, epey bir muhitin mevcudiyeti .ve 
bu muhite temasın sanatki.r üzerindeki 
büyük tesirlerini daha İyi kavrarız. 

Esasen hep?miz, kafa arkadaşlarımız
la yaptığımız toplantılardaki münaka•a
]arın, heyecanlarımızın uyanıkhğını ko .. 
rumak, düşüncelerimizin keskinleşmesll'i 
ve sarahat kazanmasını temin etmek hu
susunda bize ne büyük faydaları dokun
duğunu bilmez miyiz? Evet, bili.'=:, ve 
topluluğun büyük meziyetlerini tasd;k 
hususunda hepimiz birleşiriz, yalnız te
şebbüs hassam:z eksiktir, doğruluğunu 
kabul ettiğimiz bu hareketi düşünce ha
lir.den fiil haline bir türlü getiremeyiz. 
Çünkü bu dü~üncelerin de gerçekleıtir!I. 
mesi İçin toplanmak ve konuşmak ıcap e .. 
derdi . 

Yaşar Nabi NAYIR 

t.Ueilifi: Nazmi Şahap 
nıp kavrulacağız. 

Güzel kadın bu sözleri bir gece 
sabaha kartı apartımana döner· 
ken, yolda töylemitti ve, bir sütçü
ye girdiler. 

ikindiye doğru uyandıkları za
man Mari, Terezayi sütçüye gön. 
dermişti; ona gene süt içirdi. O ak
fam yemekte Nazmi sudan başka 
bir şey içmedi. 

Tuhaf bir haleti ruhiye içinde 
ya,ayordu. Batı boş bırakılınca ta
şarak, coşarak, dört nala ko,uyor 
ve gemi hafifçe çekildi mi derhal 
uysallaşıyor, olduğ.u yerde kalıyor, 
veya İstenilen istikamete yollanı
yordu: 

1 · ra · de . siz • lef· -mit . ti!.. 

Süt ve su ile yaşamağa başladı
ğı günün üzerinden bir hafta l!eç
m'cti. Bir per5embe sabahı evden 
çıHı. O gece Mari gehııediği için 

Tramvay, son hızile gidiyordu. Oç 
:zil sesi, biribiri ardınca çınladı. 
Tramvay, öyle bir duruş durdu ki, 
kalası tahtaya çarpmadık bir tek 
yolcu kalmadı. 

Ôn sırada yaşlıca bir erkek yol
cuyu uğradığı bu sarsıntı, fena hal
de hiddetlendirmişti. Avazı çıktığı 
kadar: 

- Vay eşşek vay! ... diye haykır
dı. 

Bu haykırışı vatman da duymu,. 
tu. Canı sıkılarak başını çevirdi. 
Yolcuyu tepeden tırnağa süzdükten 
•onra: 

- Eşek kim? kime eJek dediniz? 
diye sordu. 
Adamcağız belliki fena içerlemis 

ti. Yolcudan cevap alamayınca · 
tramvayı durdurdu. Biletçiyi yanı
na çağırarak; 

- Baksana, dedi, şuradan bir po 
lis çağır! :zabıt varakası tutturaca
ğım, bu adam bana esek dedi. 

ihtiyar yolcu, poli~, :zabıt vara
kası sözlerini duyunca ayağa kalk
tı. Yüzü korkudan sararmıştı: 

- Ne olmuş, ne olmuş? diye yü-
rüdü. • 

Vatman, homurdanıyordu: 
- Eşek demesini öğretirim sa-

na! .. 
Yolcu sükunetle sordu: 
- Ben kime eşek dedim? 
- Kime diyeceksin, bana de-

din!. 
Pişkin adammış, gülümsedi: 
- Had; oradan be ... Eşek diye 

ben kendime söyledim .. . 
- Kendine neden eşek diyor

sun? 
- Et paketini, Beyoğlu balıkpa

:r.arındaki di.ikkiında unutmusum. 
Ondan ötürü.. ' 

Yo 1culardan biri hemen araya gi
rip, vatmana işaret etti: 

- Amca ~ey (?) eşekliği üzeri
ne aldı, hadi işi uzatma artık, çek 
arabayı! .. 

Kulakmisafiri 

Bugünkü· Frograı::ı 
1 N S TAN BUL' 

18: Almanca derı. 18,30: Jimnastik, Bay•n 
Azade Tarcan. 18,30: Danı muaikiıi, 19,30: 

Habet"1ıPr, 19,40: Viyoloniıt Bülent; Keman ıo· 
lo, 20,10: Orkeıtra plik. 20,40: Stxdyo hafif 
musiki orkeıtraıı. 21,20: Son haberler. 21,30: 

Radro orkeıtraıı. 22: Radyo caz ve tanıo or· 

keıtraları. 

223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 

18: Piyano konseri. -Sözler. 18,35: Piyano 
ıarkı oda muıiki kuartetti. 19,45: Söıı:lel". 20: 

Hafif muıiki. - Si:iTler. 20,30: Hafif muıiki· 
nin devamı. - Söı:lrr. 21: Pli.k. - Haberler. 
23,30: Rckl.imlar. 23,45: Konfet"anı. 24,05: 

Danı muaikiıi. 

823 Khz. B U K R E Ş, 364 m. 

13 · 15 Gündüz plik netriyatı. 18: Radyo
cazı 19,: Son moda tanıolar. 19,15: Radyo ca· 

zının d~vamı. 20: Konferanaı. 20,20: (Retlim
tarkıları.J 20,45: Konferanı, 21,05: Noel 'arkı· 
ları. 21,45: Kc.nferanı. 22: Romen muıikiıi. 
23: Haberler. 23,25: Orkeıtranın devamı. 

1195 Kh. F R A N K F U R T, 251 m. 

lG,30: Sözler. 19,50: Eilenceli ko.,ser. 20, 
45: Aktüahte. 21: Haberler. 21,10: H..ı.ydn ve 
Schumannın eserlerinden tarkılar. 21,50 "Ayak 
kapçı ve ii:ı:erine tair., iıimli ıkeç. 23; Haber• 
ler. 23,15: Spor. 23,30: Halk musikisi. 24: 
Plik. J • 3 Gece konseri. 

Khz. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 

19,20: Halk musikisi. 20,30: Gü:ı:el sanatlar 
ve tarih. 20,SO: Aktüal.ite. 21: Haberler. 21,10: 
Strauııun eserler.inden operet taı-kıları. 23: 
Haberler, spor. 23,20: Plik musikisi. 24: Ei· 

yalnız kalmı,tı. T unele kadar yürü
dü. Karaköye inince biraz deniz ha
vası almak istedi. Denizi dütünün
ce hatırına vapurlar geldi ve bir 
vapu• binmek isteyince kendini 
ada iskelesinde buldu. O zaman; 

• - İyi .. - dedi - Büyükada 
kimbilir bugün ne kadar güzeldir! 
Nerimanı alır, tura çıkarım. 

Neriman ... 
Günetten yanmıf kolları, hülya

lı bakıtları, güldüğü zaman otuz , 
ikisi birden gözüken temiz ditleri 
ve kıpkırmızı diliyle Nerimanı gö
rür gibi oldu. 

- Ben de ne sersemim! - diye 
düfündü - bu kızı ihmal et ... Ma
ri ile meyhane meyhane dolaş. 
Yok Calibe Makriköydemiş diye 
düfün, üzül.. 

Eli kendiliğinden ipekli mendili
ne gitti. Mendili burnuna dayadı. 
Sarayburnunu dolaşan gemının 
tentelerini oynatan rüzgar, bu men 
dilin avucunun iki yanından tafan 
uclarını yanaklarına çarpıyordu. 
Uzun uzun kokladı. 

Helyotrop .. 
Ada, tur ,yolları, maden kıyıları

nı gerine gerine yalayan deniz, be
yaz bulutları kızıllaştıran sabah 
güneti.. Havuzu saran örümcek 
ağları ... 

Nerimanın bu hatıraları birer 

Ceçen defaki bilmecemizi doiru halleden• 
ler arasında çektiijmiz kurada birinciliii: 
Ankara, Muhaıebei buıuıiye müdüriyetinde 

Zehra Sönmezıoy, ikinciliii: Beykozda Se • 
miha Galip ku:anmıılardır. 

L\itfen hediyelerini idarehanetni:ı:den aldır· 

maları kendilerinden rjca olunur. 

Ceçen defaki bilmecemi
zin halledilmiş şekli 
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Oıman!ıca karıılıklarını y;zdıiımız ke1İ· 
melıerin Öz türkçe mukabillerini yazarak tek· 
limizin bot hanelerine yerlettirip kesiniz. Ve 
Milliyet bilmece memurluiuna gönderiniz. 

Doğru halledenler araıında kura çekiyor ve 
kazananlara hediyeler veriyoruz. 

Müddet: Perıembe ıünü aktama kadardır. 

Yeni tilmecemiz 
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SOLDAN SACA 

1 - Milliyetin yeni adı 3 1 Dem 3, Şöhret 3. 

2 - Yama 2, Umumi S, Nota 2. 
3 - Berf 3, Ekıik. 3. 
4 - B'-r .aayet~miz 5. 
S - Nota 2, Aksi, meıum 5, Beyıir 2. 
6 - Ayakta 3. Hal rabıtau 3, 
7 - Bir ne•i içki 4, Cedit, l'ayretli, kavi 4. 

8 - Dalilet, hiddet 3, 
10 - Köpek 21 Düruı 5, Aımaktan emir 2. 

l l - 8ir renk 4, Laz kayıiı 4. 

YUKARDAN AŞAC! 

1 - Çift deiil 3, Nota 2, Duman lekeıi 2. 
2 - Amca 3ı Ce:ı:ire 3, Cet 3. 
3 .__ Bir rakam J. 
4 - Avize, hevenk 4, Oüb 3. 
5 - Sonuna ıt:r (1) koyarsanız saçlan do· 

külür 2. 
6 - Yad.etmek S. Huauai: 4. 
7 - lstifahın 2, lıte 2. 
8 - Sırt 4, Yemin 3. 

9 - Güzellik kıraliçeıi 3. 
10 - Bal a.meleıi 3, Valide 3, Hal rabıtası 3. 

11 - Parlak 3, Nota 2, Şart edalı 2. 

lenceli musiki. 

686 Khz. B E L G R A T, 437 m. 
20,15: Haberler. - Uluıal neıriyat. 21: Pi· 

yano . keman kuarteti. 21,30: Sözler. 22: Rek· 
lim. 22,15: Viyanadan nakil. 23: Haberler. 23, 
20: Orkıı!•tra refakatile ıarlo:lar. 

841 Khz. B E R L 1 N, 357 m. 
18,30: Markı Rıı!ıerin ll!aerlerinden trio kon• 

ıer. - Skeç. 19,30: Brahınıın eıerlf"rinden 
tar kılar, 20: Schubert trio konseri, 20,30: l\ıne 
le için. 20,40: Aktüalite. - Haberler. 21,10: 
N eıeli küçük radyo orkestrau. 22: Kabara 
muıikiıi 24: Köniııberıten nakil. 

545 Khz. B U D A P E Ş l: E, 550 m. 
19,10: Opera orkeıtra•ı. 20,35: Şiirler, 21,10: 

Şarkılar. 21_.55: Haberler. 22,15: Viyanadan 
nakil. 23,30: Haberler. 23,35: Pl8.k. 24,20: Çin· 
sene muıiki•i. 24,05: H11.berler. 

Yarınkı ~rogram 
1 N S TAN BUL, 

18: Fı-ansızca derı. 18,30: Jimnastik: Selim 
Su·rr T arcan, 19: Danı muaikiıi, plik. 19,30: 
Haberler, 19,40: Piyanist bayan Kari Oıkan 
piyano ıolo, 20,10: Hafif muıiki: pli.k. 20,30: 
Balalayka orkestrası, 21,15: Son haberler. 21, 
30: Münir Nuı-eddin tan: Radyo orkeıtraıı. i· 
le beraber, 22: Radyo caz ve tanıo orkeılra.ıı. 

birer hayalinde belirince; 
- Ne yavaş gidiyor bu gemi? ' 

- diye homurdandı -
Mendili biraz daha kuvvetle bur· 

nuna bastırdı: 
Ooh! 
Fakat Neriman işte ancak bu ka

dar hatırlanabildi. Zira aradan he
nüz yarım saat geçmitti ki Nazmi
nin eli bu helyotrop kokulu mendi
li, çıkardığı gibi gene kendiliğin
den acele acele cebine trkıyordu. 
Gözlerinde birdenbire bir başka 
arzu alevleniftrmit1i. Neden mi? 
Neden olacak. .. Modaya yanaşan 
vapurun üst güvertesinden iskele
yi dolduran yolculara, seyircilere 
bakarken gözleri balıkçının önün
de duran üç ~ıza ilişmİfti. Bunlar· 
dan biri ... Galibe... Evet evet o i
di: 

Galibe ... 
Derhal vapurdan çıktı, kravıı_tı

nı düzeltti, iskelede _geziyormut gİ· 
bi bir hava takınarak sallana sal
la tenbel tenbel yürüdü. Kızın et
rafında bir iki kere dolandı, ailem 
etti kallem etti nihayet kız arkadat
larından ayrıldı. 

Az sonra Mühürdara çıi<İın dar 
sokaklardan birinde yan yana yü
rüyorlardı. 

Sokak tenha idi. Bir iki çocuk 
çenber çeviriyor ve bir yoğurtçu 

Yann a~şam SOMER sineması 
Henrı Bataille'in meşhur piyesi 

ISKANDAL 
Filminin ilk iraesi mUnasebetile M O S T ES N A G A LA 
Bittin kadınların görmeleri llzımgclen bir film ... 
Bütlln erkeklerin tctebbü etmeleri lazım gelen bir film ... 

GABY MORLA Y ve HENRI ROLLAN 
gibi iki bftyllk artist tarafından temıil edilen bu muhteşem film içio 

yerlerin evciden temin edilmesi rica olu•ur. Telefon: 428~1 

• 
ittihadı Milli 

Türk Sigorta Şirketi 
Hı.:dk ve hayat üzerine sigorta muameleleri İcra eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idarui : Galatada Onyon Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887 + 7 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy Topçu:ar caddesi No . 3 3 
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lstanhul Altıncı icra Memurluğundan 
Birinci derece ipotek borcundan dola 

yı vazıyet edilip üç yeminli ehlikvukuf 
marifetile tamımıına 1587 lira kıymet 
takdir edilen Balatta Hacı Isa mahalle
sinde Orta sokağında eski 41 yeni 63 
numaralı hanenin açık arttırma ile para
ya çevrilmesine karar verilmit ve şart
namesi 15 • 1 • 935 tarihinden itibaren 
divanhaneye asılmı§'tır. Mezkur gayri
menkulüA'l birinci acık arttırması 16 - 2-
935 tarihinde saat is den 16 ya kadar 
58.tılacaktır. Bu arttırmada muhammen 
kıymetin % 75 ine talip çıkmadığı takdir
de 15 günü müteakıp yani 3 • 3 • 935 ta
rihinde saat 15 den 16 ya kadar açık art
tırma ile satılacaktır. Bu arttırmanın 
muhammen kıymetin % 75 İne talip çık
madığı takdirde salı§ 2280 numaralı ka
nun mucibince geri bırakılacaktır. Satıı
lar bedeli peıindir. Vakıf icaresi va mü
terakim vergi, tenvirat ve tanzifat ver -
gileri borçluya ait olup salı§ bedelinden 
alınacaktır. Taliplerin muhammen kıy
metin % yedi buçuğu nisbetinde pey ak • 
çesi veya nisbet <lahilinde milli bir ban
ka mektubunu hamil olarak satı§ zama· 
nından evvel gelmeleri lazımdır. icra ka
nununun 126 ncı maddesinin 4 üncü fık
rasına tevfikan bu gayri menkul üzerin· 
de diğer ipotekli alacaklılarla alakadar
ların ve irtifak hakkı salıiplerinin bu bıık 
!arının husu•ile faiz ve masrafları dahil 
olan iddialannnı ilin tarihinden itibaren ) 

, 20 gün içinde evrakı miiıbitelerile birlik
te dairemize bildirmeleri lazmıdır .Akri tak 
dirde .hakları tapu ıicillerile .ahit olma
dıkça satı§ bedelinin paylaımasından ha
riç kalacaklardır. Bütün alakadarların 
mezk\ır mddei kanuniye ahkamına göre 
hareket etmeleri ve daha fazla malumat 
ve mezkllr hanenin evsafını öğrenmek 
isteyenlerin altıncı icra dairesinin 34/ .. 
3090 numaralı dosyası üzerine müracaat 
etmeleri ilan olunur. (6992) 

htanhul asliye altıncı hukuk mahke
mesinden: 

lbrahim tarafından Fatih Kumrulu 
Mesçit sokağında 1 numarada ölü Mu
rat kızı Fitnat aleyhine açılan boıanma 
davasımn tahkikatı eınaıında müddea .. 
aleyh Fitnatın ikametgahının meçhuliye· 
tine binaen dl'vetiyenin on beı gün müd
detle ilanen tebliğine karar verilmi§ ve 
tahkikat günü olarak 31 • 1 • 935 tayin 
kılınmış ve bir nüshası da mahkeme di
vanhanesine asrlmıt bulunduğundan ta
yin olunan gün ve saatte Asliye mah• 
kemesi 6 net hukuk dairesinde hazır bu
lunulması lüzumu tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. ( 6995) 

mızmız bir kadına kase beğendir
meğe çalışıyordu. Ağzını ilk açan 
Galibe oldu: 

- Vallahi şaştım ... - dedi -
hiç te mi utanmıyorsun? Ne yüzle 
bana geliyorsun? Ben seni daha 
vapurdan tanıdım. Fakat dedim a 
sen de yüz surat yok. Gene gibisin? 
yapıştın mı yapışıyorsun! Adeta 
zorla beni arkadaşlarımdaın ayır
dın. 

- . 
- Hot·· gelmesem gene gelmez-

dim a ... 

..- Neye susuyorsun? 
- Seni dinliyorum. Bu kadar 

kızgın olduğunu bilseydim ... 
- Bunu anlaman için yüksek 

zekaya ihtiyaç yok. Yaptığın teyle
ri hatırlaman kafi. 

. 
- Burnumun dibinde bir batka

sile kucak kucağa döndün, dola,. 
tın .. Dikkat ettim bir defa bile yü
züme bakmadın. Hırsımdan !\Z kal
sın herkesin yanında bayılıvere
cehim. Eve koştum, ayna karşısın· 
da saatlerce kendime baktım. Val
lahi N?.zmi ben o sarı'ın kadından 
çirkin değilim. 

- Fakat ne yalan söyleyeyim. 
Hiç te fena kadın değil.. Şimdi ne-

Parasız resım dersleri 
HALKEVINDEN: Evimizin Güıel ıi~i 

Sanatlar şubesi resim kolu tarafında' b 
parasız resim derslerine başlanmııtıl • • , 
Bayan ve Baylardan yıızılmak isteyeP~·g~f 
rin her .gün ~aat. (16,5) da Alayk~ılı'° Fa 
iç lılerı Çevırerune başvurmalan ilan' il 
lunur. zı 

....................... -~ 
Deniz yolları 
Ac~t~~ ,Eı!.ı,f1,. ~~ı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühiirdıınad• 
!itti ..... Han.. Tel. 22740. ne 

TRAAZON YOLU aıu 
KARADENiZ vapuru 15 Ildır A 

ci Kanun SALI günü saat 20 d• 
Galata Rıhtımından kalkacalı 
giditte Zonguldak, lnebolu, Si· 
nop, Samsun, Fatsa, Ordu, Gi· 
reson. Tirebolu, Görele Trab • 
:zon, Ri:zeye dönüfte b~ara jfj• o 
veten Sürmene'ye de uğrayaca k 
tır. (172) 374 idi 

BARTIN YOLU 
lNEBOLU vapuru 16 Jkinı:İ 
kanun ÇARŞAMBA saat 1 ·ra_n __ , 

Sirkeci rıhtımından kalkacak S 
ditte Ereğli, Zonğuldak, Bar- • 
tın, Amasra, Kurucatile, Cide
ye. Dönütte yalnız Kurucqile 
Amasraya uğramıyacaktır. 

(184) --.. -.......... -.... 
r·~~· T~.~!.N!~!:f. ! m.='. Mektep sokak No. 35 ,ık 

311 _ ................. . 
Jlilliycı 
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aeç•n nüahalar 10 kuruıtur.- Gaı:eta .,. 
matbuya ait iıler için müdiriyete ,.,. 
racaat edilir. Gazetemiz ili.nların 111es'•" 
liyetini kabul etmez. • 

' ·ı 

ı ........................ ~~na 
B 

- ---- la 
reye gideceğiz? la 

- Bilmen>... k:eY«ı 
- Böyle sokak sokak dola,aCV run 

değiliz n... ~id" 
- Zannederim. Sen söyle nete'"ı.ır 

gidelim. Kurbağalıdan bir sand-1' us' 
bin•ek nasıl olur? 

- Öğle sığacmda çekilmez .. 
us 
ıap 

- • • • • • • • lZa 
- Gel ben seni bir yere götür' ıap 

yim... lan 
·- Serin bir yer olsun bari... ıul 
- Eh. .•• ~erincedir. 
- Bıra içebilir miyiz? :ari 
- Bakk~ldan aldırırız... lal 
Na:rmi yan gözle kıza baktı: . :ıoyı 
- Beni nereye götürmek jıtı' ~i~ 

yorsun kuzum? ~ild 
-- Nereye olacak ... bizim e11e·' 
- n!..... Jrte e 
- Kaçırclın mı? koskoca 1'a

1 
,rirs 

köyde gidecek başka bir yer b:ı' her 
madın mı7 1 ıını 

·- Gf.ecl... fazla söylenme. Sıı.1' C 

büyük bir sürpriz var. dır. 
- . . . . • • ır b~k 
- 7 aten iki gündür seni ar';ıt' hır : 

yorum. Bunu söylemek iste,.,ı-ııl•,.. ~a~ 
ama .. Ağzımdan kaçtı i,te. Ne;~ İ'ıısı 
nediyor•un? Bana giiz kaş ettiP.'~ Öaı 
çin mi ı•rkadaslarımdan ayrılch.,, yl. 

Ay3. irini kili·enin ark~ t-..•r''· 
da bir sokağa girmişler<li. ,. 
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Elbiselerimiz 
ir ev kadını 
modayı nasıl 
aklp tmell? 
AN SAKIN CAFCAFLI KU
ŞLAR/ iNTiHAP ETMEYiN 
ISELERINIZ GELiP GEÇiCi 

DAYA TABiR OLMASIN! 

Elbiselerinizi uzun zaman mu
aza etmek ister misiniz? O hal
onlara iyi bakın! 
akta öyle müsrif kadınlar var

r ki bir elbise yaptırdı mı daha 
eden brkar: 

"- Aman der! Şu eskise de ye· 
sini yaptırsam!,, 
Bunun bir sebebi de modanın 

buk geçivermesidir. Elbette, kim 
.ği9ik esvap giymek istemez, kim 

jJı>dadan hazetmez? 
, Fakat iyi bir ev kadını, bir aile 
zı hem modayı takip etmesini, 

de elbisesini bakmasını bil
lidir. Onun için elbiselerinizi 
ptırırken göze batar tekilde 

i kumatlar intihap etmeyiniz. 
nra batka efüiseniz yoksa sizi 

a uzaktan görür görmez: 
' - itte derler. O elbisesi beyaz 

nekli kadın ııeliyor 1. 
- itte derler! O 9apkası koke-

zlu kız geliyor!. 
Aman, onun için ne elbisesi he• 

kli kadın, ne de 9apkası koko • 
zlu kız olun. 

O elbiseler, o şapkalar, o is • 
'nler giyilirı Lkat her zaman 

ğil. Çok değittirecek elbıseleri
. z oluna hiç bir mahzuru yoktur. 

kat mesela benim gibi yazlık 
hk, gündelik, seyranlık bir ka
malik olursanız hunları müm • 

'n oldutu kadar göze batmıyan 
umatlardk!l intihap edin. Yoksa 
andığınız gündür. 

Sonra hu elbiselerin biçimleri
. o tekilde yaptırmak lazımdır 

moda defiitae bile sizin elbiıe
:ıin modası deği9mesin ! 

Mesela bir vakitler kut biçimi 
tia denilen 'fapka moda olmuş-

ı . Bu 9apkalar bir çok bayanlıı.
n ha.tında görüldü. Fakat cok 

meden gelınesile gitmesi b~ ol
. Hemen Şetiaya sarılanlar da 

1 çıkta kaldılar. Fakat şapkasını ne 
Lmamile buna benzeyen ne de 
tka biçimde yaptırmayanlar kar 
'ler. Ufak bir masrafla 9apka

rm1 düzelttiler. Ve yepyeni 9ap
a kazandılar. 

Sonra omuzları kalkık mant•l -
moda oldu. Hatta o kadar ki 
Bunların içinde Çakırcahnm 

tekliğine benziyen kollar da var
ı. Bazıları bu fi9eklikleri çiçek 
azosu kadar genit yaptırdılar. 

Hata efendim hata!. 

Şimdi bakın bunlar ortadan ya
yava9 siliniyor. Kayboluyor. 

iz de elalem ortasında modası 
eçmit bir elbise ile çalım sata • 
oazsınız ki ... 

. Bol kumat kullanılan modalar
la U'ZUn eteklerde, genit tapkalar· 
a modayı takip etmek bir dere -

:eye kadar muvafrk olur. Çünkü 
runlar nihayet top top kwnaf gi -

fİdir. icap ederse derhal bozdu • 
, 'Ur, batka tekle dökersiniz. Fak.at 
nsa elbiaelerle, hele o kibrit ku • 
usuna benziyen küçücük daracık 
.apkalarla ne yaparsınız? Ya ma• 
ızallah femsiye gibi geni' kenarlı 
apkalar moda oluraa? Sizin tap • 
canız lahana yaprağı değildir ki 
layıp ta büyütesin iz! 
Dar, kısa etekler kısa kollu en

. ari!er de böyledir. 'onun için iti • 
lalden ayrılmayın. Hem enine he:n 

.. loyuna çeker kumatlardan intihap 
11 ..... B' · ı · · d ::cıın.. ıçım erını e bariz bir te-

<ilde gösterir modeller seçmeyin. 
·· Yoksa hani bir rüzgar değişip 

1
, te elbisenin tekilleri altüst oluve
. rirse siz kısacık mantonuzla zem

' heri zürafası gibi dımdızlak kalır
# sınız. 

Çantalarınız da böyle olmalı • 
dır. Ne o, son zamanlarda bir kü • 
bik çantalar çıktı. Yamru yumru 
b"ir şey! in an bunları gördüğü za-

W ~a.n kendis ne asd ren• r:ılarrn ser
. ;R•sınde zannedivo"'. 5 • t"l inan .. 
1 mayın. Bunlar hep para lolabıdır. 
,.ı· Öyle arada sırada bir meydana çı-
1' • Moda oluveı iı ler ve sonra or-

tadan geldiği gibi, esrarengiz bir 
~ekilde kaybolur. Siz de kübik, da
lavereli çantanızla meydanda ka -
lırsınız. 

Sonra alacağınız çantanın da 
pek göze batar bir renkte olmama
sına dikkat cJin: Mesela arap du
dafiı gibi kır .. ıızı bir çanta a!clmız. 

Kalayların 
Benim kaynanam tencerelerin te -
mizliğine pek meraklıdır. Hele bir 
tencerenin dibi kirli olsun, hele ka 
ra olsun! Artık o zaman kıyame -
tin koptuğu gündür. Üstelik len • 
cereleri de adamakıllı muayene e . 
der. Bir tencerenin temiz olup ol· 
madığmı anlamak için eline bir si 
gara kağıdı alır, onu parmağile ten 
cerenin iı;inde dola.ttrrır. Eğer bu 
kağıt biraz yağlanırsa o zaman d.l 
kıyametin koptuğu gündür!. 
Vakıa timdi sigara kağıdile mu

ayene yapamıyor. Çünkü sigara ka 

Kolunuza takdmz ! Beyoğlu cad -
desinde enine boyuna dolatıyor -
sunuz !.. Aman efendim aman her 
kes size bakıyor .. 

Fakat ikinci günü artık cümle 
alem sizi tanımı,trr. Siz bile her 
gün rastgeldiğiniz kimselere a'ina 
çıkmazsınız? Mesela şu kibar kah 
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Çoraplarımız 

Açık çorapları 
nasıl koyu 

renge boyarız? 
BAYAN PAKIZ,E iLE KOMŞUSU 
ARASINDA ÇORAP MESELE
SiNDEN ÇIKAN HARERETLI 
BiR MUNAKAŞA BiZE BUNU 

ôCRETIYOR! 

Bu bizim bay damat ta sağ ol
sun var olsun hiç bir teyden anla
maz.Bir gün kendisini bakkala so 
ğan aldırmağa gönderdim. O tut
mut tohumcuya gidip lale soğanı 
almıt !. 

Daha efendim dört sene oldu 
bizim kızı alalı, henüz usk!tmru 
ile kolyozu farkedemiyor .. 

Dana etile koyun eti hiç fark 
edilmez olur mu? 

Buna rağmen eksik olmasın za· 
vallı adamcağız her gün gider bir 
fey alır getirir. Geçenlerde bay • 
ram diye gitmit bana bir çift İpek 
çorap almıt !. 

İyi ya be adara rnac!e:r.ki çorap 
alacaktın. Çıkarıp para~ını bana 
verse idin de ben aısa ıaım y.ı t. 

Hayır, bunu yapmaz. llla'u ken 
disi alacak .. Hani tevatür olmasın 
ucuz tapon mal mı alıyor. Orası,i 
ru pek bilemem .. 

-

Kuyruklu elblseler 
Kuyruklu gece elbiseleri yine moda sahasını iıgal 

o:tımeie b'lfladı. Pariain, Neuyorkun yük•ek dikiı ma
iazala" ıimdi de kumaı tacir/erile bir olarak "tekleri 
yerleri aüpüren elbiaeleri ortaya ;attılar. 

llu moda lilhakilta tarihte ;z;aman l:aman görülmüı 
l:ılıat bir .ı:ümren~n elinde bira% dolaftıktan aonra hiç 
te pratik olmadığından terkedilmiıti. Eski Fran•ız sa· 
raylarındaki kad:nlann kıya/etlerine ait ruimlerde 
böyle ırenif tafta etekli elbiıelere az mı te•adül ederiz. 
Hattô büyük anneler:mizin ıandıklannı kanıtınr.salı 
bu gün bile onların içinde etekleri genİf ııe aüpür 
aiipür talta entariler görürüz. 

Fakat Harbı umumi herkesi bu güzel elbU.elerden 
uzakl'lftırdı. Cümle alem, daha pratik, daha kolay ya
pılan daha az: ımasrafı icap ettiren bir modaya doğru 
döndü, O da kısa etekti. ' 

Kı•a etekli elbiselerin ucuz olmasından baıka bir de 
ayraca güz.elliği cazibesi vardı. O da zayıf, ince bacalı
lan meydana çıkarıyordu. Ôyle ya harbin •ıkıntuından 
sonra herkes bira;z; daha serbestlemek ar;z;usunda idi. 
Ahlak bira;z; daha geniılemifti. Kısa etekli elb:.eler 
kuala kısala diz kapaklarının biraz üstüne bile çıktı. 
Fakat bu hiç te kibar durmuyordu. Derken bir aksüla
mel baıladı. En kibar •alonlarda elbiselerin etekleri 
birden bire uzamağa ve genişlemeğe baıladı. Topukla
rın atık kemiklerini döven elbiseler moda oldu. 

Şimdi yeni moda arkası bundan biraz daha uzun o
lan elbise/erdedir. Bu elbiseleri bundan dört şene eli -
uel de görmüştük. Fakat o zamanki moda di:11 kapak
larını açık bırakıyor, arkadan baldır/an kapıyordu. 
Yeni moda iae büsbütün baıkadır. Eteğin Ön kıamı yera 
temas ettiği gibi, arka kısmı da bir uzun kuyruk f"k • 
linda arkadan •ÜrÜnmektedir. Fakat bu parfa öyle e•· 
kiden olduğu gibi metrelerce uzun değildir. Ancak "" 
(lncak bir metre vardır. 

Bu moda lıtanbula gelecek mi dersiniz? Belki ge
lir. Fakat böyle bir metre kuyrukla dolaımak her ba
yanın kan değildir. Çünkü buna göre de eıı buna göre 
2e cilalı parka İlter. 

temiz.iği 
ğrtları onun için çok kıymetlendi. 
Malfunya sigarasını ince içtiği için 
bir paketin içinden çıkan kağıtlar 
kafi gelıniyor. Onun için tencere· 
den ziyade sigara kaiıdının üzeri· 
ne taklak atıyor. Fakat gene temiz 
)iğe meraklıdır. Bakın kaynanam 
içi kalaylı mutfak eşyasını, tence
releri, aahınları nasıl temizler: 

Bunları önce sabunlu suda yı • 
kar, sonra bir parça gayet ince tel 
demeti ile oğar. Daha sonra soğuk 
suda çalkalayıp tozlu bir bez ile 
siler. 

venin köşesinde her daim oturan 
adamı tanımaz mısınız? Fakat o 
adam da yüzde yüz sizi tanır; Ne
reden mi? 

Şüphesiz evvela güzelliğiniz -
den ... 

Aman bu tanrşrklrğa elinizde -
ki kırmızı boncuk gibi çantanın da 

büyük bir tesiri vardır. 
Onun için asri, temiz bir ev ka

dını bütün bu ince noktalara hay
li itina etmek ve kendisine ona gö
re çeki dü:ı:en vermek mecburiye
tindedir. 

Hadi size bol bol nasihat!. 
Ama yapması da siz ait!. 

l9te, ne diyordum. Ha! Bizim 
damat bana bir çift çorap almış!. 

Aman ne çorap ! 
Aman ne çorap! 
Bal kabağı gibi apaç:k !. 

Ben bu ya•tan sonra kal!cıp böy
le çorap giyebil:r miyim h'ç? Son
:ra elalem ne der? İnsanı dillere des 
t&n ederler vallahi!. 

Sonra açık çorap ta bana hiç 
yakışmn. O gençlerin i,i.. Ho, 
genç)~ de timdi koyu renk çorap 
giyiyorlar ya ne iie.. Hem efen -
dim koyu renk çorap ba
cakları daha ince gösterir. Hele si· 
yah çoraplar! Hele onlar!. 

Benim bacaklarım da biraz ha· 
ni hürmetlicedir. Onun için biraz 
koyu renk giysem daha münasip 
olur değil mi hele? 

itte, ne yapanınız. Kalkıp ta: 
- Niye bunu aldın denir mi? 

Sonra büsbütün kızar köpürür. 

Biz de onun için aldık kabul et. 

tik .. 
Fakat bir türlü cesaret edip te 

giyemiyorum ki.. Zavallı çorabı 
derledim topladım bohçaya koy • 
dum ... 

••• 
Bayan Pakize böyle uzun boy

lu kumşusuna dert v,.,.,..n~ '·· -:~. 
lkat komşusu gün görmüş bir ka. 
dındı, hemen atılcıı: 

- A kardef dedi, ne var ne ü
zülüyorsun bundan kolay ne var? 
Çay içmez misin sen! Ha o çayı 
iyice kaynat. Çorabını bu çay su· 
yuna batır çrkar. Bak ne renk o • 
lur ne renk olur .. 

Hem ben eskimit, yahut çok gi· 
yitmiş çoraplarımı da böyle yapa
rım. Çünkü güne.ten rengi solar. 
Açılır. Hemen onu çay suyuna ba
tırırım .. Gayet güzel olur. 

Bayan Pakize bu nasihatleri sü 
kunetle dinledi. Çünkü o bütün ma 
hallede her ,eyi kendim bilirim 
iddiasında idi. Biriainin çıkıp ta a
kıl öğretmeaine imkanı yok ta -
hammül edemiyordu . 

içinden memnundu. Fakat dı • 

tından hiç bu sevincini meydana 
vurmak İstP.mİyordu. Hemen ce . 

vap verdi: 
- llii.hi kardet ! Doğru aöylü

yorsun, doğru söylüyorsun ama 
çaya yazık değil mi? 

O söylediğini ben de biliyorum 
Fakat çaya a::ıyorum. 

Komşusunun sabrı tahammülü 
kalmamı~tı: 

- Evet doğru. Çaya yazık o · 
hır. Fakat istersen çorabı içine ba
tırıp çıkardıktan sonra geri kalan 
çaya da ,eker at iç! 
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~CASlJ~ 
~· . ~ 

HAYAT 1 M f'.-ralZ 

Yazan Marthe Richard Tercüme eden ı M. F. 

Madamki benden Fransaga gardım 
edecek intikam almak Jırsa

tını etirgegorlar, kendimi yakarım 
' 

Hülasa 
[Marthe Ricbard Fransa cas~luk 

teı .ilatı tarafından ispanyaya conde
rilroi1tir. Va~ıfcsi ora~ . ~ma':' casus 
teşkilatına cırmek ve ikı cihetlı caıua
luk yapmaktır. Marthc bir oUrU mac~-. 
ralardan sonra Alman caıuslanrun reısı 
.baron Fon Krobn ile tanIJmııtır. Bun
dan bir çok maHlınat almıı ve bunları 
l"ransaya bildirmi~tir. 

Şimdi Martbe bir fırut bularak Pa
risc dönmü§ ve şefini bularak ona Ba· 
ronu soymak için kurduğu bir dolabı 
anlatmış ve tekrar lspanyaya avdet et
miştir.] 

Bildirilen yerde bir lıpanyol lo
kanta salonu vardı.. epey bekle
dlın ... Aıabımın gerginliği son had
dini bulmuf··· Hele bu beklemek 
yok mu beni büsbütün çileden çı· 
karıyordu ... Beklemek ... her zaman 
beklemek ... Ve bu müd<let zarfında 
fon Krohn'a tahammül etmek! 

Eğer ben her zaman faydalı ol
mak fırsatları zuhur ettikçe i •• mi 
ertesi güne bıraksa idim Fransız 
gizli tetkilatı benclen tikli.yet eder 
ve hatta beni kullanmazdı .. Mös· 
yö Mujicat gözüktü Hakikaten sa
kal:ı bir ad.ımr!ı C akat sarı ııakallı, 
tatlı bakı,h bir adamdı 

Kendi•ini takı: im etti: 
, - Kumandan R .•.. 

Çok terbiyeli iı!i, i~inı bildiği an
latılıyord:ı ve biı· tef tavrile ko
nufuyordu: 

- Her ~eyden evvel, Jedi. Bütün 
mektuplarınızı bana vereceksiniz ... 
onları ben göndereceğim ... Madri
de Mösyö dö M .. ' ün yerine geldim. 
Bir karıtıklık daha ... Benim şefim 
hakikatte kim id\? .. Kumandan R .• 
in kuru laflarına inanmalı mı idim? 
Pariaten bu hususta hiç bir talimat 
almam19tım ve Aluet olduğumu bi
le bilmiyordu. Parladım: 

- Kuman-:lan, dedim, r.için pa
rulasız &'"lıyonunuz?.. Artık bık
tım. Parnte benimle alay ediyorlar. 
Avdet etmek için Pasaportumun 
vizeıini itsedim .. Niçin bana yardı
mı eıirgiyorlar?. Bu suali onlara 
aormanıv aizdeu rica ederim. 

K~mand;ı.n ,aşkın pşJnn bakın· 
dın .. Çolr hayret etmitti ... Iliddeti
ınin kartısında ne yapacağını bil
miyordu. Bana F ra "lsız gizli tetkili. 
tının kapiten Lado'll'ııun vaziyeti
nin ne olduğunu benden saklıyor
lardı. Uzaktan bir teyler hiııııedi
yordum fakat seb ~bini bilmiyor
dum. 

- Burada kalm'lk istemiyorum , 
diye devam ettim. Artık tahammül 
edemiyorum. Eğar yapmak iste· 
diklerimde serbest bırakılaa idim 
iki senedir çok faydalı itler başa· 
ta.bilirdim.,, 

Kumandan .. Batını s::ıllıyor, N

kalını sıvazlıyordu. Etrıfırıa endi
teli enditeli bakınıy •rd~ı. Beni çok 
terbiyesiz bulduğu ıişikarJı fakat 
ben tedbir falan dü ıünecek halde 
değildim. ·Tekrar: 

- Eğer Paristen hiç bir cevap 
alamazaam, dedim, eğer bana pro
jemi mevkii file koyabilmem için 
gene yarılım gönılermezleTıe benim 
neler yapmağa kadir olduğumu bi
lir misiniz kumandan? ... Maılamki 
benden Franıaya yarılım ede
rek intikam almak lırıatını e
ıirgiyorlar ..• Kendimi yakarım ... 
Barona hakikati haykırırım ıonra 
gidip her feyİ ıelirine anlahnm. 
Alafe naval'larını bu vaziyetten 
ıonra kullanamıyacakları için onu 
geri çağınrlM. 

Sinirden ne hale geldiğimi bilmi
yorum. Kumandan beni teskin et
meğe uğra,ıyor: 

- Sabrediniz, diyordu, her ~yi 
yazacağım .. 

- Evet ... sabrediniz deme'K ko
lay ... Fakat artık sabretmekten de 
bıktım anlıyor musunuz? bıktım, 
wandım. Ya pasaportumu yahut ta 
müsbet emirlerini göndersinler ... 
Aylardanberi sabrediyorum. 

Fon Krohn da çok sinirli idi .. Yü 
zünden hissiyatını anlayacak ka
dar onu iyi tanımıttım. 

Fena bir haber al mı' olmalı • 
idi? .. Ne idi bu haber? .. 

Ona hakikati anlattırmak ıçın 
boş yerı- ufrra~tım. 

torpillediğini ve bu yüzden Alman
ya ile İspanya aruındaki diploma
tik münaaebatm çok gergin oldu
iunu ve kopmak üzere bulundu
e uı .,, •r · .. ttı. Bu sefer, lııpanya 
kraliyeti hükCımeti fena kıZDUftı. 
Belki de dütınn!arla birletec:ekti. 
Sefaretin bütün pa.aportlan hazır. 
'1ı ve bugün yarın İspanyayı terke
deceklerdi. 

- Ya ben? dedim. Bu meselede 
ben ne olacağım? 

Baron Fon :Krohn ıstırabla bana 
bakıyordu beni kaybedeceğini cfü. 
tünüyordu. 

- Siz burada kalacakamız. Ve 
benim itimi siz gôreceksiniz .. Por. 
tekizden para alacaksınız ve gene 
Portekizden hize malumat verecek
sin!z. Gittikten sonra aize bafka 
talımat ta veririm. 

O anlatıyor, ben dinliyordum. 
Memnuniyetle gi;ldüm ... Baron da 
bu gülüşüme memnun oldu. Fakat 
ben, Almanlar eğer t~panyayı ter
kednlt:rae, k.uanın muhteviyatı. 
n~n kıymeti kalımyacak diye aevi
nıyordum. Çünkü kaaanın içindeki
ler .!'alnız Japanyadaki caaualar hak 
kında ve !spanyol sahillerindeki 
denizaltı gemileri hakkında ma}Q. 
mat veri) '-rılu. Su halde artık yar
dıma ihtiyacım kalmıyordu. lspan. 
ya. Almanyava ilıını harbedene o 
da müttefiklerden olacakt ve artık 
ispanyadan malümaı top1ıımağa 
hacet ka lnuyacaktı. 

- Size itimadım vardır. Alman
yadnki seflerim de bu itimadı bili. 
Y~r!ar ... Buradaki tetkilatımızın te 
fı sız olacaksınız. Harp biter bit
mez Berlin sizi bir kraliçe gibi ka. 
bul edecek. 
. Y aziyetin gülünçlüğü beni bir 

muddet teskin etti. 
.. ~ey~at; .. Almanya, ispanyadan 
ozur dıledı ... Madridde bulunan Al
manlar Madridde kaldılar. Baron 
Fon Krohn da onlann arasında idi. 
lıı~oçya usulü dut yapıyordum: O. 
mıt ... ümitsizlik ... ümit ... 

(Bitmedi) 

Sivasta ışık 
SIV AS, (Milliyet) - Sıvas •tık 

birliği tehrimizin ıtıktan mahrum 
kalan yerlerini de ıtığa kavuttur
mağa çalıtmakta<lır. Uzunyol eski 
kale, Aydoğım ve bazı mahı:ılele
rin ıtık itleri de yakında batJana. 
c:ak ve bu suretle oralar da ıtığa 
kavutmUf olacaktr. 

Sivasta yeni bir fidanlık 
SIV AS, (Milliyet) - Şehrimiz. 

de yeni bir fidanlık yapılmasına 
karar verilmittir. Bu fidanlık için 
lazımgelen hazırlıklara başlaruı:ııt
tır. Y akınd'a tohum ekimine başla
nacaktır. 

Balıkesir şehir klübU 
BALIKESiR, (Milliyet) - Çok 

z~mandır dütünülen tehir kulijbü 
nihayet kuruldu. Vali ve kent bat
kanı Bay Şahinin yardımı ile kulüp 
kuruldu. 

Y apılalıdan hemen hiç bir ite 
Y:U-amayan evkaf oteli bu kulüp i
ç~n t~ yerdi, otelin genit ııalonları 
tımdı döşeniyor önümüzdeki bay. 
ram açılacaktır. --Amasyıda müsamere 

AMASYA, (Milliyet) - Orta. 
mektep mezunu gençler toplanarak 
3 • 1 935 pertembe akşamı (pilev
ne mektebi) salonunda (halkevi) 
namına güzel bir müııamere verdi
ler. Gençler (Kozan oğlu) piyesini 
büyük bir muvaffakıyetle temsil e
derek hararetle alkıtlanmıtlar ve 
davetlileri memnun bıraktılar. 

Bundan başka da çok kıymetli 
konferans, şiir ve martlar ııöyüye
rek halkın milli his ve heyecanla
rını kabartmıtlardır. 

Falıkesirde spor 
~ALIKESIR, (Milliyet) - Balı

kesırde .hu sırada belli batlı spor 
hareketı mıntaka kupan için yapı
lan futbol rıaclandır. Her M-ne 
bu maçlar birincilik maclarından 
daha hararetli olur. · 

Nihayet Baron Fon Krohn, Al
ınan sefiri Prens Batibor'la vuku
hıılan bir konu•'Tladan ~o-ıra, bana 
bitkin, zaval'ı h: · l, ı,:ı,. J,t~ ,ı .. ~:,,_ 
altı gemisir.:r> biı ima ~~ol eemİ•İnİ 1 

. ~u yı' merkezde idman yurdu, 
rnulhakatta Ayvalık idman yurdu 
h~•t:ı r:tm 0 ktedir. Kupa birincili
;;;ne en çok idman yurdu yaklaşmıs 
tır · 
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Akşehir bankası suyu şehre ulaştırdı. 
Şimdi c!ektrik vermeğc çalışıyor 

AKŞEHiR (Milliyet) - Burada 
varlığıle biz Aktehirlilerin göğÜf· 
lerini kabartan bir milyon Türk li
rası aermayeli Aktehir bankaaının 
iktisadi ııahada tüccar ve eınafımı
za pek çok yardımı olmaktadır. 
Bu banka yalnız it ıahiplerine ti
cari ııahada hızlanmalarına yar
dım etmekle kalıuıyarak, umumi 
ııhhat bakımından çok lüzumlu o
lan ve bir ııaat mesafede bulunan 
tarlak namındaki güzel bir suyun 
tehre iııaleıinde de memleket nam 
ve hesabına azim fedakarlık aöııter 
mittir. Bu temiz ve giizerau kenti
mizin her tarafında akmakta çartı 

• 

ve mahallelere çok sık bir tekilde 
konulan yangın musluklan vaaıta
sile belediye adaıuları tarafından 
çarfı ve sokaklar sulanmaktadır. 
Bu ıayede halkımız toz topraktan 
kurtulmuttur. 

Aktehir bankaııı bu kere tehriınİ· 
zin elektrik tesiııatını ıu ile müte
harnk olarak yapıuağı da üzerine 
alınıfbr. Yeni elektrik tesisatının 
projeleri ikmal edilerek tasdik için 
Bayındırlık bakanlıima gönderil
mek üzere bulunmUflur. Gönderdi
ğim fotoğraf belediye meydanın
daki fnkiyeden .-rlak ıuyunun 
yükseldiğini göstermektedir. 

J\hrehlr belediye meydanında lukıy ye hallnıle yiiluelen farlal ıııyu 

Aydında fakir çocuklara deve güreşi 

~ Ba,ı alan köflılü tülü 
AYDIN (Milliyet) - Aydın 1 kötklü tülü güretmitler Alim ağa 

balkevi i~I yardım 9ubesi bay- tülüsü kazanmıttı. Bu yıl iddia ile 
ramm 2 nci ve üçlbıcii günleri, orta çok iyi bakılan kötklü tülünün 
ve ilk okullardaki yoksul ve kimııe- kazanacağı mangal batı güretlerin
ıiz çocukları giydirmek üzere de- de söylenmektedir. 
ve güreti yaptırmıfbr. Deve güretinin en tatlı yanı man-

Gürete ııekiz çift tülü girınittir. gal batı güretleridir. Gece deveci. 
Ayağa Aydınlı Ahmet çavufunun !er han kahveıinde toplanır, deve. 
türlüsü Oıımanbüklü ve aepetçi tü- ler dıtarı takılır, davul zurnalar 
lülerini yenerek kazanmıftır. çalar, mangal başında eski deveci

ler ünlü tülü güretlerini anlattırlar. Ortaya lul'fUCU tülüıünü yenen 
köşklü Hamzanın tüllisü ile yorgan 
cı tülüıünü yenen Aydınlı Bay Eyü
ıbün tülüsü güretmit ikisi de bera
bere kalmışlardır. 

Bqa köşk fırka reisi Bay Mehme 
din oğlunun ünlü tülüıü çrkmıt fa. 
kat bu tülü ile güretecek deıık tülü 
bulunmadığından galip sayılmıf ve 
bata konan halıyı almıştır. 

Bu tülü ile yenipazardan Alim a
ğanın tülüsü güreşecekti fakat, A
lim ağanın çok hasta olmasından 
tülüaü gelmemittir. 

Geçen ııene Alim ağa tülüıile 

Deve güretinin ınoduı geçti di
yenlere kartı, deveciler fU yerinde 
kartılığı veriyorlar: 

- Deve güretinden makııat de
ve neılini eyilettirmektir. Deve 
hem banfta. ve hem ()e aavatta ya. 
rarlığı görülen bir hayvandır. 

At ciııaini eyİlettirmek için at 
kotuları yapıldığı gibi deve cinsini 
eyilettirmek için de deve güretleri 
yapıyoruz. 

Güreşin tertip heyetine Bay Ta
lat, Bay Muharrem, b'*muallim 
Şükrü çok çalıtmı,lardır. Ve İyi ne· 
tice alınmasını amil olmutlardır. 

Samsundan geçerken 

Burnunda sinek ile dol~ 
şan adam kimdir? 

Ka!dırımları bozulmuş cadde üzeriıt 
bir yüreğin sızısı nasıl dökü~ür? 

Kaldırımları bozulmuı yolun üstünde ı 
, lıılr demir tl!kerlck aen duyuldu. Bqnnı 

çevirdim: Aizına kadar dolu bir çöpçü t 

arabası.. Bu arabanın içincle; neler yok· ' 
tu. Alb üstü patlamıı teneke maırapalar, 
elle tutulur yeri kalmayan çorap bağla· 
n, renkleri anJıı.ıılamayan birtaknn bez. 
ler, paçavralar, kırpıntılar, yaprakları 
PM'amparça olmuı cıaki kitaplar, içine Ö
teberi aarılmıt yağlı gazeteler .... Boı aar
clalye kutuları, limon portakal elma ka
buklıın .. ltlemez hale geldiği için bir ya· 
na atılan paslı çakılar; küflenmİJ ekmek 
parçaları, çatlak rakı ıişeleri ve daha sa· 
yılmakla tükenmeyecek bir ıürü kınk dö
kük cıya ... 

Çöpçü, duvara yakın ~İr yerde ~abası
nı durdurdu. Aizında ııııaraaı,_ eğilerek, 
iki kaldırım araaında ııkıımıı bır bez çı-
kınını oradan aldL . . . 

Bu çıkın, nenin neıi ıdı? lçınde ne v~r
clı? Hiç merak etmeden, arabası~''!. bır 
köıeııine fırlattı. Onun ardı .aıra yuruyo-

nm. . 
Bir aralık seıılendım: 
_ Çöpçü.... azıcık bana baksana ... 

Arabıuım durdurup yüzüme baktı: 
_ Buyur, ıöyle ... 
Lif ola un diye: 
_ Sen buııünlerde bizim eve ~ğrann• 

yormuııun. Şikayet cttilerM. dediJ?·. 
Alnının ortasındaki damar, ok pbı ka

bardı; bu söz, belli ki izzeti nefnne do· 

kumnııbr: ef d" 
- Uğramadığım gÜ~ .yo~ en •··: sı-

rası ııeliyor da günde ıkı nobet geliyo· 

ruın. .. 
_ Peki ..• peki ... inandım:. 
Beraberce yürüyorduk. Koıebaıına ge• 

lince, yokuı yukarı oapacak oldu. Ben 
de peıinden ayrılmadımı 

- Ne var, ne yok, .izin çöpçüler ara
ımda. .. ıeçiıninizden memnun musunuz 
bari? .. 

Kendisine edebi bir münakaıadan bah· 
~tmiıim gibi, aizını iki kant açarak ba· 

baktı Memnun olmak aözünün ne de
:'ete ııeİdiğini bilmiyor ııı'bi idi. 

Bu aefer, onun anlıyacafı dilden ko-
. 11uıtımıı 

ötıede beride elinize epeyce ıey ııe
çer-:-aiziıı... Çöpler arasında k:imbilir ne
ler bulurıunuz? 

Demin arabaya attığı çıkını hatırladı 
da benden ıüphelendi mi bilmem, hemen 
suratını aabı . • . 

- Çerçöp efendi ... çerçöp ••. dedı, bizım 
elimize bundan bafka ne ıeçecek? 

Güldüm: 
-Arada, (6000 liralık çıkınlar bul• 

duğunuz da oluyor ... Batını ıalladı: 
- Allah Jahit. ... daha bu yaına kadar 

arabaıaı içinde iıe yarar bir J<Y bulma· 
d1111! 

, - Kimdi o, ıizden biriıi, ıeçende epey 
para ele ııeçinniıt1. 

- Geçirdi de ne oldu? •• Batı beliya 
çattı •• o.telik keç ııünler mahbus yattıza 

vallı ..• Şu yahudinin parasını .,1 
çüyü clemiyon mu? ~ 
Aramızda kııa bir ıükut oldU· 

ne ben açtım: . _.ıı 
- Size bu elbiaeleri, bu çj1;11>"" 

verir? 
- Belediyeden alırız. Yıldı 

çizme, bir kat la caket pan~ 
lıu toza toprağa üıt bat daya-ı 

Yavaş yavat açılıyordu; tatb 
ıivesile anlatt: 

- Geçende ıenin ııibi bir ~ 
rekle çöpleri arabaya aktarrYO.;..ıı 
ııördii. ''Oğul. .• böyle etme! ~ 
bofaltırken aj-zını mend!ıle 
}erine mıh rop kaçar •.. dedı. ~A 

Tebeler obun. Güleceğiın ";i 
rop, bizim neremize ka~cak, 0 ıif 
efendileri arar, bulur, dıyecd< 
demedim. 

Sordum: ı 
- Sen mikroptan k?'"~~~yorıl' 
_ Y oh... Mihrap, bızı ııorell 

mazi ~ 
- - Günde kaç saat çalıııraı~ 

- Sekiz on aaat çalıt'J'dık• Jıl. 
diıılenürük deM. Zabah ~aca ;il 
ııalharuk ..•• öteyaıu,_ beri~ 
Evlerin gapılarını bırer bırcr ;ıı 
ğu, uykudan daha uyan~. s~ 
-, "vay çöpçü imlı!,, deyıp 
kapatır • 

Çöpçü oldu iaek suç iılcm 
neke teneke ııübreyi al,koy 

kak aokak ııezdir ••• Hele yu ol~,J 
çekimizi Allah bir kuluna ç3..ı 
Koku bir yandan, mcah bir - J 
nereye, ıinekler oraya. .. Bum~' 
cun11cak konarlar. Sana anlata1;ı, 
le 1 Bir zabah, kırk e~ teneke vi 
leyip, yola çıktım. Don dolat, 
rin arkaımdaki yanııın yerine 
ben diyem bin an, aeıı de y~ ı.J 
hepsi etrafımı sardılar, kaç ;" f 
kaçsan arabayı nireye bırakın? 'J 
ııözümü daladılar, durdular. Oç' 
ıan çıkamadnn. Suratım ~ 
.ti, kaldı. Meğerse, aonraclıuı ~ 
oraya :ııabahtan üç küfe üziiııı~ 
lar .• .Arı, üzüm~ ııörür det d~ ~ 

Hani diyeceiim, zorlu qtil'ı f. 
mi.z... Kıım, karda, yağmurcla. ~ 
-mize kadar çamura bulandıtıı""."ı 

Yazın yuttuğınnuz, tozu toP1 

heç ıorma... ~ 
Akaaraycla V al de camii önlcı"'" 

tik. Burada benden ayn)dı: ' 
- Şimdi nereye gidiyoraun? 

duEJile ilerdeki geniı meydanı~ 
Burada elli k• •ar çöp arabası, 
sıralanmıştı. 

Gülerek: ~ 
- Demek kararıabrnız b -~ 
Karargiihın ne olduğunu ..,1~"' 

lacak ki, hiç •ecrini çıkannadaII 
kamçılayarak yokuı yukan ..ı0 Salihaddin ':::J 

il 

ülkümüzün dönmez gezgincileri, \ 
burayı da Atatürk ıevgisi, Ata
türk kokuıu içinde burculandırmıt
lar ... 

Eskişehirde bir adam 
ESKiŞEHiR, (Milliyet) _... 

mın üçüncü günü ava giden~ 
bankasında öl91icü Bay Abdu~ 
lik denilen yerde donmuı o 
lunmuftur. 

Bir yönde ulusal musiki için 
çalıtıyorlar, bir yönde veritecek mü 
aamerenin ekaiklerini tümleyor· 
)ar, bir yönde bitik, gazete okuyor· 
lar .. 

Her köşesinde, ışık, aylaş, sevinç 
var ... 

--
Bir adam 

Bu bol ışıklı kentimizde gençler okuyor 

Samsunu geziyorum.. Yıllarca 
önce gördüğüm toprak sıvalı, top
rak kokulu, gün görmez yapılar, ak 
lata aklafa, verimli, bayındırlı, gü
zel bir diyar olmut .. 

Denizde vapurlar, karada tren· 
ler otomobiller, arabalar, gürültü
ler' ökonomi varlığının sesi gibi ... 

ÇORUM, (Milliyet) .-;j,l 
da kar, dört gündenben 
yağmaktadır. Karın yük• 
nm metreyi geçıuiştir. Bıı:~ 
poatalar günü gününe ger:: İ. 
ba,Iamıf, bir çok yerlerde~ 
direkleri yıkılmıttır. Burı"'J 
her posta idareıi takdire ~ 
çabuklukla yıkılan direkl. J, 
tırmış, telgraf muhabere•• ıl 
dilmiftir. Merzifon · Çorı'JI 
Mecidözü - Çorum araaı t;;/ 
kapanmıf, hatap boğazı 

EGE VAPURU (Milliyet) -
Samsunun ne güçlü ıtığı var ... Şa
rın bayındırlık içinde göz çeken 
bucakları alev alev, yanıyor ... 
Konuğumun penceresinden Sam

suna bakıyorum. Kentin renk, ko
ku, güzellik içinde yüzen semtleri, 
insana, yudum yudum, ATA TORK 
saygısını, ATA TORK, sevgiııini 
ATATORK'e gönül bağlamanın 
mutluluğunu tattırıyor ... 

Karadenizin köpüre köpüre, ta
tan dalgaları, (Atatürk parkı)nın 
kıyı'arını öpüyor ... Sevdalı sevda
lı, bakınıyorum; atam, hızlanmış 
atını, kırandan kırıma sürüyor gi
bi ... Samsunun gözleri baranlı. için 
rlcı ti.1•1ü türlü cice!der açan kızları, 

iiviik Akrncı'nı:ı yoluna. demet 

demet, gül, karanfil, şebboy saçı
yorlar .... 

Anlayorum ki, 19 ağustoıı da 
Türk devrimini,. ilk kaynağı olmak 
gönencini sezmi, Samsunun, nazlı 
ve övünçlü olmakta tümen tümen, 
payı vardır ... 

AT ATORK Bitikevine gidiyo
rum. Bir gençlik kaynapyor: 

- Ural, sen, "Bir vagon pence· 
resinden,,i okudun mu? 

- Bayan Fehamet, "Roman,, mı 
okuyorsun? 

- Kuzum Çetin, bana "Anka-
• • • ? 

ra,,yı verır mısın ... 
AT ATORK çocuk' arına okumı

yor diyorlar ... Besbelli, okudukla
rını görüp bilmedikleri için ... 

Halkevine girecek oluyorum. 

' ·1 Karadenizin hırçın, güvem mez 
auları, (EGE)nin yönlerini yala
yor ... 

Şimdi, Samsundan uzaklatıyo-
rum ... 

Gözlerim AT ATORK kurçağı
nın alanına takılıyor... Güçü çok 
ışıkların, bir yıldız sağması gibi, 
Türkün ünlü oğlunun başında çev
relendiğini görüyorum .. 

Piyanoda, gönlümüzün türküsü, 
perde perde, yüks~liy~r: ..• .. . . 

Türküz, cumhurıyotın gogs.um'!z 
tunç sıperı, 

Türke durmak yara~maz, Türk 
önde, Türk ileri .. 

olmuştur. ıJ.! 
Fakat karın fecaati i~ J1 

kendisini döğenci köyurı 
11 

çocuk sahibi bir zavallıj,' 
yemesiyle batlamıf, Me 
bu köylü donarak ölmütljjf• 
cağızın birdenbire kaybol 
lar tarafından parça!and•i 
mişse de, sonradan donııı" 
bulunmuştur • _ 

Karın vilayete bağlı ~I 
da zayiat yaptığı kaydedı 
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Sarre 
Almanların ... 

(Baş: 1 inci sahifede) 
Saat 20 den sonra İ•pirtolu içkiler ya
saktır. Karşılıklı •!ah atıldığına ve 
karg&§Alıklar çıktığına dair dönen de
d;kodular -· laızdır. 

Komüniet cepheai üyelerinden ol
duğu aöylenen Pol Levi adlı adamın 
cvveli.C akıam Sarlui'de tevkif olun -
duğu haber veriliyor. Bu adamın e -
vinde 8 bomba, 200 el kumbaruı, 30 
kilo da d .nam.it bulunınuıtur. 

Bir bomba patladı 
SARBRUK, 14 (A.A.) - Hava• 

ajansı bildiriyor: 
Meçhul bir adam aaat 21 buçukta 

Nazi frrkuı merkezinin bulunduğu 
otomobil kulübüne bir bomba atmıı ve 
bir k'ıinin yaralaıunaaına sebep ol • 
muıtur. Bu meçhul adam kendi•inıi 
tubnamalan için etrafa ateı ederek 
kaçmağa baflamıttır. Kurıunlar hiç 
bir kiınaeye iaabet ebnemİ§tir. 

75 y14ında ihtiyar b r kadın rey 
verirken teessür ve heyecanından öl
müıtür. 

Bir çarpışma 
Komüıniı.tlerle Alman cephui ta

raftarlan araamda kavgalar olmuısa 
da yalnı2 hafif yaralıl~r vardır. 

Muhalifler Cenevreye şikayet ettiler 
Statükoya taraftar ıeflerden Maks 

Bravn demişt r ki: 
"Polis vazifesini çok fena yapmış

tır. Hakikatte polia yoktu ve İntihaba
ta Nazi a.aayİf eerviai nezaret etti.,, 

Bravn Alman cephes ne bai lı bu
lunan 11biye ve itfaiye te~kil.itınını ÇA· 

hıma tarzını da tenkit ederek Alman
ya Sarlılarmın Hitler için rey verme
ğe yemin ettikl.,rini aöylemiştir. 

Bu tera' t dahilinde, Statüko tefleri 
dünkü reyin serbest ve gizli added.il
meyeceğini alenen bildimıitle!'dir. 

Bravn uluslar derneği nezdinde 
teıebbW.lerde bulunduğunu ıöyleıniı
tir. 

Sarre Abnanyaya geçtikten •onra 
BERLIN, 14 (A.A.) - Alman i&

tihbarat bürosu bildiriyor: 
Alman matbuatı, Almanyanm Sar , 

plebi.sitindelö zaferini timdiden kay -
detınektedir. 

Bay H tler Berch.teagaden'de isti • 
rahat etınektedir. Neticeyi &alı günü 
orada öjrenecektir. 

Drı bakan Fon Neurath'm bu gün 
Bavyera alplarına giderek plebisitin 
doğurabilecei;i neticeler hakkında Bay 
Hitlerle görüşmeai muhtemeld"r. 

Re&ıni mahafil, uluslar derneği 
Konseyinin hafta sonundan evvel ka
rarını vereceğini ve Almanya konseye 
İştiraki reddebnit olmakla beraber 
Cenevredeki Alman konaol06Unun ica
b~da müzakerede bulunabileceğini ü
nııt ebnelctedirler. 

' Mal\amdur ki, Sarın Almanyaya 
bağlannuısr halinde tehaddüa edecek 
başlıca meoeleler, madenlerin teııellü
tnü. frank yerine markın konulmaıı 
ve Sar C>konomi rejimin'n Alman ilko
comi &İstemine karqıklık olmadan yu
durulın.a.aı meaeleleridir .. 

Alm.any anın Sar araziai üzerinde 
hakimiyet'ni tekrar teaiı eden bir ka
nun neıredilecel<tlr. 

Yan reomi ınalıafil, Bay Hitlerin 
neticenin ili.nından sonra bir nutuk 
aöyliyeceğini zannetmekteclıir. 

Frannz hududunda 
PARIS, 14.A.A. - Franıız-Saar hudu

dunun kapaıılmıı olduğu haberi resmen 
tc~ib edi!m~tedir. ittihaz edilmiş olan 
yegane tedbır, pfobint neticesinin ilanı 
üzerine muhacirlerin tahncüm etmeai ih
timaline kartı hudud muhafız kuvvetll'
rinin takviye edilmiı olmaaından ibaret
tir. 

Buaabah 
SAARBROKE, 14.A.A. - Muhtefü 

aeçim dairelerinden gelen 872 İnlihab ıan 
dığmın toplanması bu sabah saat be~te 
bitmiştir. Sand·klar poliain muhafazasr 
altındad ... , oünvülü 1 ngiliz kuvvetleri po
lisi takviye ebnektedir. Reylerin tasni
fine bu aksam aaat 17 de batlanacak ve 
yann ıahab aaat yedide biteceğinden ne
ticeler de ancak aaat 9 da belli olabilecek 
tir. 

SAARBROKEN, 14. A.A. - Alman
yanın reylerin takriben yü•de sekıenini 
aldığı umumiyetle tahmin olunmakta ve 
reami hiçbir malumat olmam•'<la beraber 
bitlerci gazeteler Sar'ın Alma:waya dön· 
meıini bir emri vakı olarak ya'zıyorlar. 

Birlik cepheainin iddiaları 
SAARBROKEN, 14.A.A. - Birlik 

cephe,i eazeteleri uluslar _..,ı makamla .. 
T?1'n "!Zİ faaJjyetine kartı müsamahakar 
bir vazıyet aldıklannı iddia ederek mem 
nuniyetıizlik: göateriyor]ar ve reyiim gü~ 
nü tehre bakikatl'B nazi hücüm krtalanna 
menıub gençlerin hakim bulunduklarını 
ve bunlann ela 91evcudiyetleriyle halk ü
zerinde bir nevi tazyik yapmak için e
nıir ald•klarmı :rU1Yorlu. 
BQfka memle/,,zler mültecileri 

kabul eıliyor 
LONDRA, 14 (A. A.) - Bay Hitler' 

İn Sar'daki müme11ili Bay Bun:kel, Sar 
Almanyaya geçerse muhalifl<>re hiç bir 
ıey yapılmıyacağııu, bilakis kendilerine 
fenalık gelmemesi için tedbirler alına
cağını aöylemiıtir. 

Sar'daki dört bin Yahudi hakkında 
da Almanyadaki Y abu diler gibi muanıe
le edilecektir. 

Birçok memleketler Sar intihabı Al
manya lehine çakar-.' bura11ru terked~
celc olan mültecileri kabul edeceklerdir. 

Fon Papen Sarrc'da 
BERN 14 (A. A.) - Almanya'nm 

Viyana Seıriri Fon Papen rey vermek i
~ Sar'a gelmi,,plebi.;t neticesinin ba
nt veya harp fikirlerini bealeyec<>ğini 
.öylemittir. Reylerin na11l çıkacağı hak
~ndo tahminde bulunmaktan çekinmit
tır. 

lltirakı;ılar 
SULSBAH, 14. A.A. (Sarre de) -Al

ınan ajan11 bildiriyor: lftirakcılar birliği 
ılü., ltalyan lotaatına ltalyanca yazılı bir 
takım beyannameler dağıhnay teşebbüs 
etmiılerdir. Bu beyannamelerde İtalyan 
aıkerleri ..iftirokcılarla birleşerek onlara 
kar ı hiç • hareketle bulunmamaya 

Yeni soyadı 
Alanlar 

* Sıvaa aaylavı Bay Raıim BAŞARA 
ıoyadını alnuıtır. 

• Kıbnıh Avukat Bay Celil Hacıao
fu aoyadı olarak AKBı:; L adını almıt -
tır. 

* Binbil'direk mahallesi 11 numarada 
Bay Ragıp, Fevzi, Fazıl, Zeki; valideleri 
Bayan Şükriye, heınıirelcri Bayan Sada 
(Erman) J1oyadını almıılardır. 

• Fatihte Fatma, oğullan Alpullu Ş. 
Ş. S. Ş. Fazıl, Mu. Z. V. lhaan (Tarim), 
Fatih Uğur apartnnanı kapıcm Hasan 
(Altmdal), Sinop gümrük merkez memu 
ru Ahmet Cemil (Ayğen), Sinop muaye
ne memuru Kaşif (Altınok) soyadım al· 
nuşlardır: 

• Mehmet Suat ve oğlu Mahmut Süe
da (Araz) aoyadını e.lnuılardır. 

• Nuriçe Boyacıya.ı ve kızı Horopik 
Mari Boyacıyan (Baycu) aoyadını al -
mıılardır. 

• P. T. T. Genel M. ğü T. işletme Md. 
Muavini Hüseyin Azmi, oğulları Gebze 
lniıiaarlar Müdürü Ihsan Azmi, 1 ,c.a -
zım binalar memurlarından irfan Azmi, 
htanbul Merkez T. hügisti Adnan Azmi 
dayıları Hulusi ve bunların aile ve çocuk 
tarı (Berker;, Balıkpazarında yagcı Şuk
rü, oğlu p tırmacı Hakkı ve kardeşi pas 
tınnacı Mehmet (Aten), eaki Adana Va
lisi merhum Bay Hacı lzzet'in kızı Ba
yan Saadet ile çocukları Ankarada fen
ni gözlükçü Bay Mün'in ve l:Sayan l\1cJa .. 
hat ve Bay izzet ve torunu Yılmaz dede
lerinin e&ki aoyaJı olan (Halkacı oğlu)
nd<.n (Halkacı), Eski (Deliorman) ga• 
zelcıi ıa. \lbİ ccn1eddin, ;ıevccii Mı.i1 üv
vet, ço.: ·an :,eyfi, !>üheyl, Leyla, ev
velce al.i.kları (Tuna) dan vazgeçerek 
(Dcliorınan), jandarma mümeyyiztiğin
deo mutekait Raıruslı Yusuf Ziya ıle 

refikası Nebiye, oğlu orhan (Şıpka), Bah 
riyeden mutekait kaptan Hüsnu (Kal -
yunçi), Maliye memuru Saim (Oztuo), 
müteka•t Osman (Sarıdeniz), hademe 
Safer (Bete), maliye memuru Cevdet 
(Oı:ar), daktilo Reh.ııdiye (Açar) aoya
dını alınıılardır. 

• Akba1>a çevirgeni Bay Orhan (Tu
na) ıoyadını almı\tır. 

F atib hocalarından merhum hacı Meh
met Kadri oğlu gümrük v~ inhisarlar ve
kaleti levazim mutemedi Hüseyin soya 
mn "Tunç., olarak nurusça tescui yapd .. 
mııtn-. 

Süleymaniye camii baıme:tzini Hafız 
Kemal ve aileıinin ıoyadının ( Güraeı) 
olarak tescil edilmiıtir. 

Merhum Hayrı pqa oğlu hmail Şük
rü (Şqmaz) ve hem_şire zadeai Saffan 
(Altınbulak) aoyadlarını alnuılardır. 

• Topçu kaymakamlığmdan müteka
it Bay lsınail Hakkı ve oğ'ulları lzmir 
topçu alay kumandam miralay Hulüıi, 
piyade mülazimi Vedat ve Anadolu A
janıı muharriri Nevzat (Atagut) ıoya
dını almıılardır. 

Saylav s.!çimi 
(Batı 1 inci salıif ede) 

!arının, reylerini kolaylıkla ve oeve aove 
kullanmaları için, her türlü tedbirler a
hnmııtır. 

intihabat faaliyetinin gayet canlı, ha
raretli geçmesi İçin, her tarafta tezhüı at 
ve ıenükıer yapılacaktır. 

Bu defa.ki İntihabal•n bir e:ıcmmiyeti 
ve kıymeti de kadınlarımızın ıntibıiba iı
tirak: etme!eridir. Bu memleket davasın
da, blitün vatandaşlar, çok kalabalık ve 
imanlı bir kütle halinde rey v<!r<>eektır. 

Fırka teıkı.atındaki çalıpnu 
lntiha':>at yakla1ırkcn, frrka vilayet 

merkezi. vatandaşları tenvir, .irşat için 
birçok toplanh.ar tertı;> ecme;re başla
mıtlır. Her &kşa111, 1joeıu· .. 1 bir ıeıntınde 
toplantı ya;ulınakta, e;;im hakkında 
konferanslar verilmektedir. Buırıinlerde, 1 
sokaklara, nakliye vasıtaıarma, ••ııcma, ı 
tiyatro, mektep veaaire gibi unı.ınıi yer- ı 
lere afiıler, levhalar asılacakLıı-. Diğer 
taraftan, fırka halk hatipleri teşkiıall da 
faaliyete geçmış oolun. 1aktadrr. ..ı..ıı. 
hatipleri aeçim konferanslaı·rna, hitabt'-· 
lere ba~larnışlard.r. Seçim günJerın•n de
vaıru müddetince de halk hatiplen ıaa
liyetlerine d..vam edeceklerdir. 

Ankarantn çıRaracağı ikinci mü11teh p 
sayısı 

ANKARA, 14 (Telefonla) - Vira -
yet fırka idare heyeti on giindenbori 
toplanarak merkez ve müllıakabn ikin
ci müntebip listelerini tetkik ve tar.:tİın 
ile metıuldür. ikinci müntchip liateleri 
ayın on aekizinde ilan edilecektir. Res
mi ıeçim ayın riymisinde başlayacak ve 
bir günde bitirilecektir. 

Saylav seçimi tütış heyeti de bütün 
hazırlıklannı bitirmıştir. tkinc..i münte
bip naı. •>.tleri içinde köylü vo tehirli 
biroçk ~) o1,.-·1'ar vardır. Ankaranın mer~ 
kez ve kazalannın çıkaracağı ikinci mün 
telıip aaym ıudur: 

Ankara merk"2 kazası nahiyelerile 
beraber 332, Keskin 144, Kızılcahamam 
118, Koçhiaar 98, Kalecik 99, Haymana 
80, Ayaı 77, sara 73, Çıbık 68, Beypa
zarı 74, Nallrhan 48, Polatlı 41. 

/z.mlrde on bir bayan &•~ 
IZMlR, 14 (A. A.) - ikinci seçim 

yollama11 yapılnn ıtır. Elli bir aeçiciden 
on biri bayandır. 

Sökede 
SOK.E, 14 (Milliyet) - Kazamızda 

aaylav ve ikinci müntehip aeçimi intiha
bına bugün batlandı. Halk, fırkanın göa
terdiğı namz.etlere reyini seve seve ver
mektedir. Bayanların oeçime alakaları 
çok fazladır. 

davet edibnektedir. İtalyan ıı:skeri maka· 
matı bu kağıtlan toplamıştır. 

Almanya için 
SARBRUK, 14.A.A. - Röyter ajan11 

bildiriyor : Rey puıulannın taanifi İngi
liz kuvvetlerinin muhafazası altında de
vam etmektedir. Rey pusulaları artık:;1-
göriilüyor ki Fransa ve sitatuko hakk,n
dakil ... ufak bir küme halinde kald,L.
lan halde AlmL"lyaya avdet lehindeki 
küıne mütt"llllldİyen artmaktadır. 

MiLLiYET "SALI 15 IKINCIK.ANUN 1935 

Felaket ve ı 
Tahribat büyüktür 

(Başı 1 inci sahifede) 1 

Bedri, tuzlayıcı Bay Marko, Bay Ligor, 
Bay Karakosta, tuzlıı.yıcı Bay Hint 
vardır. 

Erdek ve Marmara havalisinde 
Zelzelenin yapmıf olduğu tahribatın 
büyüklüğü, gün geçt kçe anlaıılmak
tadır. Dün aabıı.h Bandırmadan gelen 
Saadet vapurile Marmara adahlann
dan bazı kimaeler de gelmittir. Bun
lar arasmda bulunan Marmara mer .. 
kez adasında kaptan Aron ile bir mu
harririmiz görüşmüştür. Kaptan Aron 
Marmara adasında tarap ve balık kon 
aerve fabrikası aahib;dir. 

Kaptan Aron demiıt r ki: 
- Zelzele evvelki cuma gÜnÜ aa

at 4,5 da baıladı. Faaılalı olarak 10 
dakil<a kadar aürdü. Gece saat 7 de 
bir daha oldu. Mannara adalarında 
hemen hemen yıkılmadık bir yer kal-
mamıştır. Zarar ve ziyanın hesabı bü-
yüktür. 

Ben zelzele aıraamda kendi tarap 
fabrikamda bulunuyordum. Bina bü
yÜk gürültü ile yıkıldı Altında kal -
dım. Çok korktum. Titredim. Yerin 
altından korkunç ..,.ıer geliyordu. 

Bağırdnn, bağırdım. N hayet iki 
aaat sonra aesim duyulmuş. Geldiler, 
kurtardılar. 

Olen/er befi buldu 
Zelzelede ölenler beıi bulınuıtur: 
Hacı Hüseyin oğlu Ah:ııet, Aliı'-n 

oğlu 4 yafında Ahmet çocuk, Yeğitler 
köyünden lbrahim oğlu 2 Yatında Ah
met çocu~, Gün.doğdu köyünden ana
aile 15 ya;mda kı,. yıkıntı altrnda ka
larak can vermişlerdir. 

Bu ölümler Mannara adalarında 
büyük acı uyandırdı ve herkesi kor-
kuttu. Benim Avşa adaaındaki d ğer 

HASAN 

Tıraş Bıçakları 

İmtihana hazırdıı 

Bir aded Hasa• tıra7 bıçağı 

yüz defa tıra~ ed"r. Etmediıii 
takdirde 100 lira veririm. 

ıarap y pı yerim de yıkıldı. Ziyanım 
çoktur. Huan Ecza Deposu S~bibi 

Mannl\J'a adalarındaki zelzele ha- Hısau Abmed Baıarau 

lstanbuı ıthalit G. mürüğü 
üdür öğünden: 

Cilt Isim'eri 
Berl-Lunge (1931-33) 
nm Fransız tercümesi. 

Müellifleri 
tab'ı· 3 yeni tab'ı 

Ensyklopaedie der technisch- Ulmann son 
enChemie 

Hezberg - Marteau Analyses et essais des papiers 
T raite de chimie Pharmaceu
tique 

P. Lebeau-C. Courtoi. 

T echnelogie et Analyse ehi- Levokavitsch 
ı. que 
Die Praxia des organischen L. Gattermann 
Chemiker. 
Gesteinsana Lytisches Prakti-E. Dittler 
kum 

.. 

Lack U. Firniss Seeligmann et Zieke 
Tsunntas 

son tal.iı 
Analyse et fabrica!:on dea ci-
men ta. 
Handbuch der Chemie und Ubbelohde 
T echrologie der öle U. F ette . 
Hand buch der Pflanzen ana- G. Klein 
lyse. 

1 

İstanbul Gümrük kimyahanesi için 12 Kanunusani 935 
giinünde bilmünakasa alınacağı ilan edilen yukarıda isimleri 
yazılı ktapliar i.rin yevmi mez kiirda muayyen saatte müra
caat vaki olmadığından münakasa giinü 21 Kanunusani 935 
Pazartesi gününe tehir edilmi"tir. Taliplerin mezkur günde 
saat 15 de Istanbul ithalat Gümrüğünde müteşekkil Satın-
alma Komisyonuna müracaatları ilan olunur. (182) 

lstaiıbul IV.lilli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen Kıymet 

Lira K. la aürmetkedir. Yer altından hafii ha- • 
fif uğultular gelmekt.,dir. Av~a ad - 4 MERCAN: Mahmutpaşa Dayehatun 
undaki çe;meler kurumuftur. Mesk\111 - K l l h alt k t ki "6 
4 adada 14 köy tamamen harap ol - ·-1111 acı ar an a es yem 

Dr. 1 H SAN SAM l lı d''kk~ 1/2 p muştur. · sayı u anın ayı. 128 25 
Hilnl.alımer çadır gönderdi. Ban- OKSOROK ŞURUBU IFENER: Seferikoz Fener caddesi eski 

dırmadan ustalar geldi. Hükumetı - 158 16 
miz barakalar yaptıracaktır. ı öksürük ve nefeı darlıjı boğmaca 98 • 2 yeni 128-132 numaralı 

Hilaliahmer yeniden para ııe çadır 1 kızamık öksürükleri için pek teıirli 1 evle dükkanın 57 /96 Payı. 
gönderdi 1 ilaçtır. Her <CZ&Dede ve ecza depo- I FENER : Hamami Muhittin Cami içi 

ANKARA, 14 (A.A.) - Hili.liah - İıııı•••lannda bulunur.•--- sokak eski 37 yeni 7 sayılı ev. 
merden bildiriliyor' BUYUKDERE : Çoban kızı sokak eski 

Hilaliahmer evvelki yardımlarına i- 28 yeni 7 sayılı evı"n 6./12 Payı. 
Javetcn yer aarsmtısında zarar gören htanbul asliye mahkemeoi 6 ncı hu-
yurttaşlara Bandırmadaki teyzi mc- kuk daireoinden: ARNAVUTKOY : Büyükayazrna cad-
muru vaaıtıı.aile yeniden beı bin lira Nezihe tarafından Karagümrük Neıli- desi ve yeni Çetme sokak eski 

1 " d ·ı 250 d ·ı· .. h ıultan Çınarlrçalı sokak 19 No. da "< 
ve evve ce gon en en ça ıra 1 a- .- 30,32 yeni 36-11 sayılı iki evin 
veten yeniden 150 çadır ile evleri yı- Şevket aleyhine açılan bofllDma dava11-

1444 50 

576 

606 50 

kılanlann evlerinin tamir ve inıasına na matedair davetiyenin mczkür hane- 3312/8640 payı. 1159 20 
aarfetlilme 'zere Balıkesir valiai em- den çıkmq olduğundan ikametgahının Yukarıda yazılı mallar 23-1-935 çarşamba gqnü saat 
rine on bin l.ra göndermiıtir. lllCÇhuliyetine binaen tebliğ edilmediği on dörtte idaremizde müteşekkil sah• komisyonunda ayrı ay-

miibaıiri tarafından verilen metruhattan " 
anla§ılmıt ve ilanen yapılan tebligat ü- rı açık arttırma ile satılacaktır. T t1teklilerin vüzde yedi buçuk SPOR 

Birincilik maçları 
zerine mahkemede isbatı vücut etmediii· pey akçeleriyle g~lmeleri. (F.) (196) 

f atanbul ın.ıntakaıaı futbol kurumu baı
kanhğmdan a 

18-1-1935 cuma günü yapılacak mınta• 
ka birincilik maçlan : 1 - Taksim Ala
nında, alan ['!Üzcüsü Şazi: Altınordu -
Kaamıpaşa 1. t. aaat 12,45 hak<>m Sabih, 
F enerbaheç - Süleymamye 1. t. ıaat 
14,30 hakem Şazi. 

Yan hakemleri Halid, Tahsin. 
2 - Beıiktat (Şeref) alanında: Alan 

gözcüıü Kemal Üçer, Galataaaray -Be-

ıiktaı Genç ı. aaat 10 hak•m Halid 
brahim, Galataaaray - Beıiktaş B. t. 

n1:1:den hakkınızda gıyap karan ittibazile 
muhakeme 18 - 2 - 935 pazartesi günü 
aaat 14 e talik edilmiı ve gıyap kararı
ntn onb"f gün müddetle ilanen tebliği
ne karar verilmi' ve bir ıureti de mah
kune divanhanoıine asr)mJf o1makla mu· 
ayyen gÜnde mahkemeye gelmeniz aksi 
takdirde gıyabınızda mulhak.eme icra olu 
nacağı gibi bilcümle vakıab ikrar etmit 
addolunarak bir daha mahkemeye alın -
mayacağımz tebliğ makamına kaim ol-
... k üzere ilan olunur. (6991) 

.saat 11,15 hakem Halid lbrahim .. .. .. . • 
Topkapı - Eyup Birinci t. saat 12,45 ıaat . Istanbul dorduncu ıcra memurlugun· 
Sadi Karsan, Galatasara~ . Beıikla§ 1. dan: • 
t. aaat 14,30 hakem Saim Turgud. Yan Satılmasına karar verilen gardirop, ba-
hakemleri Ekrem, Talat. lı, •oDa vesair ev eıya11 19 - 1 - 935 cu-

J,- Fener bahçe Alanında : Alan göz- marteıi günü ıaat 10 dan itibaren Top-
ciisü Cafer. Beykoz - lstanbulspor B. t. hanede Kılrç Ali maballeıinde Meaçit 
saat 10 hak<m Ali Rıdvan, Beylerbeyi- •okağında 10 No. lı hane önünde açık 
Anadolu 1 İnci t. aaat 11,45, hakem Ke- arttırma ile aatılacağmdan isteyenlerin 
mal Halim, Beykoz • latanbul 1 ind t. gösterilen giin ve aaatte mahallinde bu-
aut 14,30 hakem Subhi. Yan hakemleri 
Abdullah, Zarif. lunmalan ilan olunur. (6993) 

Tayyare Piyar g > Müdürlüğü 
A ım Satım Komisyonundanı 
Şartnamesi veçhile bastırılacak olan aylık keşide listele

rile 19 uncu tertip el, duvar planlarının 19-1-935 tarihinde 
münakasası yapılacağından ta tiplerin Komisyona müracaatla
rı. (162) 

Yüksek İktisat ve Ticaret 
Mektebi müdürlüğünden: 

1.- 1933-34 ve daha evvel ki ders seneleri nihayetlerinde 
mektebin evvelce kısmı sani ve ali isimlerini tasmuıı ve şiın
di Yüksek iktisat ve Ticaret iıımini almış bulun~n kısımının 
altı devrelik tedris müddetini doldurmuş olup mezuniyet im
tihanlarını vermemiş o an eski talebenin 1 Birinci Kanun 
1934 tarihinden itibaren altı ay zarfında bir istida ile mek
tep idaresine müracaat ederek mektep vaziyetlerini ve adres· 
lerini ve imtihana girmek istf! diklerini bildirmeleri ve istida
larma dört tane fotograf iliştirmeleri. 
2.- Bu surr.tle müracaat edenlerin 1936 senesının Eylül 

ayı nihayetine k'lr:lar imtihanlarını behemehal vermek mecbu 
riyetinde oldukJan, 

3.- Bu imtihanların alakadarlar'n tedris devrelerini dol
durdukları tarihte mer'i olan talimatname hükümleri daire
sinde yapılacağı, 

4.- 1 numaralı fıkrada yazılı altı aylık müddet içinde 
mektep idaresine müracaat etmiyenlerin ve müracaat edip 
te 1936 senesi Eylül ayı nihayetine kadar imtihanlarını her 
ne suretle olursa olsun bitiremiyenlerin bilihara imtihana gir
mek haklarının düşeceği ve kayıtlarının bir daha yenilenme 
mek üzere silineceği ilin olunur. (8047) 27 

lstanbul Ziraat Bankası Satı~ Komisyonundan: 
Sıra 

No. 
4122 

1409 

1685 
4639 

Semti Mahallesi 

lstanbul Ha-Süruri 
cı Köçek 
Istanbul Ba-Ahı Çelebi 
lıkpazarı 

Bakırköy Cevizlik bugün 

Sakız ağacı 

,, Zeytinlik 3958 
2976 
4124 

Haydarpaşa Rasimpaşa 
Galata Y enicami 

3564/2 Kadıköy Osmanağa 

3564/3 
" .. 

3564/4 .. il 

Sokağı Emlak No. Cinsi Hissesi 

Hacı Köçek camii 

Limon iskelesi 

Orta 

Uçüncil 
Düz 
Kurşunlu Han 

E. Yoğurthane 
Y. Fuat Bey .. 

" 

30-32-34 

84-84/1-2 

ICagir iki mağaza ve üstü 
odalar 
Ahşap iki dükkan ve bir dük 
kan bölme iki dükkan• 

Y. 55 E. 49 Arsa metresi 114 , 
6 

21-23 
4 

Tapu 63 
Harita 19 
Tapu 65 
Harita 18 
Tapu 67 
Harita 17 

Kagir hane ve bahçe 
iki arsa metresi 132 
Kursunlu ban içinde üst kat
ta oda 
Arsa metresi 118,25 

.. 118 

" 
118 

271240 

10130967 

211701600 
Tamamı 

28/80 
Tamamı 
1/2 

416 

4/6 

416 

,. ,, ve talimhane Tapu 69 ,. 3564/5 .. 161 416 

Hisseye göre mu 
hammen kıymeti 

1713 T. L. 

576 .. .. 
684 .. " 

606 
" " 792 
" " 1000 
" " 

631 " .. 
619 .. .. 
629 " " 
439 " " 

Harita 16 
4122 numaralı gayrimen tul kapalı zarfla diğerleri aç•'- \rttırma suretile ~tışa çı.karılmıştır .. Gayrimübadil bonosilt 

22-1-935 ihal~ edilecektir. Fazla tafsilat Gala.tada Eski Kre .. i Liyone Bankası bınasmdaki Satış Komısyonundadır. (63) 



MiLLiYET SALI 15 IKINCIKANUN 1935 

ZAAF 1 UMUM i~· KAN S 1ZL1 K ve KEM 1 K Hastalıklanna Şifai tesirleri Çoktur 
Çocuklar, Gençler, Genç Kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. HASAN ECZA DEJ>OSU 

~ ............................................................... ~ 

H L TSE 
BANK-UN/ N. v. 

Bankası; 15 Kanunusani 935 tarihinden itibaren gi.-ılerile 
kasa dairelerinin Pazardan maada her gün aşağıdaki 
aaatıerde açık bulunduracağını muhterem mütterilerine 

ilan ile kesbi teref eyler. 
Galatadaki gİtelerimiz: saat 9 dan 16 ya kadar, 

Jst'anbul tubesindekl gitelerimizı Saat 9 1/2 tan 16 ya kadar, 
Galatadaki kasa dairemiz: Saat 9 dan 17,55 e kadar. 
Pazar günleri afağıdalri saatlerde açık bulunacaktırı 

Calatadakl giıelerimiz ""' kasa dairemiz: Saat 9 dan 12 ye kadar 

_.. ................... :. 
Hadise yapan kitap . 

vrupada Otomobil 
e 9000 kilometre 

Yazanı A. Şükrü ESMER 

Satıı yerh Ahmet Halit 
Kütüphanesi 1. 

Fi ya tıı 50 kurut 
ZAMAN 

Kitap ba,tan aonuna kadar 
adeta bir bardak tatlı ıu içer 
gibi okunuyor. 

CUMHURiYET 

Ahmet Şükrü Esmer arka 
datımız bu yorucu fakat fay. 
dalı seyahatten hot görütler ve 
intibalar hasıl ve bunları mu
vaffakiyetle tesbit etmittir. 

AKŞAM 

Kitabı okurken insan bu 
memleketleri geziyormut gibi 
bir his duyuyov. 

KURUN 

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

HABER 

Kitabı okuduğunuz dakika. 
!arda kendinizi seyahat etmif· 
siniz zehabına kapılacakamız. 
Aynı zamanda İstifade edecek. 
siniz. 

MiLLiYET 

lstanbul ıubeeindeki IJiıelerimiz: Saat 9 1/2 tan 12 ye kadar 382 Her aile kütüphanesini ıÜS· 

OSMANLI BANKASI !~~i~~1;;~ 
Türk Anonim Şirketi,-Tesis Tarihi: 1863 \.._ 

5 

.1 
lıtanbul Levazım Amir· 

Sermayesi: 10.000.000 fngiliz lirası liği Satın Alma Komisyonu 

T"" k" . b l h" l ·ı Uanlan ur ıyenın aı ıca §e ır erı e iki numaralı dikim evi i-

Paris, Marıilya, Nis, Londra ve Mançeıter'c!e çin 50000 adet köprüıüz sür-

' 

gü 22 lkincikanun 935 ıalı 
ısır, Kıbrıs, Irak, ran, Filistin, ve Yunanistan'da şubeleri giinü saat 14 de pazarlıkla a-

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yunanistan'da 

Filyallc r vardır. 14 

Her türlü banka muameleleri yapar. 

• • BÜY1.İK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci Tertip 4 üncü Çekit 

1 t · Şubat 1935 de di.r. 

r ive: 25,000 lk 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikrami

yeler ve 20.000 liralık müki.fat vardır. 

Otomobil Satışı 
Istanbul Gümrükleri Baş 

Çevirgenliğınden: 
' 

Umumi Tesbit eşyaımdan 25 ıncı fasılda yazılı 
2303-2305 teıpit No. lu Şevr ole marka 3 tane yeni otomobil 
gümrük resmi aranılmaksızın açık arttırma ıuretiyle 
19-1-935 tarihinde saat 15 de satılacaktır. Otomobilleri her 

kes gelip görebilir.Müzayedeyegİreceklerin 532 lira 50 kuruş
tan ibaret olan teminatı muvakkate akçelerini müzayede saa
tinden evvel vezneye yatırıp makbuz almaları lazımdır. Mü 
zayede 2390 No. lu kanunla h edava verilen şartname daire
sinde yapı acaktır. isteklilerin müracaatları. (8809) 

81 

• -: M.,sriyat ve Yazı işleri müdürü Elem izzet BENiCE 
~azctecilik ve l tbaacılık T. A. Ş. 

lınacaktır. Tahmin bedeli 
500 liradır. isteklilerin nüınu 
ne ve şartnamesini görmek ve 
pazarhğına.iştirak etmek üze· 
re 75 lira son teminatlariyİe 
Tophanede aatmalma komis
yonuna gelmeleri. (725) 
(190) 

••• 
Yirminci Müstakil Fırka i

' çin Beş adet büyük bakır ka· 
zan 22 lkincikanun 935 salı 
günü ıaat 14,30 da pazarlıkla 
alınacaktır. Tahmin bedeli 175 
liradır. lıteklilerin şartname
sini görmek ve münakasaya iş-
tirak etmek üzere 26 lira 25 
kuruş son teminat akçeleriyle 

1 Tophanede satmalma komis
yonuna gelmeleri. (723) 

(192) 
••• 

Muhafız alayı için 1670 met 
re iş elbiselik bez 24 ikinci 
kanun 935 salı günü saat 15 de 
pazarlıkla alınacaktır. Tah· 
min bedeli 785 liradır. istek
lilerin nüınune ve şartnamesi
ni görmek ve pazarlığa gir
mek için 117 lira 75 kuruş 
son teminat akçeleriyle Top· 
hanede satınalma komisyonu
na gelmeleri. (722) (193) 

•• * 
Hastahaneler hitiyacı için 

1600 çift terlik 3 Şubat 935 
pazar günü ıaat 14 de açık ek
siltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 2640 liradır. isteklilerin 
şartnamesini görmek ve eksilt 
meye giniıek Üzere 198 lira ilk 
teminat akçesiyle Tophanede 

1. 2 inci Kanun. 935 Tarihinden itibaren 

SATIŞA BAŞLIYOR 
FIATLAR ı 

Fabrikada Teslim K Ü P ŞEKERi 40 Kuruştur 
KRİSTAL ,, 37 ' 

En Aşağı Sipariı 1000 Kilodur. 
Adres: TURHAL Şeker Fabrikası T. A. Ş. Telgraf Adresi: Fabrika TURHAL TURHAL 

15 

.. - . .-.ııı ' - .. ,. j ~ • ' v • 

Grip • Nevralji • Bat ve Dit ağrıları • Artritizm • Romatizma 
16,!) 

ıatmalma komıyonunai gel-
meleri. (724) (191) .... 

Levazım amirliğine bağlı 
kıtaat için 150 ton aı:pa 17 i
kincikanun 935 Perşembe gü
nü saat 15,30 da kapalı zarla 
alıncaktır. Tahmin bedeli 
6750 liradır. ilk teminatı 506 
lira 25 kuruştur. Şartnameıi
ni göreceklerin her gün mÜ· 
nakasaya gireceklerin belli ıa
attan bir saat evvel tekliflerini 
Tophanede Satmalma komiı
yonuna vermeleri. 

(707) (8) 107 
• • • 

Levazım amirliğine bağlı 
kıtaat İçin 5500 kilo domates 
ıalçası 20 ikincikanun 935 pa
zar günü ıaat 14 te açık ek • 
siltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 1375 liradır. Teminatı 
103 lira 12 kuruştur. Şartna· 

mesi parasız olarak Tophane· 
de Satmalma Komisyonun -
dan alınır. isteklilerin belli 
ıaatte komiıyona gelmeleri. 

(708) (7) 106 
• 

Levazım amiıoliğine bağlı 
kıtaat için 7000 kilo kaşar pey 
niri 20 ikincikanun 935 pa· 
zar gÜnÜ saat 15,30 da açık 
ekıiltme ile alınacaktır. T ah • 
min bedeli 4270 liradır. Te • 
minatı 320 lira 25 kuruş olup 
isteklilerin şartnamesini gör
mek için her gün ve açık ek • 
ıiltmeye girmek üzere belli 
ıaatte Tophanede Sa tınlama 
komisyonuna gelmeleri. 

(705) (10) 109 
~..f • * * 
. Levazım amirliğine bağlı 

kıtaat için 30,000 kilo beyaz 
peynir 20 ikincikanun 935 pa
zar günü ıaat 1 O da kapalı 
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