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Avrupa sıyasasındea 
lngiltere 

Fransa ile ltalya arasındaki an· 
latmadan sonra, 'imdi Avrupa si
yaaasınm ağırlığı Londra'da yapı
lacak olan görütmeler üzerinde 
toplanmıt oluyor. Şubatın ilk gün· 
)erinde Fransız başbakanı ve dıt 

• itler bakanı ile İngiliz bakanları 
, arasında yapılacağı bildirilen bu 

görütmelerde Almanya'nın uluslar 
derneğine dönmesi için gerek o
lan itlerin yapılmasına çalıtılacak 
tır. Herkesin bildiği gibi, Alman
ya, Cenevre' ye dönmeyi, belik (si
lah) bakımından beraberliğinin 
tanınmasına bağlamıttır. Bunu 
yapmak için İngilizlerin bulduk
ları fc ı "lÜI tudur : Versailles and· 
!atmasının Almanya'yı beliksiz
Jendiren maddeleri kaldırılacak ve 
bundan sonra bütün uluşlar ara
larında bir beliksizlenme andlas-

ası imzalıyacaklardır. Bunu;,. 
ne kadar yürür bir İt olduğu 
ancak bu görüşmeler batladığı va· 
kıt anlatılacaktır. Ancak ltalya 
ile Frama arasında bir yaklaşma 
meydana gelsin diye çok çalıtal'\ 
lngiltere'nin, timdi neden ötürü 
Fransa ile Almanya'nın arasını 
bulmıya uğraştığı sorulabilir. Gö
rülen ve sezilen şudur ki, İngi lte
re ıon aylar içinde Avrupa kıta
aındaki ulu,ların itlerine kar,ı 
çok vllkm bir ilitiklik duymaktadır. 
Lokamo andla1malarının imzasın
dan sonra bu itlere kar'1 uzakta 
duran İngilterenin bu ilişikliği ne
den ileri geliyor ? 

itin iç yüzü fudur ki İngiltere, 
Fransız siyasasının son altı ay i. 
çinde yürümeye başladığı yolu be
i~nınemittir. Almanya, Hitler'in 
elı altında peldettikten ve hele 
Lehistan ile anlattıktan sonra, 
Fr~ıa için büyük bir korku kay. 
n~gı .~1'?,'IYa batlaınıştır. İtalya ile 
hır türlu anlatamıyan ve lngilte
re'nin de ili~ksizliği ile ka,.,ılatan 
Fransa, bu siyasal yalnızlık içinde 

usya'ya doğru yaklaşmıya batla-
11'.11ftı. Rusyada başka dütünceler· 
den ötürü Fransa'ya elini uzatmak 
gerekliği kartısında kalmıftı. Bir 
ralık, Rusya ile Fransa arasında 

genel aav&ftan Önceki süel (aske
ri) andl8fmanın yenile,eceğinden 
korkulmuttu. Rusya ile F rP;ısa a· 
r~smdaki bu birbirine' yaklatma 
•ıyasası, Barthou'nun Marailya' da 
ödürüldüğü sıralarda en ileri ko· 
nağına varnııt bulunuyor. 

Barthou ölüp te yerine Laval ge· 
çince; yeni dıt itler bakanı nasıl 
bir siyasa güdeceğini kestirmez· 
den önce İngilizler f'ranıa'yı Rus
ya'nın kollarından kurtarmak için 
ne yapmak gerek ise onu yapmıya 
batlac!Jlar. Gerçek Fransa'nın ge· 
nel savattan önceki siyasal duru· 
mun geri gelmesine çığır açacak 

ir yol üzerinde yürümesi İngiliz
lerin hiç te itlerine elvermemişti. 
Sonra Komünist Rusya ile Kapi· 

list Fransa arasındaki bu yakın
lığı İngiltere iyi görmedi. İngil
tere, Rusya'nın uluslar derneğine 
girmesine ve Avrupa siyasasında 

·· z söylemesine kartı değildir. 
Ancak kapitalist ulutlardan biri 
ile süel andla,ma yap}llasmı iste
miyor. lngiltere'nin son aylar için· 
de Avrupa itlerine kartı ilitiklik 
göstermesi bundan ötürüdür. Ger
çek Sar' da genel düzenin bozul. 
masmdan korkulduğu bir sırada 
İngiltere, bu ülkeye uluslar arası 
liilerinin gönderilmesine ön ayak 
olmufiur. ltalya'yı Fransa ile an
i maya varmak için 11kıfbrm1Jbr. 

unu unutmamak gerektir ki ita). 
ya siyasası, bilerek veya bilmiyA· 

' rek her vakıt İngiltere siyasasma 
, uygun olarak yürür. İtalya, İngil

tere' den ayrılamaz. Şu doğru ola
rak söylenebilir ki, son Fransa· 
Jtalya anlatmasının arkasında İn
giltere'nin parmağı vardır. 

Bunları bafardıktan sonra tim· 
di lngiltere belik beraberliği üze. 

• rindeki anla,amamazlığı ve bu a
rada da Fransa ile Almanya ara· 
11ndaki gerginliği de ortadan kal
'dırmırk istiyor. Bunu yaparken, in

' giltere'nin bir amacı da uçak (tay. 
:yare) savafını kaldırmaktır. Uçak 
lngiltere için en çok korkulacak 
f>ir sava' avadanlığı olmuştur. 
Beliksizlenme andlaşması yapılır· 
ken, İngilizler, savatla bunun kul· 

' lanılmaaına engel olmak yolunu 
llrayıp bulacaklardır. 

lnııiltere bütün ulutları f(>yle bir 

Seçim Dün Başladı 
Yurttaşlar akın akın sandık başına 

gelerek reylerini kullanıyor 
Dün rey veren 
Kadınlarımızın 

mikdarı çok 
fazla idi 

Gece fırka merkezle
rinde mahfellerde te• 
zahürat yapıldı .mü· 

semereler verildi 
Bayanlarımı:ıı reylerini kullanıyorlıu 

fRusyadakl dava 
netlcelendl --Zinovief on, Kamenef beş, 

seneye mahkum oldular 
MOSKOVA, 18.A.A.- Tasa· 

Jansının bir tebliğine göre, ali 
mahkeme Moskova mukabil ihtilal 
merkezi mensublarının muhakeme· 

Rey vermeğe giden yurttaşlar 
latanbıil ve müUıakatında, dün &a· 

bah saat yediden itibaren ikinci mün • 
telıip ff!Çİmİne batlanmııtır. Şehirde U• 

]usa) cünlea-e yak,şan düzenli ve Özen
li bir kaynapna eö:.ce çarpıyordu. 

Her taraf donatılmıı ve re)' sandık· 
!arının bulunduğu )'erlerde, halk ha. 
t<pleri kürsüleri C. H. F, bayraklıırile 
ıüılenmİ§tİ. Sandık )'erlerinde büyük 
bir kalabalık ve canlılık görülü1ordu. 

Dün cuma olma11 dola:yııile, bütün 
vatand&Jlar, mıntakalarındaki oanclık 
yerlerine ıiderek ıeve seve re)'lerini 
kullanmıılarl!ır. Bazı sandıklarda veri· 
len re)' adedi yüzde dokaan bqi bul • 
muıtur. 

Her yerde •andık ııar 
1 ntihap kanunu mucibince, nahi7e 

eaaa olarak, her nahi)'e)'& bir sandık 
verilmeıi lıizım gelir. Fakat, halka ko· 
la1hk olmak ve vatandaıları uzak yer• 
)ere öırndererek ~omıamak için, kaza· 
larda itibari nahi)'el..- ibdaı olunınuı· 
tur. 

Bu ıekilde, her kaza dahilindeki 
sandık adedi arttırılmıı ve bazı kaza • 
larda miktar )'İrmi bete kadar çıkmıt· 
tır. Dünkü cuma günü, htarıbulda 
vatandaılann biricik iıi, re)' vennelı: · 
ti. Halk reyini vermekte çok kola1lık 
görmektedir. 

Her vatandaı, reyini atmak için, 
evvela mahalle.inin defterinde iıımini 

- Filomuz geldi l 
Karadenizde bulunmakta olan 

donanmamızdan Yavuz zırhlısı ıle 
Hamidiye ve Mecidiye kruvazörle
ri dört torpido muhribi ve dört de· 
nizaltı gemiai dün limanımıza gel· 
mitler ve Kadıköy açıklarında de
mirlemitlerdır. Donanmamız ge
çerken, limanımızda misafir ola
rak bulunmakta olan lngilteren;n 
london kruvazörü top abnak su
retile gemilerimizi selanılamıt ve 
bu toplara Yavuz zırhlısı kartdık 
vermittir. Gemi mürettebab güver· 
tede toplanarak London krüvazö
rünü selamlaınıtlardır. 
London kruvazörü bugün gidiyor 

Limanımızda misafir bulunmakta o • 
lan • ngilterenin London kruvazö "Ü 
bugün limanımızdan Akdenize gidecek· 
tir. Halktan iıti)'enler dün gemiyi gez· 
nıiılerdir. 

siyasal yol üzerinde yurur gör-
ek ister : Karşılıklı andl8fma 

yapılmasına çığır açabilecek her 
türlü ve hele süel andla~ma yap
masınlar. Siyasal emek birliği adı 
altında İngiltere hegemonyasını 
s:ığlamlatlıracak bir siyasa güt
sünler. Deniz altı gemilerile uçak
ları kaldırmakta da elbirliği yap
aınlar. işte İngiltere bütün ulu'° 
ları bu yola getirmeye çalısıyor. 

A. Sülırü ESMER 

ve adresini aramakta bulduktan sonra, 
bir sıra numarası alri>a1ı.tadır. Bu mıma• 
ra ile sandık lıqına gitmekte ve nüfus 
k.i.ğıdıru mühüTlettikten ıonra. reyini 
aerbeatçe abnaktachr. 

Sandıkların mühürlenmui 
Dün sabah saat 7 de her aandrk ba. 

ıında bulunan he)'et re)' sandığım ev • 
vela mua)'ene etmiı ve içinde bir ıey 
bulunmadığını gördükten sonra, muhiir· 
lemiıtir. 

Saat 8 den itibaren de vatandaıla.
ıelerelı: re1lerini kullamnağa baılamıı • 
!ardır. Sandık baılarmda, bir &andık 
memuru, üç katip, mahalle mümessil
leri, fırka ocak reisleri ve idare he)'et• 
leri, nahi)'e idare be1etinden bir aza ı 
bulunmaktadır. 

Akıam saat 18 da sandıklar kapan• 
mıı, a)'ni he1et huzurunda mühürlen • 
mittir. Bu sabah tekrar mühürler kal· 
dmlacalr ve re)' atılınaia devam eıli • 
lecektir. 

intihabat bu.gün ve yarın devam 
edecektir. Mülhakatta intihabat dört 
ıün sürecektir. 

ntihap yerlerini teltiı 
Vali ve beledi1e reiıi BSQT Mu bit· 

tin Uıtündağ, fırka vila1et idan he • 
)'eti reiıi doktor Cemal Tunca, fnb 
vila1et iclar he)'eti azaları, kaza reis· 
!eri, beledi)'& müfettiıleri, intihap tef· 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Oldüriilen Klrol 

sini bitirerek bu merkezin hüku· 
mete kartı çalıtmıt olduğunu tea
bit etmekle beraber faaliyetinin 
bir cinayet derecesine vannadığını 

(Devamı C ıocı aahüede) 

Bat muharrirlmiz 
Hastalığı dolayısile bir müddet

ten beri Avrupa'da tedavide bu
lunan ba,muharririmiz Siirt say. 
lavı Bay Mahmut, Avrupa'dakl 
tedavisini bitirdiğinden avdet et. 
mittir. B. Mahmut, bir kaç gün 
sonra Ankara'ya gidecektir. 

- -IIIl.Iye 

ek~'ıp 
Meraklı sürUlt.leJ1lcl 
büJ1ült. polis romanı 

BiR TEK KELİME FRANSIZCA BlLMİYEN 
BİR ADAM NASIL OLUR DA FRANSIZCA 
BiR MEKTUP YAZARKEN öl.DURULDU 7 

Polis hafiyesini tevkif 
Eden centilmen haydut 

ESRARIENGİZ KANLI BİR CİNAYET 
İKiNCİ FECi BİR CINA YET DAHA 
UÇUNCU CtNA YETTE DE KATIL YOK! 

Çok Yakı da 
11//l Tefrika qa 
~-

Başlıyoruz ıı 
_-1.ı 

1 
1 

Bay Laval diyorki ı 

Almanya ile anlaş
mak Avrupa sul · 

hU için bir sarttır 
Fransa- Roma anlaşmasının bütiin 
memleketlere teşmilini araştıracak 
Fransız bakanı B. Hit· 
ferin toprak hakkında 
söylediği sözü senet 
olarak telekki ediyor 

CENEVRE, 18, A.A. - Uluslar 
kurumu dün akşam Sarre meselesi
ni tetkik etmek üzere nihayet top· 
lanabilmiştir. Bu celsede aon gün· 
!erde ortaya çıkan bütün anlaşa· 

mamazlıklar ortadan kaldırılmıt ve 
bütün gün telefonla Cenevre ve 
Berlin arasında yapılan konutma
ya bir saat içinde resmiyet vere
rek Sarre itini kati olarak hallet• 
mi,tir. 

Reyiam komisyonu reisi Bay 
Rode reyiam itinin tabii bir surette 
ve kararlattırılan program İçinde 
yapıldığını söylemi~, Bay Aloizi de 
reyiam komisyonuna ve Sarre hii
kumeline tefekkür ettikten sonra 
Sarre hükilmet reisi Bay Knoks'u 
överek demittir ki ı 

"Fevkalade mütkiil ,artlar ı. 

BayLaval 

çinde Sarre topraklarını idarede 
gösterdiği maharetten dolayi ulus· 
lar kurumu konseyi Bay Knoks'a 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Beşiktaş:2, Galatasaray: 1 
İstanbul spor Beykozu O - 5, Fener 

Süleymaniyeyi hükmen yendi 
Vaziyete gCire Fenerbahçe birinci, Betiktaı 
ikinci Galatasaray ise üçüncü gelmektedir 

Dünkü maçtan 

Dün, eardüAümü:a tarzı itibari
le değil de neticeal itibarile en mii
him ltk maçı Şeref stadında Betik
lat ve Galatasaray takımları ara
aınd oynandı. 

Bay Saim Turgudun idaresin· 
de oynanan maça takımlar fU te
kilde çıktı ı 

Beşiktaf: Mehmet Ali - Hu• 
nü, Nuri - Hasan, A~i, Feyz~ (Fa-

Os tiirkçe yazı örnekleri 

heyecanlı bir an 

nık) - Hayati, Hakkı, Nazım, Şe
ref, Faruk (Feyzi) • 

Galatasaray: Avni - Osman, 
Lutfi - Fahir, Nihat, lbrahim -
Necdet, Münevver, Sala.hadin, Ca· 
fer, Danyal. 

Galatasaray takımı, aon zaman,. 
!ardaki tekillerinin en zayıfı de
nebilecek bir kadro ile sahaya çık· 
tığından san kırmızılılardan esa· 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Türk kızlarına türkü 
Sa1ın ve olgun bacılu, 
Doğunun paslı, batının yatlı kadın· 

• )arı, aize bakıp kınarken cııpta ~. 
kon:.; onlara bu türkü ile ıize benze• 
melerini öğretiniz. 

Kadını, az v& ezgin gören erkekler· 
le; erkeği Ü•tÜn ve bütün aaya.n kadm· 
lua bu türkü ile tek ve düz yolu ıröa· 
teriniz. 

Bize, bi2i eize aizi diye ayırdımlı 
değil; hepimize tek benliğimizi veren 
Enbü1ük'ü her andıkça bu türküyii 
aö1le1iniz. 

Türk; kadm erkek, genç lhti1ar di· 
ye bölünen bir varlılı: deiildir; tekli· 
iin ve bölünmezliğin anlamıdır. Bunu 
bu türkü ile bildirini .. ı 

Çankaya'dan çıktılı yola kolkola, 
Dai demedik, taf demedik yürüdük. 
Ratka ilde tfüşen var mı im yola? 
Er .. nl<!rİ §O§kılara •hayret» bürüdük., 

I 
Bis ..,.. dükün cleğilU/ 
Afrodit, aüa clefilis/ 
Kaypak Venüa değili:a/ 

Aclımıs tan yılclı:aı, 
Ayladık şanımuı, 
Bayrağımız. kınntz.ı, 

Bise elerler Türk kı:ıu/ 
Atatürk'ün Türk Hl:ıt.tl 

* 
Bir hamurdur Türk kaclınr, Türk eriı 
Yürüdüğü yolda ae11inç, ta.sa bir/ 
Tüm yürürüz.: ne ileri, ne pri; 
Varımı:a bir, yokumu:a bir, ;ycua biri 

Bis bir clükün deiili:ııl 
Alrodit, süa cleğili:ııl 
Kaypak V enüa değili:a! 

Aclımu lan yıld"'" 
Aylaark acmımuı, 
Bayrağımıs k.ırmı:zr, 

Bize deri.,- Türk kızıl 
Atatürk'ün Türk hız;ı 1 

AKAGUNDUZ 
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H•r hakkı mahfuz.dur. Yaz.an: Son Yemen valisi Malımut NEDiM 

Hafiyelere asıl kötülük cüret ve 
cesaretini veren saraydır 

Hudeyde merkez kumandanının asıl vazifesi 
hafiyelikmiş • padiıaha "oğlunuz,, deye jur· 

nal veren adam• Cevher ağaya ne dersiniz? 
Ben sordum: 
- Merak ettiğim nokta bu jur

nalları verenin kim olduğudur, bu 
tahıs veya ethas maliim olsa, uy
durdukları teyler de a~ğı yukarı 
tahmin edilebilir, imzaları göreme
diniz mi, yahut nereden gönderil
diklerini biliyor musunuz? 

İsmail Hakkı bey de bana .ordu: 
- Siz, Mahmut Nedim bey, kim, 

yahut kimleri tahmin edersiniz? 
O urada aklıma gelen bir kaç 

hafiyenin isimlerini saydım, bunla
rın başında - timdi bile gayet iyi 
hıt.tırlayorum - Arnavut Bahtiyar 
Pata vardı. 

Bu Bahtiyar P&f&YI Sultan Ha
mit Hüdeydeye merlı:ez kumandanı 
göndermifti. Fakat asıl vazifesi ha
fiy lik idi. Bu mühim sıfatına da
yanarak Yemende hüküm ve nüfuz 
sahibi ohnak hevesine dütmüftü. 
Ben ise onun birihiri ardı sıra pat
lak veren saçma sapan itlerine da
ima mini olınağa çalışır ve bu se
beple bu adamı gözönünde bulun
dururdum. 

Böy1ece bu adamla aramız açıl
mıt ve bu tinetteki adamlardan 
ddima beklendiği gibi, timdi benim 
aleyhime rrphe almış olması pek 
muhtemeldi. ı J 

lsmail Hakkı bey; 
- Hayır, bayır •• dedi, jurnalları 

veren methur Tayyardır. Biliyorsu
nuz ki Tayyar bugünlerde pek göz
dedir. Ve daha çok göze girmek i
çin de durup dinlenmeden çalışı
yor. Hatta zatı tahaneye verdiği 
jurnallarm altıana, imzasını atar
ken (oğlunuz) ilavesini de unutını
yor. I,te jurnalı veren budur. Fa
kat asıl zatı ,ahaneyi aleyhinize 
tahrik eden, bu jurnalları götürerek 
bizzat veren ve paditahı bu İsnat 
ve iftiralara inandıran kimdir bili
yor musumız? 

Aklime hiç kimse gelmiyordu. 
lsmail Hakkı bey, 

- SAf!Dusahip Cevher ağa •.. 
Deyince '8-firdıın. Çünkü Tayya

rı nasıl yalnız ismile tanırsam, bu 
Cevher ağa ile de hiç bir münase
betim, uzaktan yakından hiç bir a
lı• verişim yoktu. Yıldız sarayında 
ve etrafında oynanan oyunların et
kalini bildiğim için nihayet bu ife 
de fazla hayret etmedim ve ilk 
,a,kınlığım geçtikten sonra, Cev
her ağanın arkasında kimin veya 
kimlerin bulunduğunu ve asıl mak
eat'arının ne olduğunu öğreruneğe 
çalı,tım. itiraf ederim ki bu kolay 
olmadı. Ben hakikate ancak bir 
hayli zaman sonra vakıf olabildim. 
Bu ~lerin ne kadar gizli tutulduğu, 
jurnalcıların ne kadar çok olduğu 
ve her ,eyin esrar perdeai altında 
saklandığı hesap edilirse buna da 
havret etmemek lazımgelir. 

Evveli öğrendiğim 9u oldu: Sul
tan Hamide beni jurnal eden haki 
katen mahut Tayyar, yani evladı 
manevi Tayyar imiş. 

"Mahmut Nedim beyin dedesi, 
rnE.sbur Hamdi dede Şehza
de Retat efendinin muallimidir ( 1) 
bu sebeple daima beraberdirler, 
Hamdi dede Reşat efendiye hot 
görürunek ve hainane emellerine 
ta~ıl «labilmek için Mahmut N~dim 
beyi Yemende İstediği gibi kullanı
yor .. Son zamanlarda, bilhassa 
Mahmut Nedim Beyin Yemende 
nüfuzu arttığı için it tehlikeli bir 
safhaya girmiftir,, tarzınJa bir hay 
li yazdıktan sonra, son jurnalmda 
da fÖyle diyormu~: "Mahmut Ne
dim bey Yemen imamının hilafeti
ni ilan ve kabul etmit ve bu cuma 
Yemende hutbe imam Yahya Ha
midü cl din namına okunmuttur., . 

Diyebilirsiniz ki padisah ...,,, ı.,.. 

dar büyük bir yalan söyleyebilmek 
eüret ve cesaretini kendilerinde 
nasıl buluyorlar? 

Ben de kısaca cevap vereyim: 
Çünkü padişah bizzat onlara bu 
cüret ve cesareti vermiştir. Yalan 
söylemeyen yetınis kö.ıt.den değil, 
fakat evvela padi,ah sarayından, 
Yıldızdan kovul rdu. Sarayda doğ. 
ru kalmış nadir insanlar yok değil
di, fakat bunların nasıl tutumı.hil
dikleri, nasıl ve niçin mevkilerini 
nı hahz ed.-bildikleri avn bir 

meseledir ki, onu ileri de görece

cer:~m Yahya namına hutbe okut-
tuğum bir yalandı. Hatta imam 
Yahya ile hilafet meselesi hakkın
da görüştüğüm hile yoktur.Hamdi 
dede isınindeki zat ile akrahalığmı 
föyle dursun, bu dedeyi ömrümde 
bir kere görmüş bile değildim. 

Retat efendi ile de hiç bir alaka 
ve münasebetim yoktu: Görülüyor 
ki İf battan sonuna kauar ya.~n 
ve uydurmadır 

Sultan Hamide jurnal verenlerin 
asıl marifetleri de zaten böyle ro
manlardaki muhayyel tahıslara i
nanan bazı saflar gibi Sultan Ha
mid de bunlara inanır, inanmadı
ğı zamanlarda bile tereddüdten 
vesvese ve füpheden kurtulamaz
dı. 

Bu jurnallar yüzünden aylarla 
süründürüldüm. 

Dü,ünüyordum, benim gibi kim. 
bilir kaç vatandat böyle birkac ı,.,... 
fiyenin, üç bet kuruta tamaı ve 
müstebitt bir sultanın vehimleri yü
zünden ıstırap ve eza içindedir. 
Bunların çolnk çocuklan aç mıdır
lar, hasta mıdırlar, kimsesiz midir
! r, du,ünen yoktur. Sonra, öbür 
tarafta, gerek sarayda, gerek saray 
dıfında bir sürü heyetler ve komis
yonlarda alay alay patalar, beyler 
tahkikat ve mulıakeme ile uğrafıp 
dururlar, bunlar maatlanndan gay
rı bir çok - muhtelif vesilelerle 
mulıtelif paralar - alırlardı ve dev 
!ete hayırlı ifler görebilecek yer 
"de vakit ve zamanlarını akıntıya kü 
rek çekmek kabilinden bot yere 
harcedip giderlerdi. 

insan dütündükçe zarar ve ziya
nın hangi cihetine, ne tarafına acı
yacağını bile kestiremiyor. 

Şimdi meselenin can alacak 
noktasına gelelim: 

Tayyar denen bu hafiye beni 
niçin jurnal etmiştir? Bu sualin ce
vabı, sizi Osmanlı tarihinin bilhas
sa Arabistana temas eden sahife
lerinin en acıklı fasıHarına götüre
cektir. 

Sultan Hamidin etrafında Arap 
izzetten bafka belli başlı üç Arap 
baş vardı. 

Arap izzetten bafka deyifimin 
sebebi tudur: Çünkü Arao izzet 
muvazzaf bir memurdu. ötekiler 
ise Sultan Hamidin etrafında res
men hiç bir memuriyet ve vazife
leri olmadığı halde hüküm ve nü
fuzlarını yürütınüf ve devletin si
yasetine karıfmış, zama,ı:ı zaman 
Sultan Hamidi arzu ve iradesi hi
lafına emellerine ram ctmit phsi
yetlerdir. 

Bunlardan biri Hadraınutlu Se
yit Fazıl Patadır. Dindar, alim, 
ve namuslu olan bu zata Sultan 
Hamit Hadramut emiri ünvanını 
vermitti. Halbuki Hadramut lngi
lizlerde idi. Padişah bu hareketi 
ile Hadramul üzerinde bir hakimi· 
yet idia edebileceğini zannediyor
du. 

Seyit Fazıl Pa,a hünkarın he
diyesi olan büyük konağında otu
rurdu. 

ikinci baş, Şeyh Zafer idi. Ar,. 

len T rablusgarplı olan bu namm
lu adam da Şazeli tarikatı post 
nişini idi. Sultan Hamit te Şazeli 
tarikatına mensup olduğundan 
Şeyh Zafere fazla itibar ederıli. 

Yıldız civarındaki Şazeli tek
kesi de Zifere Sultan Ha:midin bir 
hediyesi idi. 

Medineli feraşet vekili Şeyh 
Ahmet Esat Efendiye gelince, bu 
zat ta haddinden ziyade fazla saf, 
fakat o nispette nüfuz sahibi idi. 

~ . . 
Ciddede mutasarrıf idim. 1310 

senesinde altı ay mezuniyetle ls
tanbula gelmiştim. 

Bir cuma günü selamlık resmin
den sonra ferafet vekili Seyit Ah
met Efendi beni öğle yemeğine da
vet etıni,ti. Kalktık gittik. 

Seyit Ahmet Efendi ve oğulla
rı Seyit lbrahim ve Seyit Ebussuut 
Efenılilerle sofraya oturmak üzere 
idik ki, ,işman, orta boylu, yuvar
lak yüzlü, t >p sakallı, koca.ma.n 
burunlu upuzun, elli Yaflarmda, 
sarıklı cübbeli biri odaya girdi ve 
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IHARİCİ HABERLER! 
Birleşik Amerikanın kalkınması 
_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_._,, .. K 

Rozvelt soysal bir proğ-
ram teklif etti 

V AŞINGTON, 18.A.A. -. Reisi
cumhur Bay Ruzvelt kongraya bir 
tezere göndererek geniş bir soysal 
proğramrn kabulünü tavsiye etmiş
tir. 

Bu proğram, itsizliğe kartı si
gorta, ihtiyarlara tekaütlük, fokir 
çocuklara yardım ve genel sıhhat 
iş!erinin genişletilmesi için tahsisat 
verilmesi hakkındadır. 
Proğramın tatbiki mahalli hü

kumetlere ait olmakla beraber mer 
kezi hükfunetin direktifleri ve ma
li murakabası altında yapılacak. 
trr. • 

Reisicumhur'un tavsiyesine gö
re Nevyork demokrat ayan azası 

Loyit Corç 
Yeni ökonomik planını bir 

söylevle ani ttı 
LONDRA, 18.A.A. - 72 ine\ yıl dö

nümü dolayioiyle intihap idaresi ol:ın 
Bangarda :ı-•pılan büyük toplanbda B. 
Loit Corç, bir söylev söylemiı ve büyüle 
Britanyanın ökonomik meselelerini hal
letmek için kurduğu büyük planı anlat
mıştır : 

Planın ana hat\an ıunlardır : 
Dünya barışının lngiltere ve Birleşik 

Amerika devle' ,]eri arasmda bir hare
ket birliğiyle temini, Büyük Britanya ta
rifelerinin VQ diğer tedbirlerin ıiddetli 
surette tatbiki sayesinde uluslar arası ti
carete engellerin kaldırılması. 

iş izlerin ziraatte daha fazla adam 
kullanılmak ,.uretiyle ça:lııtmlınaSJ. 

Planın tatb:kine bakmak ve maliyeyi 
düzeltmek üzere fırkalar dıımcla sela
hiyeti büyük bir konsey teşki i, 

Harb kabinesinde olduğu gibi mÜ· 
ternadiyen dış siyasa meselelerini tetkik 
edecek beı üyelik bir kabine komitesi 
kurulması. 

B. Lloyd George söylevinde Ingiltere 
Banka•mı da ıiddetle tenkid ederek de
mİfl:İr ki : 

lngiltere bankasının geçmişde verdiği 
tavsıyeler bizi hataya düıürmüştür. 
Çünkü bu tavsiyeler, çok lwa gôrüı!ü 
fikirlerle dolu bulunmakta idi. lngiltere 
bankası bir bükiımet müessesesi o'.m,.ıa 
lıdır. Fakat aynca ticaret ile sanayi a· 
raamda daha ya.km bir temas temin e• 
decek bir idare lrurmalıd"". 

B. Uoyd George bankalaı-m ulnsal
Iaıtmlmasma aleyhtar olduğunu bildir
mİJ ve sözünü tekliflerinin hiç bir fırka 
:rihniyeti ile münasebeti olmadığını .Öy· 
leyerek bitirmitllir. 

Kübada örfi idare 
LA HA VANA, 16.A.A. - Bütün Kıl· 

ba'da örfi idare ilin edi'miştir. Hüku· 
met bu kMarı teker ıDahaulünün korun
matıı iç.in almı§tır. Şeker kamqı tarla· 
larında ve teker fabrikalarında yapJa
cak bozum hareketleri çok ağır ceza ile 
karttlanacaktır. 

Oldukça mühim mikdarda ıeker ka· 
mıfı tarlaları yanmaktadır. 

Amerikaya giden a~tınlar 
NEVYORK, 18.A.A. - Bir'ı >:O: A

merikaya, lngiltcrc, F~anıa ve Holanda· 
dan gönderi:ecek olan 17 milyon albn 
dolann gelmesi için hazırlıklar yapıl.mıı· 
tır. 

Bununla ıon 24 oaat içinde get<ın altın 
miktan 30 milyon olmuı oluyor. 

Harici küçiik haberler: 

• Amerika ayan meclisi, aililı ticare
ti tahkikatı ile uğraıan ayan komisyo
nuna tahsisat olarak yeniden 50 bin do
lar onaylamııtır. 21 - 1 tarihinde komis
yon sorufturmalarma yemden bqlaya· 
caktır. 

"' Seçim dairesinde söz söyliyen Bay 
Mak Donald, bükiimetin genel seçimi 
çabuk yapmak niyetinde olduğunu hileli· 
ren ta}'İalar tekzip etmiııtir. ____ .............. " .............. " ... ··---·-· 
girer girmez, selamdan sonra etra
fına föyle bir göz gezdirdi, Seyit 
Ahmet Efendiye döndü: 

-- Baha, dedi, daha ne vakte 
kadar sabredeceğiz? Ve hiç bir ce
vap alamayınca; 

- Bunlar, bizi eziyorlar valla
hi ••• diye adeta bağırdL Seyit Ah
met Efendi sordu: 

- Kinıler? 
- Şeyh Zaferle, Seyit Fazıl 

Pata.. Kim olacak? •• 
Bu isimleri işitince merakım art

b .• Ezen bunlar .. Fakat bu ezilen 
kimdi?. 

Yanımdaki Seyit lbrahime .or
dum: 

- Kimdir bu? 
- Bu mu, itte methur Ebulhüda 

budur .. 
Ebulhüdanın İsmini çok işitmİf· 

tim. Onun ismi zaten o sıralarda 
her kesçe artık malum, meşhur ol
muttu. Fakat kendisini ilk defa gö
riiyordum. Hakikaten zeki, kurnaz, 
şeytan bir adam olduğu ilk bakıt
la göze çarpıyordu. 

·Bitmedi-

Vagner verdiği bir soysal emniyet 
layihasında 1937 ikinci kii.nunua-ı bi 
rinden batlamak üzere mecburi te
kaütlük usulü kurulacak ve mukta
zi para da işçileri.o ücretlerinden 
kesilecek yüzde bir ile temin o!u
nacaktır. Bunun yarısmı patronlar 
verecektir, Bu suretle 65 yaşını 
geçecek her iııçi ayda 22,5 dolar 
tekaütlüğe hak kazanacaktır. it
sizliğe karşı sigorta sermayesi de 
ücretlerden kesilecek yüzde üç i
le temin olunacaktır. Bu proğramm 
tatbiki, her yıl tekaütlük için 150, 
işsizlik için 50 ve fakır çocukla~a 
yartlrn için de 28 milyon <lolara 
mal olacaktır. 

Lindbergin çocuğu 
Mahkeme şahitleri din
lemeğe devam ediyor 
FLEMINCTON, 18.A.A. - Lind-

berg'in çocuğunun ölüsünü bulan tahit
ler, salonu dolduran'arm teessürleri aı-a
smda ıehadet etmişlerdir. Kücük ölüyü 
muayene etmi, olan doktor ölünün ka
fa tasında bir yara gördüğünü vt bu~ 
nun bir kurıun yarası olmadığını ıöyle
miş,tir. 

Sisk isimli hükümet memuru Haupt· 
man'ın garajında Fidye parasmın bulun· 
duğunu anlabrken Hauptman birdenbire 
ayağa kalkarak • . 

- Mösyö, demiştir, yalan söylüyor .. 
ıunuz. 

Hakim, Hauptman'ı susturmuıtur. 

Bir demir damarı tedkik 
edilecek 

FATSA, 15 - Fahaclan bir buçuk 
saat uzaktaki TepeköyÜnde ve yanında
ki köylerde demir madeni damarlarına 
raslannnıtır. 

iktisat vekaletinin mahallinde tetki
kat yapbrmak için yakında buraya bir 
maden mütehassısı göndereceği umulu
yor .. 

Geml;kte sun'i ipek 
fabrikası 

GEMLiK, (Milliyet) - Gemlikte 
Sümer Bank para.ile yaptırılacak o
lan oun'i İpek fabrikası için tersane 
yanlan pek uygun görülmiiftür. Fa
kir i§Çiler, aşçılar, bakkallar, kala
balıktan hotlanan herkes sonsuz ..,. 
vinç içindedir. 

Gemlikte yüz kadın 
fırkaya yazıldı 

GEMLiK, (Milliyet) - Gemlikte 
yÜz kadın Halk fırkamıa yazılmıt
tır. Merkezden 50, Umurbeyden 20 
ve kalan 30 kadm da öteki köyler
dendir. 7 kadın ikinci seçen aıfatile , 
ayrılmıştır. Bazı kadınların muhtarlık
lara M>cilecekleri anlaşılıyor. Yeni atı• 
çim işlerine erkeklerden ziyade ka.
dınlar bağlantı göstermektedirler. 

Değerli bir Örnek 
MANiSA, 15. (H. M.) - Ma

nisada keresteci Bay Maksudun 
ölmüf , kardeşi değerli Doktor 
Bay Servet Tuzün ocağı okulunda 
okuyan 300 yoksul yavruyu her 
yıl o1duğu gibi 'bu yıl da bütün ta
kımile giydirmiftir. 

Ahmet Mitat mektebinde oku
yan 50 yoksul yavrunun bet ay 
ııcak yemekleri de muhasebei hu
susiye müdürü Bay Nafiz, Ha,im 
zade Tevfik, alay katibi Zühtü, o
tomobilci Sabri ve lbrahim tara
fından temin edilmiftir. 

Ekime zararlı hayvanlar 
SiNOP, 18. A.A. - Zararlı hayvan.. 

lamı öldürülmesine esaslı bir proğram 
İçinde devam edilmektedir. Muhtelif kol
larda tertibedilen ıürek avlanndan eyi. 
neticeler alınmaktad;r. Vilayet ziraat 
müdürü köylerde tertibat ıtakip etmek
tedir. 

Aydın fırka kongresi 
AYDIN, 18.A.A.- Vilayet fırka 

kongrası bugün aydın saylavı Bay Ad. 
nan'm başkanlığı altında toplane.;-ak 
Reisicumhur Atatürk'e ve Fırkaınız 
büyüklerine tel yazılariyle oaygılanıu 
sunduktan sonra çalışmasına başl:ımıı· 
tır. 

lspıuta ticaret odaıında 
ISPARTA, 18.A.A. - TicareL.odası 

yeni idare heyeti bugün 935 yılma ait 
ilk toplantısını yapmıştır. Ticaret odası 
binaamda il kolan bu toplantıda odarun 
934 yılına ait heıab ve muamelatını gös
teren rapor okunmu1 ve kabul edi'erek 
odamın 935 yılı bütçesi ve yeni yıl ça
lışmalan hakkında bazi mühim konu•ma· 
lar olmuştur. Memleketin ökonomi ihti· 
yaçlan vesair bazı işler konuşularak 
bunlar üzerinde söz birliği edilmiş ve 
toplantıya son verilmiştir. 

Sivas - Erzurum tahvilleri 
MARAŞ, 18.A.A. - Sıvas·Er

zürum demiryolu tahvillerinden bu 
raya gönderilen 239 aded iki gıin 
içinde satılmıştır. 

• :ı-1 .. ' ., - ... ! -. ' .. 

Yunanistanda Bay Çaldaris Ah 
fırkasından çekildi mi? 

ATINA, 18 (Milliyet) -Atina gazeteleri Başbakan Çaldarİ •• 
hali lırkaııından Üeri gelen bazı meb'usların çeküdiklerini ve · 
sonra müstakil meb'us olarak hareket edeceklerini yazıyorlar. 

Bu çekilenler Bay Rallis, Y orgi Şvatoy, Komodorus ve PaJ1ivaıııO'!llloll 
bi fırkanın ileri gelen ııe fakat daima ihtiliilgiriz bulunan kim:>el 

Kültür bakanı Edirnede 
EDiRNE, 18 (Telefonla) - Kültür bakanı Bay Abidin 

saat 19,30 da Kırkağaç İstasyonuna VaJ1ıl olmu,tur. Kültür b-l.ı•"~ 
tasyonda umumi müfettiş Bay lbrahim Tali Öngören, baş..U""ifdlll"ı 
vekili Bay O.oman, Vali Bay Salim Özdemir, Belediye re!si Bay 
rem, fırka reisi Bay Akıncı o./!u lbrahim taraflarından karfıl • 

Bay Abidin Özmen şerefine umumi mületti,lik tarafından bit 
ya/et verilmiftir. Bakan, bu sabahtan itibaren teftişlerine baılı 

tır. 

Yunanisfanın askeri vaziyeti 
ATINA, 18 (Milliyet) - Fırka reislerinin dünkü toplan,tdlillllij 

Harbiye Bakanı Yunaniırtanın askerfık vaziyetine ve teclıizatına 
luk eden ihtiyaçlarını anlatmıştır. 

Bundan sonra deniz i;ıleri Bakanı da deniz kuvvetlerinin ilıli.l'llllrli 
lannı söylemiştir. Konuşmalara yarın devam edilecektir. 

Agnştayn'ın evi 
BERLIN, 18. A.A. - Prolesö r Aynştayn'ın evi ve 

Prusya devleti hesabına müsadere olunmuştur. 

Uluslar kurumu konseyi 
CENEVRE, 18. A.A.- Uluslar kanunu konseyi dün akşanı 

21 de yaptığı levka'ô.de toplantıda dır ki Sarre'ın akıbetini tayin ell'll.I 
tir. 

Konsey ittihaz ettiği kararda Sarre'rn Almanya ile birleştiril 
rri kestirmekte, bu birleşmenin ant! laşmalara derpişedilen şartlar 
tında ve billıa•sa Versay andlamaıı ının askerlikten tecrid hükü 
dahilinde yapıldığını tasrih etmekte ve muallakta bulunan mesel 
15 ubata kadar halledüemezae üçler komitesinin bunu konseye 
vereceğini ve konseyin de icabeden kararları alacağını zikretmekt 

Luzumunda konsey fevkalade içlimaa davet olunabilecektir. 

Pamuk f iatları yükseldi 
ADANA, 18.A.A. - Pamuk fiyatlan birdenbire yüksel 

Dün piyasa parlağı makine malı pamuklanmızın kilosu 51-52 
malı pamuklarımızın kilosu 52-54 ve kozalanmızın kilosu 10 
satılmıştır. Bu yükseliş yurdumuzun her yerinde sevinçler uyandı 
ve yeni yıl için büyük ümitler doğurmuştur. 

Habeş notası 
CENEVRE, 18.A.A. - ltalya-Habeşistan ihtila/ı hakkındaki 

beş notasının bugün metni neşrolıırmuştur. 
Uluslar kurumuna oerilen bu notada hadisenin 

tılmakta ve ltalya. Habeşistan mÜnaJ1ebetleri ve bu 
karşılıklı,haklan tturih olunmaktadır. 

Nota, ltalyanın yeni hiç bir tecavüzde bulunmamağa davet 
mesini konseyden istemektedir. 

Bay Laval diyor ki: 
(Baıı 1 inci uhifcde) 

ne kadar minnettar kalsa azdır.,, 
Bu beyanattan sonra, konsey 

Sarre hakkındaki raporu dinlemiş
tir. 

Raporun kıraatini müteaki bil
haua Bay Lava! ve Litvinof söz 
almı,lardır. 

Bay Litvinof beyanatında mil· 
let'erin kendi mukadderatlarında 
sahih olmalan hakkının tecellisini 
Sarre reyİammda görmüş olmakla 
fevkalade memnun olduğunu söy. 
lemiıtir. 

Bay Lava! demiştir ki : 

" Fransa antl ... malara hürmet 
ederek reyiamı kabul etmiş, ancak 
fUTasını hatırlatmak isterim ki kon
seyin vazifesi Sarre' da reylerini 
vermif olanlan emniyet altında bu
lundurmaktır. Fransa Sarre'dan ge. 
lecek mültecileri kontrol ettikten 
sonra kabul edecektir. Yalnız bu 
mesele uluslar arası meselesi tekli
ni muhafaza etmektedir. 

Alman devlet reisi Bay Hitler'in 
"Almanyamn Fransada toprağa ait 
hiç bir isteği yoktur,, sözlerini se
net ittihaz ediyorum. Fransız-Al

manya yakınlaşması Avrupa sulbu
nun temini için esaslı bir farttır. 
Mütekabil zaruri teminat İçin ya
pılacak ımtla,malara hiç bir mem
leket katılmakta şüphe göstere
mez Fransa hülı:Umeti Roma aı:ı
laşmasmı bütün menıleketlere tet
mili esbabını araştıracak ve ıulh 
eserine uluelar kurumu çerçevesi j. 
çinde devam edecektir.,, 

Berlinde memnuniyet 

BERL!N, 18.A.A. - Resmi ma· 
hafi! uluslar kurumu konseyinin 
Sarre i~:ni halletmi' olmasını bü
yük bir memnuniyetle kaydeyle
mektedir. Gazetelerin bir çoğu 
Fransanın gösterdiği hüsnüniyeti 
teslim etmekte ve Sarre meselesi· 
nin halledilmiş olmasının pek ya
kında y>ı.pı1acak mii"1:akereler ve 
onbeş şuı..attan evvel hulledilmesi 
lazım gelen meseleler üzerinde 
n ;,.ssir olacağı kanaatındadır. 

Hava 
Bütün yurtta yağıı dPlq 

darı sükunet derece 
ANKARA, ı8. A.A. - ıs.1.19Jf 

kiye hava vaziyeti : Ziraat vekalelİ 
teoroloji enstitüsünden alınan mal 
göre, son 24 saat içinde hava, Y 
Çanakkale, lzmir ve Kars çevre! 
mada yerleri tamamiyle yağışlı g 

Y ağıı Akdenlı kıytlariyle K 
kıyılarında yağmur, diğer yerlerde 
karla kan,ık yağmur §d<lindeclİI' 
çok yağıı 38 milimetre olarak 
ölçülmüıtür. Diğer yerlerde yağıt 
20 milimetre arasında değiımiştir• 

Bugiln en dütük ~uhunet Karsı
nn altında 12 ve en yÜksek auhuıı'J! 
sıfırnı üıtünıle Antalyacla, Rize ve 
ıuncla 14 derecededir. 

Sinop-Boyabat yolu açdıl• 
SiNOP, 18.A.A. - Geçenlerde 

kardan kapanmıı t>lan Sinop • Sa 
yolundaki diramaz mevkii açt..ıldlll'1.. 
munakalat batlaınııtır. 

Bir buçuk metre kır 
ANKARA, 17~ Buraya gele11 

lere göre Plumerde kann lrabl"'"I 
bir buçuk metreyi balmuttur. r. .. !IP'll 

kar üç metredir. Gidib gdİf d'·--".11 

Uşakta yağmurlar 
UŞAK, (Milliyet) - Sene 

gecesinden beri burada kar -ve 
mur yağmaktadır. Zürra se 
çindedir. Mahalle ve lstanyoll 
desi çamurdan geçilmiyecek bit 
ziyettedir. 

Eski belediye bafkanı Raf 
dinin yaptırdığı asfalt yotll' 
timdiye kadar hiç tamir ed' 
ğinden çok bozuk bir bale 
tir. Halk yeni belediye reiı" 
yol ve temizlik işlerile alii.kadl' 
masını dilemektedir. , 1 

TA 
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- Gezgin yazııloTı -

Nasıldırlar? 
Türkçe: 

- Nasılsınız? Ne yapıyorsu-
1 Diye sorarız. lngilizcedc de 

aynidir. Şu farkla ki; biz tanıdığı
' ız adamlara soranz, onlar şimdi 

,1 lakdim edildikleri adamın elini sı
" rken (memnun oldum) yerine: 

- Nasılsınız?. derler?. Ôte!.i . • 
- Ne yapıyorsunuz? der ve is . . 
ter. 
Londrada yüksek bina yapmak 

ptli~ bir prese varmış; onu geı;e
ezler. Hciibuki yapılan bina, ya
ldığı i.şe yetmez... üstüne çık
k yasaksa altına inmek yasak 

eğil ya! .. 
Büyük mağazaların bodrum 

alları vardır. Bazılarında bu bod
katı ikidir. Toprak seviyesin· 

elen en az 10 - 12 metre derinde 
pıükemel daireler var. Londrada 
toprak altı inşaatı ı;ok ilerlemiş
tir. Ne rutııbet hissedilir, ne sıcak
lık, ne sıkıntı. Hava değişme ter
libatı çok iyidir. Bazı lerlerde yer 
altı demir yolu belki 100 metre de
rinden gider. Lô.kin orada da ha-
ııaııµ;lık duyulmaz. 

Yolda giden otobüselre iner ve 
fıflhinerler. [Bu da sporculuğun şa
nından olmalı.] Polis ses etmez. 

Kavga edene rast gelmedim. 
ülür eden belki vardır amma an-

J.lamadığım için bir fey diyemem. 
Ticarette adam aldatma diye 

~r fey yoktur. Bütün mamul eşya
lltn ayni cinsinin fiatı Londranın 

1
100 muhtelif dükkanında daima 

1
aynidir. Falan yerden daha ucuz 

eJlolınır diye bir endife yoktur. Yal. 
itli yemiş ve yiyecek bazı yerde 

J daha uf:uzdur. Bu da dünyanın her 
alında öyledir. 
Tiyatroya, sinemaya, revüye 

pek dü,kündürler, O kadar düf
kiJndürler ki; ucuz yerlerde yer 

i~ lmak için tiyatronun başlama
ıJf nna iki saat kala kapının önünde 
~fl(kuyruk yapma) ya başlarlar. Al· 
,,-lah sizi İnandırsın hilaJım yok. 

Yüzlerce adam dizikolunda iki B«· 

at ayakta arka arkaya Siberya sür
ırünleri gibi beklerler. Amma gene 

.ıı İhtiyar, kadın, erkek. Bana ( ce,:;.' 
rı' net) i göıtereceklerini bilsem iki 

saat beklemem; va:z keçerim o ti
yatrodan. Haydi diyelim, tiyatro 
da bir güzel piyes lalan vardır da 
onun iı;in bekliyorlar. Lakin eler.
dim, havadi. sinemalarının 30 ve 
18 kuruşluk yel'lerinden 30 lmruş
luğuna gitmemek için 18 kuru~luh 
yerin kapısında kuyruk yapar bir 
saat bekler. Buna nediyelim: Ye

·~ mekte ekseri su içerler. Çoğu bir 
1 taraftan yemek yer, bir tara/tan Iİ· 
~ ııara iger. Şapkasını çıkanp selô.m 
~ PeTeni 11örmedim. Sesli burun sil

' - me de yoktur. 
Kı,.n açık renk giyilmeı diye 

, bizde yerlefmİf bir adetin buraJa 
. 1 manası yoktur. 

Bugünlerde gümÜfİ renkte kas
~ tümle sokakta gezen yüzler-:e a
~ dama rast geliyorum. Sanmayın 
f ki; kostümü bir tektir de ondan. 
Hayır. Öyle ho,una gider de o
nun için. Ayıp diye bizde utanı
lan bir takım manasız feyfer var-

J dır. Mesela yemek yerken kaza
ra lokmayı yere dü,ürmek. Çoğu

~ muz kalabalık yerde kıpkırmızı o
lur değil mi?. Burada böyle fey
lere aldıran olmaz. 

Zekimidirler ? Bu sorguya ken
dime sorarken zeki olmanın bir 

1 kazanç olup olmadığını da kesti
remedim. insan zeki olmalı mı? 
Ve bunun faydası nedir?. Her şeyi 
cınlarmı1. Karlı bir fey mi ? 
Ben aptalların, salların ve bönlerin 
dünyada daha rahat yayadıklarına 

~ İnanıyorum. Siz ne derıiniz?. in. 
'~ ırilizlerin umumi seviyesi bizim 
1 (zeki) dediğimiz tip değildir. On-

lar daha ziyade tedbirlidir. Hare
~ ket/erine bakınca (inatçı) olduk-
1". Zarına hükmediyorum. Mesela bir 

ihliyarca kadın ansızın duruşunda 
' otobüse binmezse ardından koşar, 
. 1 pqinki bıdrakmazh ve ne yapar ya

par, en ini te likeye koyar, ara
baya atlaı. 

Çabuk gülerler. Gülmek için ka
rar vermiş bir lngilizi güldürmek 
kadar kolay bir şey o~madığını ba
zı (temaşa) yerlerinde üstüste 
(müşahede) ettim. Alay eder mi?. 
Şüphesiz. Lakin onların alayı bi
zim tarzımıza benzemese gerek. 
Alay, zekanın hakkıdır. Zekô. in
celdikçe alay da zarillefir. Sanı
)'OTUm ki; Fransızlar, I ngil izi erden 

r 
bır kaç kat daha İyi alay ederler. 
Buna rağmen l~ıgilizler de meselci 
fırsat buldukça F ransız:arın şu 
mahut (Cecile Sorelle) i ile, lsveç
lilerin (Greta Garba)) sile alay e-

, diyoTlar. 
.ı Bizde eski tabirle ( sürati inti-

lııal) dediğimiz şeyin bunlarda 

Mıi.L1YET CUMARTESi 19 lKlNCIKANUN 193S 

Ş EH 1 R 
.i 

HABERLERi 
...................... imi ........................................................................ .. 

MA.>.RIFTE 

ilmi 
Istılahlar 

' 1 

Üniversitedeki koml•yon 
1800 ıstılah tespit etti 
Universite rektörü Bay Cemilin reis· 

liği altmda toplmıan bir komiıyon 1800 
ilmi rstdah tesbit etmiıtir. Bunlar ya• 
kında Ankarada alakadar makamın let
lıilııinden geçtikten ıonra karıılıklannın 
bulunması için Türk dili tetkik cemiye
tine tevdi olunacaktır. 

Üniversite hocalarının yazacak
ları kitablar 

Univenitede billunıa nazari derı oku· 
tan bocalar okuttukları dersler için q,. 
tablar ya2acaklardır. Şehrimizde bulu
nan Maarif velcili Bay Alıidin Ozmen bu 
itle lnefgul olmaktadır. Hocalarm ya
zacakları kitablann sene sonuna kadar 
yetiıtirilmesiııe çalııılacaktır. 

Üniversite rasathanesi için 
teleskop 

Uni.versite meydanında intmına baş .. 
!anan rasadhane için büyük bir teleskop 
aleti getirilecektir. Univers.ite idaresi 
bu hususta Almanya ve lngiltere ile 
muhabereye başlamıştıT. Teleskopun ne
reden alınacağını seçilen bir komisyon 
loırarlaşbracaktır. 

Kartal - Malt epe yolunda 
çıkan taşlar 

Kartal - Maltepe araamda yol inşan 
esnasında aaan atikaclan bazı taılar çık
tığı yazılmıftı. Şebriımz müzeler müdür
lüğü bulunan tatlan tetkik ettirmiı ve 
bunların Bizans devrinin ıonlanna ait 
mezar ta§lan olduğu anlaıılmııtır. Tat
lardan birisi btanbula getirilnDıtir. 
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zerresi yoktur. Sür'at föy1e dursun 
(intikal) yoktur. Mesela tiirkçe 
bilmeyen bir adam bizde bir lo· 
kantaya gitse de - ne bileyim -
(pilav) yerine ( palav) dese gar· 
sonun, aşçının bunun ( pilô.v) ol
duğunu derhal anlayacağında fÜp· 
he eder miıiniz?. 

Gelgelelim bunlara -r 'Afeder
siniz - bu meret dilde pastanın 
İsmi Pastry diye yazılıyor. Uzun 
müddet ( a) harfini ağzını açarak 
( a) okumaya alışmış olanlara bu
nun İngilizcede (ey) olduğunu her 
zaman hatırlamaları kolay olma· 
yor. Buna rağmen dün lokantada 
garsondan pasta istemek için pes
tri dedim. Anlamadı, tekrar ettim: 

- Ooo dedi, peyatri. 
Allah rizaaiçin. Benim dediğim. 

le onun düzelttiği arasındaki lark 
anlaşi:mıyacak kadar büyük J11ü? •• 

H erillerin kul aklan, dilleri ve 
beyinleri kendileri için çalışmaya 
alışmış.. En ulak b,".ır yabancılık 
karşısında işlemiyorlar. Ne diye
ceksiniz? 

* 
Seyahatten dönüp 11elenlere 

bizde soylenmesi cidet olmuş bir 
şey vardır: 

- Eh! yediğin içtiğin senin ol
sun, gördüğünü geçirdiğini söyle! 
Derler. 

Dönüşte bana böyle derlerse 
ben aksini tekli/ edeceğim: 

- Yediğim içtiğim sizin olsun, 
bari gördüklerimi bana bırakın! 
diyeceğim. Çünkü yemekleri ev
lerden irak! 

Londra: 12 Son k6nun 935 
!J.FELEK 

Dünkü kong;reler 
Spahl ocağı kongresi toplandı 

Dünkli ho~eye l,tiraA edenler. 

Sipahi ocağının kongresi dün saat 16 da Harbiyedeki merke.-.inde top 
lanmıftır. Kongre ~kanlığma Bay lsmail Miiftak, katipliklere Me. 
IBhat Cevdet ve Bay Agih aeçihni~tir. 

idare heyeti raporu okundu, yenihütçe tudik edildi. Yeni heyeti ida
re seçimi yapıldı. Reisliğe: Gaziaymtap aaylavı Bay Nuri, atalrklara: 
Avukat Asını, Fikret, Süreyya, Aziz, Doktor Ihsan Şükrü, Sadettin 
Ahmet Hamdi, Nusret Hamdi, Bur la seiçlmittir. ' 

Galata araylılar toplandılar 

Dün toplanan Galatasaraylılar 

Dün Galataıaraylılar cemiye
timle yıllık toplantı yapılmıttır. 
Saat 1 de aza cemiyet merkezin
de toplandılar. ikinci reis Bay Tev

fik Amir kongreyi açtı. Kongre 
reisliğine cemiyet katibi umumi
si Osman Kemal, katipliğe de Su
at ile Vecdi seçildiler. Heyeti ida
re raporu okundu. 

Sene içinde 12 kitinin Atef 
Güneşe geçtiği, 20 kişinin istifa et

tiği ileri sürülerek, daha sıkı ve 
daha candan çalıtılması ileri sü
rülüyordu. 

Kongre kararile nizamname
nin 33 üncü maddesi kaldırıldı. 

Şimdiye kadar müesseseye aza 
olmak ve spor klübünde de aza 
bulunmak sıfatile 50 şer kurut a
l:dat veren azaların da timdiden 
aonra birer lira aidat vermeleri ka-

rar altına alındı. Cemiyetin imıi 
değifl:irilerek Galatasaraylılar ce
miyeti yerine (Galatasaraylılar 
yurdu) olrak kabul edildi. Yor • 
gunluklanm öne Mirerek çekilmek 
isteyen Osman Kemal, Osman Mü
eyyet ve Tevfik Amirin bu arzu
ları kabul edilmediğinden bunlar 
da çekilmek istediklerini geri al
dılar. 

Ali Fethi cemiyetin idamesi 
yolunda bir söylevde bulunarak, 
üyelerin maddi yardımlarım da e
sirgememelerini istedi. Heyeti i
dare iki senelik intihap edildiği i
çin bu sene bo9 olan dört yedek a
zalığa Adil, Tevfik Ali, SalBhad
din, ve Suat Süleyman seçildiler. 
Hesapları tetkik için de müfettit o
larak Bay Hilmi ile oğlu Bay Mü
fit intihap edilerek kongreye son 
verildi. 

MOrettlpler cemiyeti toplantısı 

Oün mürettipler cemiyetinde yı\lık kongre toplanmıf, mealeie ait 
muhtelif itler görüşüldükten sonra yeni idare heyeti seçilmifl:ir. in
tihap neticesinde Cemal, Şükrü, Latif, Hayati, Saim, Nedim, Hayri, 
Mehmet, Memduh, Turan, Nasuhi. Asıl azalığa; Boğos, Mustafa, Ni
ko, Mehmet Emin, Vahan, Ihsan. Yedek azalığa seçildiler. 

Kayseri mensucat 
Fabrikası --ilk deneme işletmeıi mayıs 

içinde yapılabilecek 
(Tas) ajansının mubarrMCTinden . 

biri Kayoerideki mensucat fabrikaıını 
kuran Türkotroi';n müdürü Zolotaref 
ile timdiye kadar yapılan iıler hakkın· 
da bir mülakatta bulunmuıtur. 

ıBay Zolotaref muharrire fU malı'.i

mab vennİJl:İT• 
- Şimctiki halde makine daireain • 

de montaj nitirilmiş gibidir. ılsundan 
. maada pamuk depolanmn ameoejmam 

da ""°" ennek üzeredr. Demiryolu hat
Jan aa yerleıtirilmd<tectir. 

Su mecralan ve kıınalizaıyon ame
liyab da tam bir faaliyet halindedir. 

Tuıiutroi evvelce düşünülen dokuz 
b"'iuk, on bin ton Sovyet malcinesi Ü· 
~erind"" 8,200 tonunu teolim elmİ§tİr. 
J);ğer makinelerin teıellümüne de faa· 
liyctle devam edilmelctedir. Fabrikanın 
elekt. ık aantrralı için ilk türbo genera• 
tör de gönderilmiıtir. V a.kti gelir gel· 
mez hemen yerlettirilecektir. 

Turkıtroi idaresinin fikrİDe göre, 
Kayseri mensutat fabrikası tecrübe İ§· 
!etmesini 15 meyı..ta yapabilec"ektiT. Çün 
lri.i faaliyetin kesafetine ve it bqında 
olanlann göıterdikleri gayrete bakılır • 
aa, bu yaıkın netice hiç le yanht bir 
tahmin sayılamaz. 

Geriye kalan diğer bütün makineler 
ele ikmci kanun ayında Türkiyeye gön· 
clerilmiı olacaktır. Ancak bunlar hari
cindeki daha h fif makineler vardır 
ki onlar da ıubat içinde gönderilecek· 
tir .. ,, 

aELEDIYEDE 

Bırakılan 
Çocuklar 

Darülacezeden sonra nere
ye teslim edileckler? 

Darülacezenin son ay içinde mevcudu 
sem yüzü bulınuıtur. 

Son günlerde dilencilerin takibine bir 
kat daha ehemmiyet ·verilmittir. Dilen· 
cilerin bir kısmı mahkemeye verildikl&
rinden bunlar mahkeme kararile mem· 
leketlerine iade ediliyorlar. 

Bundan haıka $0kağa teri<edilen ço
cukların miktan da artmııtır. Bunlar, 
yedi oekiz yaıına kadar müessesede ha· 
nndırılmaktadırlar. Müesscıe nizamna· 
meaine göre bu gibiler muayyen bir 
yaıtan sonra yctmı ınekteblere verile
ceklerdi. Fakat tehir yatı mekteblerinin 
ıekilleri değiştirildiğinden bu çocuklar 
için girecek bir yer kalmamaktadır. Da· 
rülô.cezo müdürlüğü kızları aileler nez· 
eline evlidlık olarak veriyor. Ancak bu 
tedbir kifi görülemiyor. Bu oene tehir 
meclisi içtimaında bu mesele 1"Örü1üle
cdrtir. 

Tırabyı · Hacıosman yolu 
Çimentoıu, ıehrimizdeki çimento fab

rikaları tarafından meccanen verilen Ta
rabya ile Hacıosman arasındakl beton 
yolun inıası bitmittir. Havalar clüze
lir~e, yol tamamile kuruyacak, araba ve 
otomobiller buradan geçebilecektir. 

Bu yoldan müabet netice alınırn lı
tanbulun diğer yollarından bir kıamı da
ha çimento ile yapılacaktır. 

$'.nemaların DarUlaceze vergisi 
\ 

Sinemalardan Darülaceze verıriıinin 
kaldınlması hakkındaki rapor dahiliye 
vekaleti tarafından tetkik edilmiıtir. 
Darülaceze ver1"isi ye~ine kahvelerddlı 
vergi almmaoı vekiletçe muvafık ııörül· 
memiıl;ir. Bu meaele vekillett.ıe bir komiı 
yon tarafından tel.kik edilecektir. 

Böyle bir verıi alınsa da hazirandan 
evvel tatbikine imkan yoktur. Böyle bir 
reomin tahsili için bir kanuna ihtiyaç l'Ö· 
rülmektedir. Onümüzdeki toplantı dev
resine kadar layihanın hazırlanması ih· 
timali vardır. 

Kanalizasyon i şlıri 
Şehrimizde kanalizasyon tesisatı il~r

lilemekı.dir. Y enikapı civarm<la Y enıbah 
çe deresinin. geçtip Ce~~d~e!"": ~ol~ 
üzerindeki şımendifer koprüıu bitmitür. 
KDprü yapılmadan evvel teoioatın deni
ze indirilmesine imkan bulunmıyor• 
du. Şimdi köprü yapddıjı için borular 
denize indirilmiştir. 

Aksaray karakolu önündeki kanal da 
yapddrktan sonra ötedenberi Aksaray 
ve civanm tehdid eden yajınur aulan
nın ve aellerinin hücumunun önüne •• 
çilecektir. • 

Kasımpaşa merkez ocağın 
da kültür toplantıları 

C. H. F, Kaaımpaşa Merkez Ocağı, 
onbet günde bir yapmakta olduğu kül· 
türal toplantıların dördüncüsünü Ka
ısımp&şa Halk Fırkası Nahiye mel'kezİn· 
de büyük bir kalabalığın önünde vermiş
tir. Dinliyecilerin büyük bir lmmnu mu· 
bitin uyanık kadınları teşkil etmiştir. 

ilk olarak Prof. Haşim Refet bir kon
ferans vermiş.tir. 

Bundan aonra Halk Fırkası propagan· 
da hatipleri tefi Bayan iffet Halim Oroa 
Türl< kadınınm aoysal vazife ve hakla· 
nna dair çok heyecanlı bir söylev yapa
rak savaşın yüksek manaımı canlı bir 
şekilde tebarüz ettirmiştir. 

Söylevin sonunda "Altı ok., isimli ,i
rini okumu~tur. Söylevi müteakip din
leyicilere Kırnmpaşa Müzik Derneği ta· 
rafından konıer ve temsil verilmiş.tir. 
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Türk kuşu 
Ankarada "Türk kuşu" adında 

yeni bir kurum yapıldığını sevinç
le öğrendim. Bu kurumun amacı, 
Türk çocuklarını havacılığa, Ufll• 

culuğa alıştırmak, onlara haua 
zevkini aşılamaktır .. 

Yurdumuzda tayyareciliğin, ha· 
vacılığın yaydmaaını temin etmek 
için (~;yle kurumların çok müsbel 
i,ler qöreceği inkiir kabul et
mez, açık bir hakikattir. du.,un 

bütün dünya gözlerini havaya dik· 
miş duruyor. Yurdun muhafazası, 
müdafaası, ökonomik faaliyetin 
geniflemesi, hattii ilmi kudrede
rin büyümesi iı;in havacılıktan me
det umuyor. Ve bu alanda yüksek 
ilerleyişler gösteriyor. Bu itibarla 
tayyare sade tahripkcir bir kuvvet 
olarak, telcikki eclilmemeliclir. Me 
deniyetlerin muhafazası ve idame. 
8İ için icabında tahripkiir olan bir 
unsur da medeniyet hizmetkcirla
rındandır. Hudutlan muhala:uı e· 
den, fakat tecavüze man:u; Hu: .. ıa
dıkça ileri geçmeyen tayyare filo. 
lan, bu noktadan insanlığın raha
tı ve huzuru İçin en büyük işi g(i.. 
rüyor demektir. 

Kaldı ki tayyare sade bir harp 
vasıtası da Jeğilclir; daha geniş 
bir tabirle sade, askeri bir vasıta 
da değildir. Bugün bir ı;ok na
kil vasıtalarının yerine geçmİf, 
yurtlar arasındaki münasebetle
ri, daha yakınlaftırmıf daha sıkı
laştırmıJ bir mekiktir. Tayyareler
den her alanda (sahada) istifade 
etmek mümkündür. Maazallah yar 

dun bir tarafında sari bir haatalık 
çıkacak olsa, oraya lô.zım geldiği 
kadar ilôcı sür'atle götür<!cek ,.ıcn 
ta:yyaredir. Orman yan"ı-

karşı tayyare bir çok memleketler. 
de büyük hizmetler gar.. ~-- •... 
Birleşik Amerika devletleri dahi
linde şimdiye kadar tayyarelerle 
yetişilerek sirayetine meydan ver
meden bir çok orman yangınları 
söndürülmüş, bu suretle memleket· 
te büyük bir servetin yanıp kül ol
masının önüne geçilmiştir. 

Bu ormanlarda en yuksek bir 
yerde bir tarassut merkezi vardır . 
Buradan her hangi bir yangın gö
rüldü mü, derhal tayyareler sev
kolunur. Bu tayareler yangın saha· 
ıı civannda açıklık bir yere ine
r1;k içindekiler lazım gelen tedbir
leri alırlar ve etrafı açarak yangı
nın büyümesine mani olurlar. 

Tayyarenin ı7me yaptığı hiz
metlerin azametini nasıl bir tarafa 
bırakalım? 

Şimdiye kadar bakir telakki e
dilen balta girmemif bir çok or
manlar tayyare sayesinde tetkik 
olunmuf, dünyanın en yüksek 
tepesi altta bırakılmı,, bir çok yer· 
lerin ik~im şartları, hava vaziyet
leri tayyare ile öğrenilmiştir. ,ı:\ ı.,_ 

lerin coğrafi vaziyetlerini gözümü
zün önünde mükemmelleş, .. ·..,,, ·~>" 
yaredir. Kutuplara uçan, tayyare
dir. Bui adalannda muhasarada 
kalan kazazedeleri kurtaran tayya
redir. Kıtlık ô.letinc, susuzluk le
lô.ktıtine koşan tayyaredir. Ekime 

·zarar veren muzir hayvanları öl
düren tayyaredir. 

Tayyare bunun için her cihet
ten bütün acunun üzerine kanat
germİf bir: hômi vaziyetindedir. O
nun için yurdumuzda da tayyare
ciliği tefVİk etmek, Türk gençleri: 

- ni havacılığa alıftırmak hepımrz.n 
üzerine dü,en mühim bir borçtur. 

Avr " •anın, Amerikanın bir çok 
yer?erinde bu maksatla aayısız. 
lr/üpler açılmış.tır. Hususi tayyare 
mektepleri vardır. Buralara yüz· 
lerce kişi kayıtlıdır. Sivil pilotla
rın adedi her gün daha lazla art· 
maktadır. 

Bu itibarla "Türk kufU" ndan 
biz "" çok şeyler bekleyebiliriz. 

Mümtaz FAiK 

Kültür bakanı 
Bay Abidin Ôzmeo dün 

Edirneye gitti 
Bir haftadır ıehrimizde bulunan 

Kültür Bakanı Bay Abidin Ozmen, 
dün sabah 8,4!1 trenile Edimeye git
miıtir. Bay Abidin Ozınen Tr.ıkya 

mekteplerini tefti§ edecek ve pazar· 
teJi ııünü ıehrimize dönecektir. Kül
tür Bakanı, buradan aonra Adapaza
n yolile Ankaraya döner.ektir. Kül. 
tür Bakam Adapazarı orta mektebi 
için bir bina bulacaktır. 

Londra elçimiz geldi 
Londrn elçimiz Bay F eıhi ıfün ak • 

l"m lskenderiye yolile ıehTimize gel • 
miştir. Bay Fethi bir iki gun sonra 
Ankaraya gidecek.tir. 





Haftanın filmleri ............. ........ ,.............., 
SUMER' DE 

SKANDAL 
Sumer &İnemaaı bu hr'lfta «Henri 

Bat;ı.llle• ın bir eaerinden a.lınan 
Skandal ismindeki filmi göstermek
tedir. Eser çok yenileftirilerek filme 
alınmıştır. Mevzuu kısaca anlatalımı 

Moriı Fcrul en meıhur lavantacı· 

lardan biridir. Ferul lavanta11 dediniz 
mi bütün Fran•ad& he.ita bütün dün
yada bir anılır .. Moriı F erul'ün, Şar
lot isminde genç bir karısı bir kızı bir 
de oğlu vardır. Bütün aile birbiri';"le 
bağlıdır. Herke• çok meıı'uttur. 

Zıı.ten büyük ve t&m ıaadetler çok 
devam etmez. itte o yaz Moriı karnı 
ile çocuklarını Sen Moriç' e gönderdi. 
Kendisi de itlerini brrakamadığı için 
Graa'da kaldı. lflerini yoluna koyup 
bir, iki gün aonra o da çocuklarının 
yanına gidecekti .. Amma o aralık ak
ıi gibi de intihabat ifi çıktı. Size Fe
rul'ün iy&.n aza:u olmak için aylardır 
çalıtmakıa olduğunu ıöylemeyi unutmut 
tum. Filvaki Ferul zengindi, ama iyin a· 

zalığının da iımi., töhreti var .. Velha
arl Moriı bir türlü Sen Moriç'e gideme
di. 

Karm Allahın dağında iç sıkıntı· 
aından ne yapacağını bilmiyordu. Sen
l'f'.oriç' de çol< kalabalık vardı. Fakat 
Şarlot hiç kimseyi tanmııyorku ki .• 
Bir gün otelin &alonund& Şarl Arta
nezzo isminde bir adamla tanı~tı. Şar
lot'un içinin çok sıkıldığını söylemi.t
tim. Şarl da ne terbiyeli, ne nazik bir 
adamdı •• Kadınlara nasıl muamele e
dileceğini ne iyi biliyordu .. 

Uzun lafın kısası Şarlot, Şarl'ın 
metreııi oldu •• Sonra da pişman oldu. 
Kendi kendi.sinden utandı. Kocasını, 
çocuklarını düşündükçe deli gibi l'lu
yordu. Şarl'a buradan derhal uzak
laşmasını söyledi.. Fakat Şarl hem 
Sarlot'u adam akıllı ıeviyordu, hem 
gidecek parası yoktu. Bir gün Moris, 
Sen Moriç'e geldi. Karmna Paristen 
tek taşlı a-üzel bir yÜzük getirmifti .. 

Şarlot, Af ıkına buradan gitmesi için 
bir kere daha yalvardı. Parası olma· 
dığını örreniru:e, lwc:asının hediye et· 
tiği yÜzüğü ona verdi. Şarl gittikten 
oonra, kadıncağız fena bir rüya gör
düğünü, fakat ıı.rtrk uyandığım anla
dı. Hayatını alt üst eden kerıdiıini a· 
zap içinde bırakan bu hadi•eyi unut
mağa karar verdi. 

Tekrar ç.ocuklanrun ve çok oovdi-

ği kocasının yanında mea'ut olmağ;ı. 
batlıyordu. 

Bir gün ona bir senet getirdiler. 
Senet me§hur bir mücevherciye veril
mitti. Ve altında da kendi inıza .. ı var
dı. Bu aenedi A.r!;;,.o.czzo'nun verdiği
ni de oöyiediler. Senet sahte, İmza da 

tıı.klil idi. Artanezzo'yu polis takip e
diyordu. Yakalandı. Yüzük meydan& 
çıktı. Artanezzo her §eye rağmen çok 
iyi bir adıı.mdı ve Şarlot'u dedikodu· 
dan uzak tutm&k için İmzanın taklit 
olduğunu, yüzüğii de çaldığım, M&· 
dam F erul'ün hiç bir teyden he.beri 
olmadığında ı.-ar etti. Bet ffneye 
mahkiim olac&ktı. Şarlot bu fed&kir
lığı kıı.bul edemezdi. Mahkemede hal' 
feyi itiM.f etti. Yüzüğü kendiıinin nr• 
diğini söyledi. Ve Skandal patlak ver• 
di. Gazeteler havadiıi ıütun .ütun 

yazdılar .. 
Mösyö F erul'den, Şarlot'tan uzun 

uzadıya bah•ettiler. Herkes meseleyi 
öğrendi •. 

Belediye reiai Mösyö Ferul'e gele
rek iyin azalığından feragat ebnesi
ni ve yahut Madam Şarlot'tan ayrıl· 
ma11nı bildirdi. Ferul kıı.rısrru kimse
ye, hiç bir zaman tahkir ettirmiyecek 
kadar seviyordu. Onu affetti .. Ondan 
aynlmıyacaktı. Fakat acaba bunda.n 
aonra da yine eskisi gibi, eskisi kader 
mes'ut olabilecekler mi?. Aralannda 
Artanezzo'nun hayali hiç belinniye
cek mi? .• 

Gaby Morlay çok canlı oynuyor a
deta vak'ayı sahiden yafıyor. Henri 
Rollan, Ferul rolıinde çok iyi .. Tam 
bir erkek .. Bu kadar sürmeli, düzgün
lü erkek artirtler gördükten sonra 
Henri Rollan'ın kıymeti daha çok faz• 
lalatıyor. Oyunu da çok tcbii. 

iki çocuğa gelince onlar da yaıla• 
rından umulmıyacak kadar iyi oynu
yorlar, eğer manken gibi giydirilme .. 
mit olsa idiler daha çok hoıumuza gi· 
deceklerdi. Mesela küçük oğlana on• 
düleli saçlar, kolalı yüksek, ya.kalık, 
kıravat yerine bağlanmış kocaman bil' 
fiyonk bağı hiç yakıımıyor. 

Fotoğraflar çok güzeldir. Az ol· 
masına rağmen harici sahneler de gü .. 
zeldir. Yalnız Gaby Morlay'm çok y&• 
kından alınan fotoğrafları iy! değil. 
Heyeti umumiye itibarile Skandal fil· 
mi senenin güzel filmlerinden biridir. 

Ketti Gallian ve Helene Morga 
IPEK'TE 

ÇILG lft KAN 
ipek ıinema&r bu hafta Çılırın Kan \ adamdır. Tokay malikineoinin sahibi 

lamindeki filmı göıtermektedir. Bu fil. p~enııeı Wilma.dı r. Hayrr yanlıt ıöyle • 
min en mühim k11mı Werner Hey· 1 dik prenıeı Wılma daha Tokay maliki.-
mann'ın sürükleyici halk müzikinde - nesi~in .~i~.i değildir .... Eğer 21 yatı· 
dir. na ıırdıgı ıun evlenrnıt ıbulunurıa ıer-

Bu tark11ız operet Erick Cbarrelf vetine diyecek yoktur. Fakat eğer 21 
tarafından çok güzel ve çok hareketli bir yaıında evlenmezse mirasından a-.ah-
tekilde ıahneye konmuıtur. Müzik rum olacaktır. 
danı ve balet filminin içine kı"' bir de Amca&r Baron dö Tolray prenıe • 
biıki.yecik ıokutturulmuıtur ve roller ain kendi oğlu Pierre'Je evlenmesini is-
mükemmel artistler tarafından oynan· temektedir. Fak.ıt Wilrna bu hiç ta • 
DU§lır. nımadığ; ve tabii sevmediği adama. var· 

Ancak bu mükemmel arti•t:..:rin yeri mak mecburiyetinde değildir. Al<ıi gi • 
bu film değildir. Mesela Jean Kıe· bi de bu gece yaf egccsidir. 21 yaıma 
pure'in, Henri Garat'ın, Lilian Haı·- basmaktadır. Yarın sabaha kadar ev· 
vey'in oynıyacağı roller Charles Boıer, lenmeıi lizımdır! 
Pierre Braıaevr, AnnabeUa aibi artist· Amma acele iş! 

d 1 t 
Kızı kendi halin~ bırakırsan ya da-

ler tarairn an tutu mut ur. 
Fi1hakik bu artistler bütiin kud .. vulcuya, ya zurnacıya \.'c1. . , .... .... . 

retlerini sarfediyorlar fakat her balde Doğru. 
çılıuı kan onların filmi değildir. Gele· Prenses Wilma çingenelerin batı 
lim hikiiyeciğc: Laziye izdivaç teklif ediyor kabul P ıi. 

Macariıtanda bir idet vardır: u. liyor. Noter huzurunda İmzalar ablı 
EÜ.m toplan1a 'Z!lhlnnında şarabın iyi ol.. yor ... 
m 51 için her sene her bağ sahibi bir Gece ıatoda yô\Ş günü münasebe 
çİncene trupu tutar bu trup üzümün tile ziyafet .. ar. Prer•ıe nişanını res 

men ilin ediyor. Eğer şatoda bir bo;n 
toplondı~ı üç ıru .. n ür aece zarfın fa • Y oo ha patlasa idi davetliler iınkilnt yok 
plaı çalar, oyun oynar... bu kadar çabult d~~ıla ınt\-..!ar :h. Bu ı&-

ltle Tokoy malikin.,sinde de bu ıe- kanda! herkeıi şatodan kaçırıyor. 
ne b(;yle çlngeneler vardır. B u çinge • 
nelerin -rloh 11111 1."7.İ isminde cenç bir Adaaam ;en de •.. Kı.oaı· ius .• ,la.r git-
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SAHIF ANIN RESiMLERi 

Sağda : Holivutta fevkalade be. 
ğenilen bir artist Giner Roger. 

Alta : Tuvaletleriyle nazarı dikka· 
ti celbeden sevimli bir ıan'at
kar. 

'Aıağıda : F red 'Astaire gali oy. 
narken. 

Afağıda solda ı Giner Roger'nln 
ba,ka bir poza. 

tll ... diye p......_ matem tutar.ak değil 
l'-···,..Böi~ çingeı;ıeleri davet ediyor ••• 
Oıii on çınıenelttın fııletleri veçhile tar 
lalar, danslar, i?-iler ve kahkahalar a· 
rasrnda yrıpılryor. 

Prenıeı Lazinin kolunda bir hana 
gidiyor •••• itte bu handa genç mülazım 
Pierre dö Tokay'la tanı§ıyor. Mülazım 
Budapeıteden geliyomtuf bu handa 
ııeceliyecekmiı. Prenıeıten başka biri· 
si olnuyan güzel çingene kızı pek ho· 
ıuna gidiyor ve ona beraber Budapeşt·'· 
ye gitmelerini teklif ediyor ... Mülazım 
da pre:nsesin hoıuna gitmiıtir. Fa:.at 
diyor ki: "Sizin prenses dö Tokay ile 
evleneceğinizi söylüyorlar. Ben iıe çin· 
1ıeneyim ••. ., Pierre: 

- Adam §U prensesi bırak şimdi, 
diyor, 

Ben aenin için çıldırıyorum. Haydi 
sel ıeni Budapeşteye götüreceğin• ... ,, 

Prenıeı kızıyor: 
"- Ne?. ne? ne dedin? Preııseıi bir 

tarafa nu bırakayım ..• Ona bu kadar mı 
ehemmiyet veriyorsun? Bu k<darr da 
fazla!. Allaha ısmarladık!.., 

Ertesi gün Lazi genç karısının bir 
papaıa ıert döktüğünü işitiyor. Pl"euıe' 

budalaca evlendiğine çok pişman olmuı· 
tur. Ayrılmak istiyor .• Lazi çok mÜl-! • 
eııir oluyor prensese tamamen ıe .. best 
olduğunu bildiren bir kiğrt yaz lt'Hk 

uzaklaşıyor •.. 
Fakat bütün kasaba halkı çingene • 

lerin gitmesinden müteessirdir: 
Bu ıene üzümün bereketi o)mıya -

cak! 
Genç prense5 tebaasının teessürün

den ıztırap duymaktadır. Laziyi ara -
maya çıkıyor. Lazi ilk önce reddediyor 
fakat nihayet prensesin yalvarmaları \ 
dayanamıyor çalgıcıları ile beraber k.a • 

sabaya. dönmeğe razı oluyor. 
Çingene kar)lesi yoia düzt..liyor. Wıl 

ma arabada Lazi ile konuşrr.zıga dalı -
yor ve arc;.!Janın t.:ı1n tren yolunun ü..:e
rinde durdu ? un..ın farkına varmıyor -
lar. Bu ııraJ,, da tı·en geuncktedir. rf.·en 
durm~k mecburiyelin<lı! kahyor; bu ~1· • 

nin içiade mLİl.J:;.;:ı ::- ı Pierre dı:! var~~ r. 
s~ ~· bl.l:HOİ U.ıUJ;t.ın lUıll) 811 n1Ül 6J i.U•I 

trenden atdı>or ... Araba, içiodc iki 
s~. ı;ili t<'~ı } a r ak k.~.abaya ~o&ru ,.c.ıl 
aın1ai~a ba~lıyor b . ~ "gil':cr nih:ı et 
bir.ibir!.le kav""'şan \\::Inıa ile Pierre 'ıi~· 

MELEK.'TE 

GENÇL 
Bu sene Mıı.rtha Egıerth'rn filmle

ri çok revaçtadır. işte bu hafta da Mc· 
lek ıineması güzel seıli artistin tGenç .. 
lik arzuları• isminde yeni bir filmini 
göıtermektedir. Bu film de Martha 
Eggerth'in çevirdiği bütün filmler gi
bi bir şarkı ve müzik filmidir. Şen bir 
hiki.yeyi anlRttrken güzel sea ve gü
zel müzik dinletmek fırsatı verilmiştir. 
Mevzuu fÖyledir: 

Genç prenses Kristine ıarayında 
hep nezaret ı:ltrnda yaıamaktadır. Hal
buki o her iatediğini yapmak, iatediği 
gibi istediği zaman gezmek için can 
atmaktadır. 

Hele ıon zamanlarda saray hayatı .. 
na artık tahammül edemez bir hale 
gelmiştir. Çünkü her gün kendi•i i
çin kamyon kamyon eıya gelmektedir. 
Etrafında hatıiz hesapsız hizmetk&r .. 
lar en ufak arzulannı söylemeden keş
fetmek ve icra etmek için birbirlerile 
yan ta giriımite benziyorlar. 

Bir ağlamağa başlasa derhal ıki ta· 
rafında iki kız peyda oluyor ve mendil 
uzatıyor. Zavallı prenses etrafında bir 
ıeyler olduğunu hiuediyor fakat ne 
olduğunu bır turlü anlayamıyor. Bu 
fazla ihtimam niçin? .. 

Derken bir gün kendiıini bir pren,,. 
le nişanlaınak iıtediklerini öğreniyor ..• 
Bu prenı de kim?. Nasıl ad1'm?. insan 
hiç görmediği bılmediği, tanunadığ:ı 
bir adamla evİenir mi?. Prenıes bir ıa
bah, kimseye haber verıncden, yapa 
yalnız yanına bir kOpeğioi alarak ıo • -··· ............................. ............................. . 
d.a Lazi ile onu uzun zamandır sevmek
te olan bir çingene kızıdır. 

Uperet ır.uLıKl, kısa şarkılar, valı
hır, cla.n:;lar, ddn~o .... .ı~rin hep bir llrada 
oyn:ıd~kıarı oyunlar, Kostüınler, fotog
raflar, 1nukl1cıneler he;:ı.;i güzeldir, eğ
lendiricidir. 

~üzcl tablolar pek ço:<tur. Fakat 
heyeti unıuıniy•~ itibarile çılaın kan 
film• hiç bir fevka1~U~l:k hisıi vereme
n1\..kledir. 

i K ARZULARI 
kajia çıkıyor .•. Sarayda bir telat•·· bir 
kıyamet... l'renıe.sl nezarete memur o. 
la'1 bir kont ile hır kontesin etekleri 

tutuşuyor. onlar da prensesi aramafa 
çıkıyorlar. 

Kriıtine sokakta etrafına bakına 
bakına gezinirken, u7aktan saray arn
baıını görüyor, kendi~ıni araınaga çık
tıklarını anlıyor ... Nerelere saklansın?. 
Tesadüfe bakın ki bu 11rada yanında 
kapalt bir fayton var ... Onun içine eiz
lcniyor. Biraz sonra arabaya genç bir 
adam giriyor ... Meğer bu araba onun 
arabaıı imiş ... Prenses gencin cebin • 
den aldığı bir kartın üzerinde "MülA • 
zım Brandel,, ismini okuduğu için onu 
mülizım zannediyor. Adam da, prenaeı 
arabadan indikten aonra takip ederek 
onun kim olduğunu öireniyor. 

Kriıtine saraya dönüyor. 
Kontla kont& ondan evvel ıelmit 

ler meraktan çıldıracaklar. Prenseıi 
cörünce hem seviniyorlar hem de bu 
kaçamağına kızdıklarını ıaklamıyorlar. 
Kont, prenaese, ertesi günü müstakbel 
nişanhıı ile taruıtırılaca(ını bildiriyor. 
Pr nıes le bu tanımadıiı prensle mİ.ım· 
kün değıl evleneıniyeceğini , çunkü 
başka birisini sevdiğini, bu sevdiğinin 
de müli.znn Brandel olduiunu aöylü • 
yor. 

Konte konta prenseai ikna edemiye--. 
ceklerini anlayınca, müliz1m Brandelin 
peşine dü,üyorlar. Mülazrnt yatağında 

m11ıl mı,ıl uyurken, gelip kendisini. 
palas pandıraı saraya götürüyorlar. U· 
rada kont kendiaine prCJ!;eıten vazgeç
mesini, eğer prenses te keudiıinden 
soğutulursa kendisine binbaşı rütbeıi
ne erişeceğini ıöyliyor. 

Zavallı müliı.zım neye 
ıatınnııtır. Ne prenıes 
tanıyor , ne de onun ne 
kız olduğunu biliyor. 

ufıradıc:ını 
Kristineyi 
ıckilde bir 

1 

1 

Aksi gibi kendisi de T oni iıminde 
batka bir kızla nitanlıdrr. Kont müld.· 
zıma prenseıle buluımıık üı:ere bir ran-

devu veriyor •.• 
ai kendisinden 
da emrediyor. 

Ne yapıp yapıp prenıe
muhakkak ıoğutmasmı 

Kristine ile nitanlanacak olan prenı 
saraya geliyor. Bu, arabadaki adamdan 
ba~ka birisi değildir. Prenıesin "o 
prense evde bulunmadığımı ıöyleyi • 
niz!,, dediğini işitiyor, mülizım Bran • 
detle bir randevusu olduCunu da öğre
niyor. Doğru gidiyor müli.znnın evi· 
ne •.. Fakat nıül3.znn evde yoktur. Ran
devuya gitmiştir. Evde yalnız mülizı
mın niıanlısı vardı:r. O da her ıeyi öğ
renmit··· Fena halde .sinirli ..• Prens o
na Brandelle Kriatinenin buluıacağı ye .. 
re gitmelerini teklif ediyor. 

Diğer tarafla prenseı arabada gör
düğü adamla buluıacağını zannederek 
nete: içinde randevuya gidiyor. Kartı
unda. hiç tanrmadıiı bir ad&m ırörün • 
ce n~ kt.d&r hayıet ettiğini ve ne ka • 
dar üzülcİüğiinü tahmin edersiniz. 

Bir çok hadiıelerden aonra mese • 
le anlaır1ıyor ..• Toni, müld.zn:na, Kria • 
tin de sevıilisine kavuıuyorl&r. 

Artık kont ile kontsın da sevinçleri• 
ne biç diyecek yoktur. 

Prenseı Kristinc ı-olünü Martha 
Eggertk her zamanki canlılıjiı ıevim • 
liliği ve pürüzaüz seıi ile bap.nnıft[I'. 
Fakat prens rolünü )!..pan oyun arka • 
datı Heımann Thimig onun yanında 
çok can11z ve çok donuk bir oyun oy• 
namııtır. 

Hermann Thimig'in yerine meseli 
Adolf Wohlbrük oynamış ol&a icli film 
çok daha baıka olurdu. Mülazım Bran• 
del §&hsiyetini canlandıran Em•t We• 
rebeı filme çok neşe katmaktadır. 

Fotograflar güzeldir. BilhaHa fil • 
min ilk krsımlanndaki harici sahneler 
bilhassa lJlUvaffak olmuıtur. Satayın 
bahçesinde yapılan danı ıahnelcri fcv • 
kaladedir. Mükiilemoler iyi tanzim e-

dilmiıtir. 
Müzik te Martha Egı:erth'in ıesi ka 

daı· güzoldir. (Gençlik arzuları) filmi 
içinde güzel bir film diyebiliriz. 



Yazan : Marthe RicharJ Tercüme eden ı M. F. 

Niçin yüzbaşı Ladoux dair beni is
ticvap ediyorsunuz? dedim. Polis
ler cevap verdiler: Tevkif edilecek/ 

HülAsa 
[ Marthe Richard Fransa casusluk 

te~lô,tı tarafından lspanyaya gönde
rilmi'}ti;. Vazıfcsi orada Alman casus 
teşkilatına girmek ve iki cihetli casus
luk yapmaktır. Marthe bir sürü mace
ralardan sonra Alman casusla.rmın reisi 
ısaron F ,n Krohn ile tanı!plllftır. Bun
dan bir !;• k malumat almı§ ve bunlan 
rr;·no:aya '~ildimıijtir. 

Marthe ispanyada uzun maceralar 
geçirmit ve bir çok memleketlen nya
batler yapmıf, hepsinde de vatanına 
büyük hizmetler yaparak tekrar Pariıe 
dönmüıtür. 

- Hayır! dedim.. Bu sefer yok. 
Esasen, Almanlardan aldığım para· 
!arla ne yaptığımı bilirsiniz. Şim
diki servetim 25,000 franktır. Bu 
da >rduya sattığım otomobilimle 
tayyarem)n parasıdır. 

Kolonel: 
- Evet, dedi. Kapiten Ladoux 

bana bundan bah.etmifti. Paraca 
bize çok yardımınız dokundL Çok 
çalı,tınız. Fakat bize hizmet etme
ğe devam etmeli idiniz. Size te,ek
kür etmesini bilirdik. 

-Size hizmetimde dPvam etmek 
mi? fakat ben Fon "rohn'u mab
vettimse bundan ne çıkar? 

- Onun yerine bir batkasını ta
yin ederler. 

- Evet. Onun yerine gelen adam 
ispanyada tetkili.tım yeniden tan
zim edinceye kadar harp biter. 

Çok camın aıkılmıfb. Ben para 
istemiyordum ki •• Bu adam1ar da 
benim menfaat için değil vatanı
ma hizmet için çalı,bğıpıı bilmesi 
lazımdı. Bunu her fey isbat ediyor
du. 

- Möysö, dedim, ben aizden 
hic bir şey istemiyorum. Elimden 
gelen her teyi •• her yapabildiğimi 
yaptım. Kuvvetimin fevkinde olan 
bir çok feyler yaptım. Hiç bir müki. 
fat istemiyorum. Fransaya kartı 
olan vazifemi yf.phm. VL bundan 
fevkalade memnunum.. Bu bana ye
ter ... 

Bu garip betinci bürodan çık
mak için ayağa kalktım. Kolonel 
Goube beni yerime oturttu ve: 

- Collargiurn'la yuılan sizli ya 
zıları meydana çıkaran Alman usu
lünü biliyor musunuz? diye aordu. 

- Ne? .. nasıl? •• 
Hayretten dona kalmıştım. 
- Demek ki dedim. Müli.zim 

Mari'ye verdiğim Fon Krohn'un 
melctup,ları sizin elinize geçmedi.. 

- Hayır. 

- Hayatımı bot yere tehlikeye 
koymu~um. Almanların gizli yazı
larının sırrını bundan iki sene ev
vel bildirmittim. Kullun tozu kul
lanınız. Kolonel kurtun tozu kulla
nınız. 

Kapiten Ladoux'nun ne olduğunu 
merak ediyordum. Beni hizmete a
lan o idi. Yalnız ona hesap verme
ğe mecburdum. Kapiteni nerede 
bulmalı? .. 

Evine gittim. Madam Ladoux 
beni kabul etti. Onu tanımıyordum.. 
Ve kendisini rahatsız ettiğim için 
af diledim. Bu genç ve güzel kadın 
iımimi i~itir ititm~k beni tanıdı. 
Çok keder!i bir ,hali vardı ... 

- Madam, dedim. Belki sizi 
taciz ediyorum. Fakat kapiten l.a
doux'yu çok görmek isterdim. Bir 
kaç defa yazıhanesine gittim bir 
türlü kendisine tesadüf edemedim. 

Gene kadının gözlerinden yaşlar 
botandı: 

- Onu göremezsiniz, dedi. Bu
rada değil ki ... 

- Sakın ha.ta olmasın, dedim. 
- Hayır ... hayır... yalnız ... Pa-

riıte değil .. . 
Daha ispanyada iken benden bir 

teY sakladıklarını hissetmi,tinı Bu 
hisstm şimdi büsbütün fazlalatmış
h. Madam Ladoux ile bir müddet 
daha konu tum fakat kocasının va
zi veti hakkında hiç bir 'ey 
ö/irenemedim. Bunun üzerine belki 
bir şey öğrenirim diye Zozoyu ara• 
ma;;a başladım. 

7ozo, Fon Krohn'dan nasıl ay· 
rıldıiTımı anlatınca çok güldü. Hika 
ye hoşuna gitmişti. O da ondan çok 
nefret ediyordu. ispanyada geçirdi· 
ğiın hayatı gözlerile gördükten son 
n "na kar•• olan kinimi anla· 
mı,, bana hak vermişti. Kapiten 
Ladoux hakkında hiçbir şey bilmi
yordu. 

isi fazla kurcali\mamağa ve ~er-

be5t yqamağa karar vererek evime 
döndüm. 
48 aaat sonra kapım çalındı.Açdım 
İki adamla kartılattıın.. Polis memu 
ru olduklarını söylediler ve kart. 
larmı gösterdiler. 

Bana tuhaf tuhaf sualler ıorma
ğa batladılar. lapanyaya ne ite git· 
mifim? A!manlanı. ne gibi malu· 
mat vermitim? Bu malUınab nere
lerden edinmitim? Edindiğim ma
liiınab kimlere gönderiyormutum? 

Beni Kapiten Ladoux hakkında 
konuşturmağa çalıtbklarını anla
dım. Ne oluyordu? .• 

- Niçin kapiten Ladoux hakkın
da beni ist'.cvap ediyorsunuz? •. di
ye sordum.. 

Adamlardan birisi: 
- Tevkif edilecek, dedi. 
-Sebep? .. 
- Fransaya ihanet ettiği ıöyle-

niyor. 

Vatan haini! .. 
Bu, cuualuğun hastalıklarından 

biri idi ve tedavi edilmediği için 
Kapiten Laaoux'ya da sirayet edi
yordu. Herkesi vatan hainliği ile 
itham eıliyorlardı. 

F ranaız gizli tetkili.b öyle bir in
tizamsız'.ığa dütmüttü ki öyle bir 
hercü merc içinde çalkanıyordu ki 
bunım içinden çıktığıma memnun 
olmalı idim. 

SON KISIM 
Netice 

Annemi, babamı, erkek kardetle
rimi gördüm. Benim de yatamağa, 
ıevmeğe, sevilmiye hakkım oldu
ğunu anlamak öyle tatlı idi •• Öyle 
iyi idi ki ... 

Bolo, Lenoir, Destoucbes, Hum. 
bert muhakemesi yapıldı. Kapiten 
Ladoux beraati etti ve sonra da 
kumandan yapıldı. 

Gazetelerden, ben ispanyadan 
döndükten biraz sonra Baron Fon 
Krohn'un benim yüzümden, Al
manyaya geri çağrıldığını öğren
dim.. Kasanın muhteviyatını tekmil 
yok etmit'erdi. 

Baron Berline dönerken Alman 
hükiımeti Fransadan geçmeıi için 
Fraruız hükiımetinden müsaade is
tedi. Baron Fransadan zırhlı va
gonla geçti. 

Müli.zim Marie'nin öldüğünü öğ
rendim. 

Ben,? ben geçirdiğim tehlikeleri 
gözden geçiriyor. Ne kadar tanılı 
olduğumu anlıyordum. 

Bir gün bir adamla kartılaştım.. .. 
Bu adamdan hiç bir tey gizleme
dim her şeyi olduğu gibi anlattnn .. 
Onunla evlendim. Aradan 16 sene 
geçti. 

Bu Fransız caausluğunun kııa ve 
2engin dramının aktörleri ne oldu? 
Su'h yapıldı. Zannedersem Fon 
Krohn öldü. Diğerleri ya,ıyorlar ••• 
ikinci kocamı, annemi kaybettim .•• 
birçok kederler geçirdim. Bazan 
do.tum Zozo ile maziden uzun U• 

zun bahsederiz. Zavallı, bir bacağı
nı İspanyadaki otomobil kazasında 
kaybettiğinden tek bacağı ile bir 
İş bulmak için oradan oraya ko,up 
duruyor. 

Harp casusları gazi sayılmıyor
lar. Hatta muharip bile sayılmıyor
lar. 

Halbuki kendilerini hayatları ba
hasına yalnız vatan atkı için casus
luğa vakfedenleri casusluk hiç te 
zengini ettirmiyor. 

-BiTTi-

Kari mektuplan 

Maçkalılar tramvay ıir
ketinden şikayetçi! 

Mıı.ska ve Nitanlaşında oturanlar 
belediye 1i1-ketler komiserliğine bir çok 
imza!• bir ınıu:bata ile müracaat ede • 
rek tramvay şirketinden §.ikayette bu
lunmağa karar vermişlerdir. 

Bu tikayctte deniliyor ki: 
Her akşam saat sekizden sonra E

minönunden ve ... eyazıttan kalkan tram
vaylar, Harbiyeye ccldikleri vakit, 
beş dakika, hazan on dakika bckle
mckted:rler. Bunun ıebebi, arka arka
ya sıralanmış birçok Maçka arabaları -
nın garaja gitmek üzere Harbiye ma
kasında manevra yapmalandır. 

Bu bitmez tükenmez manevraların 
önüne geçilmeıi için belediyenin tavas .. 
sutu ve halkın her akıam bekletilme • 
meıi İstenmektedir. 
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ı Sandık başında yurttaşlar 
(Batı 1 inci aahilcdc) Bu tezahürata icadın, erkek, çoluk 

tİf heyeti azalan, dün ııandık y ... l«i- çocıılr, genç, ihtiyar, bütün vatandaş -
ni dolaıarak, vatandaıJann istekle rey lar qtirik ebnektedirler. Istanhul, in -
vermelerini yakından görmüıler ve tihabı bir bayram ıibi karşılamakta 
memnuniyetlerini beyan etınitlerd.ir. ve ağrrlamaktadw. 

Şehır mecl.i.si azaları da intihap yer- Bugün ve yarın 
!erini ııezmiılerdir. Bu arada doktor ı intihabat bu sa!>a!l saat yediden i-
Ali Rıza, Emniyet Sandığ'ı mürakibi tibaren devam edecektir. Bugün ve 
Bay Raıidin hwnmalı çalışmalan ıö - y:.·ın intihabat daha canlı ve cotkun 
rülüyordu. b:,. şekilde devam edecektir. 

Halkın sevinci Bugün mektep talehe.leri, muallim -
~ir çok •andık hatları fevkalade leri re.'akatinc!e İntihap yerlerine gide -

günlere mahsuı bir manzara arzediyor- rek, kenclilenne verilen izahatı dinliye-
du. Halk bazı yerlerde ellerinde çalgı- ceklerdir. Aynca, mekteplerde de ço-
lar, k.......,çeler olduğu halde sandık cc.klara konferans verilecektir. 
baJlanna ıebnekte ve saatlerce orada Saylav seçimi 
çahnaktadırlar. Bazı yerlerde milli o - ikinci müntehip seçimi yarın akıarn 
yunlar oynanmaktad~. ıehirde öbür akıam da mülhak kaza • 

Bazı kazalarda gençlik. tcıeMkülle - }arda ı.itmeı..tedir. htanbulcla üç ııün 
ri bandoları aendık yerlerınde aktama ıçinde fır.kanın 1634 ikinci müntehip 
kadar krayi ahenk etmiıtir. Halkın namzedinin ittifakla kazanacaklan üırıit 
intihaba karp alakası tayanı tülmm bir •edilmektedir. 
vaziyettedir. 

Halk hatipleri 
Bir çok yerlerde, rey sandıklan ba

ıında ha!llıı hatipleri tarafından seçim 
mevzuuna dair lııonferaııslar verilmit -
tir. !' 

Bu anıda Alemdar nahiyesi o;. 
vanyolu sandığı başında liayan Mahfu. 
ze Bıringen, Deyazıt nwyeıinde Ser
veri sandığı başında M<lunet Şükrü, 
Süleyman.iye ve Mercanağa mahallele
ri sandıklan b.llında muallim Nurel -
tin lııonferans vermişlerdir. 

Heyecanlı .özlerle balkın int:baba 
ittiriıki daha ziyade teşvilıı edilmek
tedir. Sabahleyin de mahallelere da
vullar çıkarılarak herkes intihaba itti
rako -"vet olumnuştur. 

Kaza kayma.kamlan, nnhiyc müdür
leri de mmtakalarındaki oandrldan tef
tiş etmiılerdir. EmiııOniındc kıryma.kam 
Raif, fırka kaza reisi Tevfik, Fatihte 
lııaymakam Halük akşama ka;lar •an -
dık batlanoı dolaşmışlardrr. 

Bayanlar 
Sandık baılarında, bil1:.a&sa bayan

lar nazarı djkkati celbeıliyordu. 
Reye iıtiriık eden vatandaşların ı a

r111nı bayanlu teıkil ebnd<tedir. Ba -
yanlar, kendilerine verilen bu yeni me
deni baklan dolayı aoo derece heye
canlı ve sevinçli ııörünmcktedir. 

Havanın soğuk olmasına rağmen, 
bir çok anneler, çocuklarını ellerinden 
tutarak aandık yerleriae ııehniıler, rey
lerini ıev6 seve ve serbestçe kullan -
mıtlardır. Vatandaılar, Cumburiye( 
Halk F ni<Mı ikinci müntehip nmnzetle
rine, büyük bir inanla reylerini ver
mektedir. 

Tezahürat 
Dün pce fırka tqlıilit medıezlerin

.ıe, eençlilıı yurtlarında, Beyazıt ııenç
ler mahfelinde, Akııanıy cençler birli • 
ğinde temsiller verilmİ1, intihap dola
yııile, sevinçli bir geee Y8§lil"ımfbr. 

Şehrin muhtelif taraftarında, dün 
cece yer yer J'Çdan toplantılarda, halk 
hatipleri vatandaflara lıonfennalar 
vscrek, seçimin ehemmiyetinden lıafı. 
setmitlerdir. 

verilen malumata söre, aayl.v ıteçİ· 
mi iti de nihayet ıubabn haftıumcla ta
,,,_ bitirilmiı olacaktır. Bu vaziye
te göre, ikinci ·müntehip intihabından 
sonra, bir kaç ııün içinde, saylav HÇİ• 
mine de başlanacaktır. 

Ancak saylav seçim gününiin tarihi 
henuz belli ~eğildir. Bu hususta Anka· 
radan aynca direktif verilecektir •• stan
bul hal.lon.ın seçmekte olduğu 1634 
ikinci muntehip, 17 latanbul saıylavıru 
seçecektir. 

bu defa lst.anbuldaııı, bir t.zla say
lav çıkmalı:tadır. 

• • • 
Yurdun her tarafında seçi
m~ hararetle devam ediyor 

MARAŞ, 18 \A.A.) - Jlrinci miin· 
tdıip sayı•ı , elli dördü kadın olmak 
üzere 402 dir. 

.... umburiyet Halk Fırkau eamzet
lerini ilin etmiıtir. ıkinci müntebip se
çimi ayın 27 inde baılıyacağ'ından vi
layet ve fırkaca her türlü tertibat abn
mıştrr. 

Karakösecl e 
KARAKv.sE, 18 (A.A.) - Jkinci 

muntebip seçimine hugun vali ve be
lediye reisinin riyasetindeki teltif he
yeti buzunmcb. batlllDDU! ve bu müna
ıebetle vali bir .öylevinde bu defaki 
intihabatın huıuaiyetindeıı babaederek 
Türk kadH11ma medeni baldanndan 
en büyüji:ne lııavuıtuğunu izah etıniı· 
tir. 

Halkın seçim itlerine söaterdiii ali.
lııa büyüktür. 

Sinopta 
SiNOP, 18 (A.A.) - Vili.yetin 

heo- tarafında l>upn büyült: 1-rııretle 
baılıyan ikinci muntebip ..eçlıni ikinci 
lı:Mıunun yirmiaônde bitecektir. 

Ayılını/.a 
AYDIN, 18 (A..A.) - Nazilli n Ka 

racalU ka:nılan ikinci müntelı.ip seçim. 
. !eri bitmit ve fırka namzetleri ittifıılda 
-.çilnıiıtir. ılı:incilrinum lı:aclar ..ili.ye
tin ber bırafmda seçim lıitirilı 'tir. 

Rey ııermeğe giden bir grup 

Rusyadaki dava neticelendi 
(Başı 1 inci ıahifede) 

görmüttür. 
Mahkeme Moskova merkezinin 

kurucusu ve en faal idarecisi ol
makla Zinovief'i on, ayni merkezin 
en faal a~ası olmakla da gertik, 
Kuklin, Sakqf'u yine on, ve mer
kezin faaliyetinde derece derece 
methaldar bulunan Şarof, Evdoki
nof, Bakaef, Gorşenin ve Çarkof'"!.l 
sekiz, Federof, Gezberg, Gessen, 
Tarasof, Perinıof, Anişef ve Faivi
loviçi altı ve Kamenef, Batkiraf ve 
Provoyu bet yıl hapse mahkum 
etmiş ve bunların bütün tahsi mal· 
larının müsaderesine karar ver
mistir. 

Diğer taraftan içeri itleri komi· 
aerliğinin hususi komisyonu Zincr 
vief muk&bil ihtili.I merkezinin faa 
liyetiyle ali.kadar olmak üzere ~ 
ki'}i'yi kamplarda dört ili. bet yıl 
arasında mevkuf bulundurmaya 
ve 29 kişiyi de iki ili. bet yıl ara
sında muhtelif yerler~ sürmeğe ka
rar vermiştir. 

MOSKOV A, 18. A.A. - Reuter ajan
" muh~birinden : 

z;noviyef, Kameneff ve mukabil ihti
lal ile Kirof'un öldürülmesi itlerine ka
bımaktan maznun on yedi kiıinin ıuç· 
!arı tahakkuk e'hni_ştir. 

Zinoviyeff on, Kameneff beş sene, Ö· 
tekiler de muhtelif hapis cezalarına çarr 
tınlmışlardır. 

(Başı 1 inci sahifede) tından pek az yarclım gördüfil 
fazla muvafak olamıyor. sen fazla bir oyun beklenemezdi. 

Halbuki Betiktat ta talıh!iz bir gü
nünde idi ve o da iyi bir oyun gös
teremedi. Bunun için maç zevkle 
ıeyredilebilecek teknik bir kıymet 
göstermekte uzaktı. 

Oyuna Galatasaray seri bir ham
le ile batladı ve bir aralık Münev
verin çektiği frikiki Beşiktat kale
cui blöke edemedi. Top bot kale
nin önünde kaldığı halde ileri atı
lan Galatasaray muhacimleri bu 
kolay fırsattan istifade edip gol 
yapamadılar. Bu devrede Şerefin 
kalenin ki>fe direğini sıyırıp avu
ta giden bir tütü istiana ediline 
Betiktaşlılar Galatasaray kalesine 
mühim bir tehlike geçirtemediler. 
Buna mukabil Galaturayın dağı· 
mk ve ekserisi acemi VW'Uflu mu
hacimleri tüt ve kornerlerle Bqik
t~ kalecfaine daha fazla it dütür
<lüler. 

Galatasarayda yegane iyi;~ 
yan hat muavin batıydı. H::;.f ~ 
hattı çok zayıftı. Müdaflerdell,; 
manm varlığı veya yokluğu~ 
ıavi idi. Lutfi tek başına o~ 

J 

Müdafası bocalayan, hücum 
hattı da bir it göremiyen Betiktaf 
t:ıkımında ufak bir değişiklik ol
du ve sol muavin Feyzi sol açığa 
geçti. 

Betktatın bu bocalaması, niha
yet korkulan neticesini verdi. Ga
latasaray aağ açığı Necdetin bir 
tütünü Bqiktf kalecisi tuttu, fa. 
kat elinden kaçırdı. Bu aefer C.. 
fer yetiterek Galatasaraym ve ilk 
<!evrenin yegane golünü yaptı. 

ikinci devre Betiktafm tesadü· 
fi VUJ'Uflarla yaptığı akınlarla bat
ladL Buna mukabil Galatasaray 
takımı dwıundu. Bu durgunhık, 

Kale önünde 

lamail (kendi kendine), aoO 
Kaleci Avni de ikinci ıolde 
b idi. 

E. H. SA 
F enerbalıfe ıtatlınJa 

Kadıköy Fenarbahçe 
da yapılan latanbulspor -
koz maçı çok hikim oynayaıt 
tanbul aporun o - 5 aalib. 
bİbniftİr. ı.tanbulaporun go 
sıraaile Nenat, Refat, 

M~ta heye canlı bir an 

Bqiktafm tesadüfi vurutlarla bile ııolü de Sala.badin yapmqtır. 
oyuna bakinı olacağını göı&teriyor- Taksim stadında 
du. Netekinı, Omıanı hesaba kat- Fenerbahçe ile Süle,ynıtaJJ,~ 
mazsak müdafaada tek bqma OY· rumda yapılacak Jik maçı, S' 
nadığı hissini veren LUtfi de iyice maniye takımı sabaya çıkı-"I 
bocalamağa batlamıştı. Bu vaziyet için Fenerbahçenin hükmen 
te çok geçmeden neticesini verdi • yetile neticelenmittir. 
Bir ara pası alan Naznn topla ka· ltittiğimize ııöre Süle:vnıı-"I 
leye aktı. Avni kımıldanamadan takmundan ancak altı 
pek kuvvetli olmyan bir tüt Be•ik- atadyoma gelmit ve takımın 
tafı beraber vaziyete çıkardı. olarak tqkili iınki.nı göri'iil' IJlll'll 

Bu beraberlik zayıf Galatasa- ce Fenerbahçe seremoni ya 
ray takımını büsbütün dağınık bir Birinci kümeye dahil bir 
bale dtu. Çok geçmeden Betik- takım çıkarmazken üçüncü 
tq sai açığı Hayatinin güzel bir ye li.-1. aörüldügu"" i"'in lik 
kornerini Hakkı iyi ve geriye bir ,_ • "' 
•-- ~a vur.ıtile aole çevirdi. Bu ka- )arına giremeyen bqka bir 
..... • mın da birinci küme t:akmıl 
fa vurutu esnasında Avni topa çı- dan önüne çıkanalrı yendiğiol 
kmıt ve kale bot kalmıt bulunu· tiyoruz ... Garip bir teıEat do" 
yordu. Günef yine galip 

Bu ııalibiyet sayıaı Beşiktatı Geçenlerde Vefayı 1 - Iİ 
yine gevfettİ. Hücum sırası Gala- nen Günet takımile Vefa 
tasaraya gelmitli. Fakat Galata- da dün sabah Taksim ataduıdf 
aray muhacimleri mütemadi)cn ausi bir maç yapılmıttır . .VJ 
topu çiğneyorlr ve Bqildaf müda- bu ıefer daha kuvvetli ohııl~ 
faasınm itini kolaylafbrıyorlardl. mukabil Güneş takımında 
Beraberliği temin edecek yegane muhacim Rasih hasta oldu -
fırsat Galatasaray saii açığı Ne<"- oynamıyordu. 
dete ııeldi, o da topu havadan vur- Böyle olduğu halde Güıı'f 
mak auretile bunu kaçırdı. Zaten kımı kolaylıkla üç gol yapuııfı 
pek r;evkli olmadığını söylediği- kat gollerden birincisi Vefalı 
miz maç sonuna doğru büsbütün ısrarı üzerine ofsayt sayıldıi. 
durgunlattı ve nihayet 2 - 1 Be- ilk devre O - 2 Güneşin aglı 
şiktatın galebesile bitti. tile bitmittir. 

Betiktaf takımnıda kaleci ye- ikinci devrede oyun, fu 
diği golde hatalıdır. Müdafiler o· lan sakatlayacak sert ve ka 
yuncuları marke etmekte hatalı bir meaaya döküldüğünder;,A 
idiler. Bqiktaf hücum battı fena net takımı oyuna devam et 
olmamakla beraber muavin ı. .. t. ği müreccah görmüttür. 

Yeni yapı pulları 

Damga Matbaası tarafından icra ilamlarına yapıştı~ılacak ~~ 
za evleri yapı pulların ilk p~tiai h ~zırlıı:nmıtt~. Adlı ye Baka Jlaf 
vereceği listeye göre bütü~ ·~~~ da ı~e~enne dagıtıl~c3:~tır. Pg,Jcİ 
mimizde de gördüğünüz g~bı ~ç çeşıtır. Pullar~~ . us.~n~~·nüO 
Temyiz sarayının, Yedilaı.e zındanının ve lnonu koprusu 

leri vardır. 
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Brüksel Uluslar 
Arası sel'gisi 
İnhisar idaresinin iştiraki 
memnun.yetle karıılandı 

Brüksel<le açılacak olan uluslar a• 
rası seı.~gisi komiseri ~omte Adrien van 
der Burch geçenlerde ıehrimizden ge
çerek Tahrana gitmişti. 

Comte van der Burch evvelki gün 
Tahrandan lstanhula gelmif ve memle
ketine giımiıtir. • 

Coınte vm d<:r Burch Irana huausı 
itleri için gittiğini ve sergi ~Jeri için a .. 
cele Brüluele dönmeğe mecbur oldu • 
ğu için ı.tanbulda kalamadığından do
layı çok müteessif olduğunu söyliye • 
rek ıergi baklonda bize ıu izahatı ver• 
miıtir: 

- Türkiye inhisar idaresinin Brük
sel ce~gisine iştirak edeceğinden çok 
memnun oldum. lktiıadi işleTde hüyiik 
adımlarla yürümeğe baılayan Türiciye· 
nio sergiye iştirakini Belçika iktisadi 
mahafili sevinçle karıılar. 

Türkiye.ıioı hu sergiye iştiraki ne ka· 
dar büyük mikyasta olursa elde edile
cek istifade de o nisbette büyük ola • 
calrur. Bu aebeple Türi<iyenin sergiye 
clalıa geniş mikyasta iştirakini temen -
ni ederiz.., 

Comte van der Burcb Brüksel ser• 
&isinin tarihçe•ınden bahsederek dedi 
ki: 

- Böyle bir sergi tes:i•i önce 1910 
ela mevzuu babaolmu§ ve serginin HJ30 
da açdmasuıa karar verilmişti. Fakat 
büyük harp buna mani oldu. Harpten 
s,onra 1924 te sergi için yeniden teşeb
bü,rlere başlandı. Bu medanya Anven 
t<ıhri Belçika istiklalinin 100 üncü yıl 
dönümü münasebetile 1930 da bir ser
gi resis etmek istedi. Fakat Liege şeh· 
ri buna itiraz etti ve Belçika istililiı • 
linin 100 üncü yıldönümü münasebeti· 
le açrlacak serginin bir Flaman şehri o
lan Anverste değil, bir V alon şehri o
lan Llegeıle açılması lazun geldiğini id
dia etti. 

Bunun üzerine bu iki şehrin istek
lerini yerine getinnek için sergi biri 
Anverste, diğeri Liege'de olmak üze. 
re ikiye ayrıldı ve beynelmilel Briik -
ael s.,.,giıi de 1935 senesine bırakıldı. 
Sergi için 1935 sen,\.;İni ıeçmemizin •e· 
hepleri vardır: I::vvela AVl'llpada ilk 
defa Brüksel ile Malin şehri arasında 
yapılan demir yolunun 50 inci yıldö
DÜrnüdür, 
. _Ayni ~.;.... Congo müstemleke. 

llDın B~i1<~ hakimiyetine geçişinin de 
&ene 50 ıncı yıldönümüdür işte bat
~ ~u iki •ebepteıı dolayı Brükael ııer-
&'1Simıı bu sene zarfında açrlmat.ına ka· 
rar verildi. 

Sergi beynehnilel olduğundan lıir 
çok memleketler iştirak edecektir. Ve 
nisandan itibaren 'lıetrinievvele kadar 
•ürecektir. Bu alb ay zaıfmda dünya• 
mn her tarafından gelecek halk ser
gİyi ziyBl'et edeceğinden, mallaruu ııer
ıride tethir edenler, bunları dünyanın 
her tarafında tanıtmak ftrsatmı elde et· 
ınit olacaklardır. 

Sergi yalruz ticari ve iktisadi bir 
sergi değildia. Burada 500 senelik 
gW.cl sanat eserleri de teşhir edilecek· 
tir. Be}sika müzelerinde bulunan kıy • 
ınettar sanat eserleri Rl'giye nakledile
cektir • 

Sergi yeri~ bir de asri istasyon 
yaprlmaktadır, Beynelmilel ekspreoler 
ziyar<ıtçileri bu istasyonda indırecek • 
tir, EaaBen serginio ıimendifer ve na• 
kil va11talan lmınu ıayanı dikka,t ola • 
caktır. Otomobil lrumında, t~hir edi • 
lecek otomobilleri tecrübe için büyük 
pist yapılmııtır. 

Sergi idare heyeti azası arasında 
Türkiyenin Brüksel maslahatgüzarı Bay 
Emin Ali de bulunuyor. Bu sebeple Tür
kiyenin sergide azami kolaylık görece
iinden asla şüphe etmemelidir. 

Bu sergi, muhtelif memleketler ara· 
smda, mallarını ve memleketlerini en i· 
yi tekilde tanıtmak hususunda bir mü
sabaka yeri olacaktır. ıBen bu vesile i
le Türk.iyenin sergimizden büyük isti· 
fadeler temin edebılmwni ve bu saye
de Türki:re ve Belçika arasında mevcut 
ticari münaaebabn bir kat daha artma-
11111 temenni ederim.,, 

Bugday ihracatımız 
Buğday ihracatımız canlılığını mu. 

bafaza ediyor. Alman •e Belı;ikah itha
latçılar yeniden Ziraat bankasına müra
caat ederek buğday satın almak istedik
lerini bilclimıiılCt"dir. 

Bunlarla temas ve müzakerelere baı
lamruıbr. 

lsuanyanın bu sene alacağı 
yumurta 

ispanya hükfuneti yumurlıa ithalatı 
İçin yeni bir kararname çıkarmışbr. 
Buna göre, l'Spanya 935 yılı için 379,023 
loental yumurta alacaktır. 

ltlı~I edilecek mallann menşelerine 
çok dildcat edttecektir. Her ihracatçı 
memleketin ithal hakkı yakında teshil 
olunacal<br. 

Evvelce ispanyada kalan ihracat para• 
l~ı?"' aerbeıll bırakılması için hüküme
mmzce vapılan teıebbüsler iyi netice 
verıft§tir. . .... 

Bul&aristan e~im sahasını 
dara'tı or 

Okonomi Bakanlığının verdiği malu
mata göre geçen son yaz Bulgaristan'da 
10,64 milyon dekar buğday, 1,55 milyon 
arpa ve 2,28 milyon dekarı 1 •htelif 
hubalıat olmak üzere 14,47 milyon dekar 
erazi e!ri 1nDştrir. Bu rakkamlar Bul!!ariı· 
tan'da son bir kaç yrldan beri ekim sa
haımın eksiltmesine devam edildiğini ve 
geçen yıf.ki eılrim ır-a..'ıasınm bir önceki yı
la nisbetle 4 milyon d kar az olduğunu 
ıı:östermektedir. 

Kaçak sigara ka~ıdı va 
çakmak taşı 

Ihsan adında bir adam elinde bir ba
vulla Kadıköyünde altıyol ağzından 

geçerken polisler kendisinden lıtuP:ula· 
nıp yakalamıılardır. Merkezde bavul 
açılınca içinde sekten defler sigara kiğı. 
dr, kaçak çakmak taıları ve çakmaklar 
dolu olduğu görümüştür. Burılnr mü
sadere edilmiy, Ihsan ihtisas mahkeme
sine verilmiıtir. 

Müşter, almak yüzünden 
Unkapanında Mehmed ve Kerim ad

lannda iki toför müıteri almak y;ii;ln
den kavgaya tutuşmuşlardır. Kavgada 
bunlardan Mduned eline geçirdiği bü~ 
bir pıeyi Kerimin kafasuıa vurarak teh· 
likeli surette yaralamı§tır. Y arau ağır 
olan Kerim bayırın bir halde "hastaneye 
kaldırılımı, Mehmed yakalanıp_ adiiyeye 
teslim edilıuiıtir. 

Esrarkeşler 
Kasımpaşada Hacı Hisrev mahalle. 

sinde oturan lsmail ile Hasan dün Ni
§Bllca mahallesinde mütekait Sadrettin 
adındaki adamın tavuklanna yem at
mak auretile tavuktan çalarlaııken gö • 
rülmüıler ve yakalarumılardır. 

Ta w u.ı hırsı zı .. rı 
Kn-kçeımede Şabanın evinde kiracı 

Usküplü BEl<ir oğlu Bayram ile ayni 
evde ısmail Hakkı ve Süleyman na• , 
mrndaki tahı•lar euar nargilesile bir· 
likte yıtkalanmıılardır. 

Yeni Soyadı 
Aıanıar 

• Umumi meclis azasından ve Cmn .. 
huriyet Halk Fırkası Beyazıt nahiyesi 
bıı~kanı doktor Ali Rıza (Celeber), 
htanbul kültür müdürlüğü "ıh:lıat mü· 
fettişlerindeo Burbanettin ve oğlu ec • 
zacı Ekrem (Alaca), Eminönü belediye 
kalemi memurlarından Cemile (On) 
soy adlannı almıılardır. 

İngiltere ile ticaret 
müzakereleri 

Türkiye ile lngiltere araaıda alrte
dilecek ticaret muahedesi müzakerabn.a 
bu hafta :zarfında başlanıu:aktır. 

lngiltere sefareti ticaret atıqeol 
Kolonel W oods bu ak§BIDki trenle An· 
karqa 1ridecektir. 

Bcda va temsiller 
Cumhuriyet ırençler mahfeli -. • 

fından dün Beyoğlu cumhuriyet halle 
fukaıı binannda (uzun •enelerden 
•onra), (Yapııkanlar) piyesleri oynan· 
mıııtr. Bu oyunlar halka bedava sey· 
rettiulauıtir. 

ÇAGIRIŞLAR 

Kongreye davet 
-Ortaköy F ıkaraperver cemiyetinden ı 

Cemiyetimizin senelik kongrasr 25-1-935 
tarihine müsadif cuma ıı:ünü saalı 10,30 
da Cemiyet merkezi olan Ortaköyde 
Cumhuriyet Halk Fırkası Ocağı bina· 
mında aktedileceğinden saygı değer Üye
lerin hazır bulunmaları mercudur. 

YENi NESRIYAT 

Nafia işleri mecmuası 
Nafia vekaletinin çıkaımakta oldu

ğu "Nafia jıJeri meanuası,. nın ıon çı
kan ikinci sayısında bir çok mühen • 
dis ve mütehassıslarunızı alakadar e • 
decek yazılar vardır. 

lktısat ve ticaret 
iktisat ye ticaret mecmuasının 9 un· 

cu sayın zengin yazılarla çrkmııtır. 
içinde profesör V <!hbi Sarıda], Supbi 
Nurinin ve daha bir çok .kimselerin kıy
metli yazılan vardır. Okuyucularımıza 
tavsiye ederh. 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı Üze! 

.GalataSlora}da ~ eczalıanesi 
karıısmda Sahne sokağında 3 numa• 

ralı apartnnanda 1 numara. 

1 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan başka günlerde Hat 
(2,30 dan 6 ya) kadar lıtanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 

22398, Kıtlık telefonu 22519. 

MILLlYET'in yeni 
adı olacaktır. 

3 

• 

MJLLlYET CUMARTES! l~ IKINCIKANUN 1935 

MEMLEKE 
~~~-~A 

-

HASAN JTHIYAT 

Diyarıbekirde fabrikalar 1 Güz~l manzara 
Temız su 

1 
HA~AN KREM! 

İhtiyarları genç eştirir 
ve gençleri güzelleştirir. 

Memleketin bu köşesinde de sınai canlı 
lık gün geçtikce kendini göstermektedir 

İpsala güzellıkte yurdun 1 

eşsız köşelerinden biridir 
IPSALA, (Milliyet) - Bu mektu -

bumla lpsalanm yollarından, yayliıla -
nadan, oımanlarıt1dan ve köy kanunun-
dan bahsedeceğim. 1 

N ıilıiye ile kazayr birbirine bağlayan 
yollar çok sarp bir sahadan geçtiğin • 
den eskiden bll!"alarda seyahat çok mÜJ
küldü. 

Lakin bugün bir dereceye kadar 
Hafik ile lp•ala arasındaki yollar inti
zama ırirmiıtir. Köylüler bu yollan dü

zeltmeğe çalışmaktadırlar. 

Köy kanunu 
Nahiyeye merbut 54 köy vardır. 

. 
' 1 

Hasan Kolonyası 
Dünyanın en nefis 

limon çiçekleri kolon
yasıd1r. 90 derecedir. 

HASAN LOSYON 
ve 

LFrANTALARI 
Y aaemina, L.la, viyoıet, milf

l6r çiçrkleri bahçesidir. 

Nesrin kolonya va losyonları 

Hasan kolonyasının 
yavrusudur. Çok güzel 
ve çok ucuzdur. 

Diyanbekirde inhisarlar labrikaın 

Ancak 36 köyünde köy kanunu tatbik 
edilmektedir. Köy kanununun köylü ü
zerinde tesiratına gelince, fa.kir köylü -
nün çok itine yaramaktadır. Köylü pa
rayı doğnıca saıubktan alarak itine 
ııarfediyor bu da hükumetimizin köylü- Hasan Briuantinl 

DIYARBEKIR, (Milliyet) - Diyar
bekirde fabrika hayatı son seneler içinde 
yava' yavat uyanmıya başlamı ştır. Ha
li hazırda Diyarbekirde son sistem iki 
un, bir kiremit ve tuğla fabrikası, bir 
mii>kirat fabrikası ve ipekli mensucat 
tezgilhlan açılmı,trr. 

Pirinçfi zadeler un fabrikası 
1912 tarihinde tehre yedi kilometre 

mesafede bulunan dicle nehrine yakın b;; 
yerde tesis edilmiştir. ilk kurulduğı> za· 
nu;;o'. fabrika su ile mÜleharrik i~'. 919 
1ene .. ine kadar faaliyette bulunZve mu
hitin ihtiyaçlarına u çok cevap veren 
bu fabrika, harbi umuminin ilanında faa· 
liyeti'li tıttil e!"miştir. Fabrikanın sahibi · 
merhum pirinçi zade B. F eyz harbi u
mutni ve Cümhnriyet'ten sonra muattal 
kalan ve bir rok alet ve edevatı kaybolan 
bu fabri!<ayı ihva ederek Almanyadan 
son sir.tem makinelet' ve 55 beygir kuv
vetinde gazojen motör getirmiş ve fabri
kayı çok ınükemrnel ve asri bir hale koy
muştur. 

100000 liraya malolan bu fabrika, be· 
her ~uv~lı 100 k:lo olmak >:Zere, sene· 
de 30,000 ve 40,'100 çuval un >stihsal 
edebilmektedir. Fabrika, ekstra, dört yıl
dız, Üç yıldız, düz kırma ve bir yıldız 
üzerinden dört nevi un çıkarmaktadır. 

Yeni un ve çetlik fabrikası 
Oiyarbeki?i:ı dağ kapmu civarında ve 

hiikiimete yakın bir yerde Haydar zade 
Nusret ve şfü·ckasr tarafrndan 931 ıene
&inde bir yeni un ve çtlik fabrikası tesiı 
edil.mittir. Son ıriırtem makine ve fenni 
tekimülatı haiz bulunan bu fabrika gün
de 10 ili 12 ton un ve 7 ton çetiik çr-

karmaktadır. Fabrika 90,000 liraya mal ol 

muıtur, Fabrikanın motörü Franoadan 
getirilmi§tir. 75 beygir kuvvetindedir. 
Fabrikanın çıkarttığı un ve çetlik muhit
te çok büyük bi< rağbet kazanmıştu·. 

Kiremit ve tuğla fabrikası 
Eski ticaret odası reisi B. Tahir ve şü

rekası tarafından tesir edilen bu fabrika 
933 senesi baziramndan itibaren faaliye· 
te geçmiftir.J fabtikantn makine ve mo
törü Macaristan mamulatıdır. Motör 40 
beygir kuvvetinde ve Mazotla mütehar
riktir. Bu fabrıka, on saatte 9500 kire
mit ve 12000 tuğ!~ yapabilecek vaziyet
tedir. l'abrikanrn çıkardığı kiremit ve 
tuğla, DiyarbekirJe, maden, Siverek, 
Urfa ve Muş, f.1.ll.iz gibi civar vilayet
lerde salılmakladrr. 

Diya.rbekirde şimdiye kadar binalarda 
ve hemen hütün yapı?arda tuğla ve kire .. 
mit kullaıulınazdı. Buna sebepte yapılan 
binaların h~p ta~, kerpjç ve topraktan 
yap.iması adetinin devamı olmu~tur. Fa
kat belediye toprak dan yap• imasını men 
etmiştir. Bu karar Üzerine, Diyarbekir
de iki "enedir ki yeni yapılan binalarla 
kiremit v~ tuğla kullarulmaktadn·. Yeni 
yaprlarm bu suretle gÜnden güne asri· 
!eşmesi Üzerine tuğla ve kiremite 1<arıı 
ihtiyaçta çoğalmaktadır. Fabrika tam za
manında açtlmıı ve memleketin büyük 
bir ihtiyacma cevap vermit,tir. 

50 bin lir:ı ile vücude getirilen bu fab
rikada bir usta başr, üç usta ve yüzden
fazla amele çalışmaktadır. Fabrika satı· 
§IDı artırdıkça, o nisbette inkişaf eaecek 
ve meEaİsini arttırdcaktır. 

Fabrikanın çlkardığı kiremitler Küta• 
hiye kiremitlerinden farksızdır. 
inhisarlar idaresine ait un fabrikası 

Diyarbekirde lnhisarlaı- idaresi tara· 
fmdan tesis edilen IOllla ve müskirat 
fabrikası bu muhitin iktisadi fo~iyetle• 

ye büyük bir yardımıdır. 1 

Nahiyede yapdan feyler 

rini arttıran emillet' ara.unda "'yılabilir. 
inhisar idaresinin 150 bin lira ile yap
tırdığı muazzam binada son ıİ5tem ma
kinelerle mücehhez bulunan bu fabrika 
933 tarilıinde faaliyete geçm;~tir. 

Fabrik•da üzümlerin tabammürü için 
beheri yirıniıer bin litre hacminde 10 
tane betonarme havuz ve mükemmel su 
tertibatı vapılmış, 300 litre baı:minde 
Deruva sistemindeki taktir cihazı, ve 32 
beygir kuvvetinde Diz':I motör ve. 31 ~m 
perlik l>iı dinamo1 y~di atmosf~rlik b~r 
islim kaz-ant ve dındiren fıçı!anle mu .. 
tu.ddit makine ve levaznnatı fenniyesile 
tesbit edilmiıtir. 

Köy ve nahiyede yapılmakta olan 
büyük ta§ mektebin b.r an e.-vel bitiril
mesine ça.lııılınaktadır. Nahiyeden köy

, lere telefon tel'İsab yapılmak Ü-:tere .. 

dir. 

Gençlerin bayat ar
kadaşıdır. Likid ve ar· 
jantina yağlı ve yağsız 
nevileri çok ucuzdur. 

Bugünkü teşkilatile bu fabrika senede 
vasati 30000 kilo üzümden .r~ ve _som:ı 
imal etmektedir .Fabrika ıımdr, lıtre•ı 
140 kuruştan 45 derecelik Diyarbckir 
rakıH ve litresi 188 kuruıtan ruh rakısı 
çıkarmaktadır. Fabrikada üç usta ve 45 
amele çalışıyor. Fabrikanın ma.mul~, 
Mardin, Urfa, El.aziz, Muş, Van, Bıt
lis vilayetlerinde satılmaktadır. 

Kozacdık ı:e mantin tezgiilıları 
Diyarbekirde Kozacılık ve l~çi.lik 

çok eski bir tarihten baılar. Harbı umu
miden eve! Diyarbekirde hemen yüzden 
fazla büyük koza müstahsili vardı. Kü· 
çük müstahsillerin yekunu ise ~ir kaç 
yüzü tecavüz ederdi. Fakat harbi umu
miden s<nra her sahada olduğu gibi Di
yarbekirin bu mİibıın istibsalitı da akim 
kaldı, 1<07.ahanelcr dağıldı ve yÜzlcrce 
mü•tııha;Jden ancak bir lrııç kip , bu it
le uğrRşnbildi. Hatta bu yüzden Diyar
bekir §elırinin etrafını yeıil bir kuşak ha
linde saran dutluklar k8milen kalaınla. 
rak yerleri sebze bahçe•i haline getiril
miştir .Sen senelerde Divarbekirin bu 
eski sanati ve iktisadi faaİiyeti yeniden 
canlanmaya ve kozaalık hevesi artınaya 
ve müslahsilkri çoğalmaya ve harap olan 
dutluklar yeoidmı dirilmeye baıladı. 
Oiya.-bck:rin iktisadi ve ticari hayatınrn 
inkişafına yardım eden bu işi hükumet· 
çok yakından ve büyük bir alaka ile ta· 
kip ederek, Oiyarbekirde bir ipekçilik 
mektebi nçtr. Dön sene eve! tehrimizde 
açıl.an bu mekteb kozacılık ve ipekçili· 
ğin fenni bir surette inkiıafı için miite
hassrsı unsurlar yetiştirmektedir .Bu cüm 
leden olarcl< geçen sene Halkcvi tarafm
dan, Halkevi salonunda Koza ve İpek 

&ergisi açılmıt ve bir çek müstahsil işti· 
rak etmiJtir. Her nsıtadan istifade edi
lerd< Diyarbekir ve havalisinde ipekçili
ğin ilerlemesine ve ihracatının artması
na çalııılmaktadrr, 

ipekli m•msucat tezgiilıları 
Diyarbekirde Mantin tabir edilen İpek 

li mensucat tezgaJılarr vardır. Diyarbe
kirde çıkan koza ve ipeklerden yapılan 
bu marrtinl.er, biraz ~ert olınalanna rağ
men desen ve metanetleri itibarile taY•· 
ru taktirdir. Bu mantinler Diyarbekir ve 
havali~de bilhaasa köylüler arumda bil 
yük bir rağbet görmektedir. Şehirde bir 
çok aileler bu mantinleri yorğan ve yas• 
tık yüzü gibi işlerde kuDanılınaktadır. 
Bu mantin tezıı-ihlarmm, ilerde eiektrik
Ie müteharrik birer fabrika hafuıe ıretiril
mesi için sahipleri tarafından birer proje 
hazırlanacağı haber almmııtır. Bu tez· 
gablar fabrikaya inkilap ettikleri takti .... 
de randümanlan memleketimlı:de revaç 
bulacniı muhakkaktır. 

Nabiye ihtiyaçlarına gelince, Tokat, 
ve Koçhisara gidecek yollana tose o 1 

larak yapdmaaı ba§ta geliyor. Bu su • il 

retle nahiye ile diğ~ kaza ve vilayet 
temasları fazlalaşacak, nahiyede daha 
canlı işler baş gösterecektir. 

Ormanlar 
lpsala ve etrafında bulunan orman

lar yalnız Hafik, ve Sıvaı için değil 
·bütün yurda kaynaktır. Buırün Du
manlı, Asma dağlarında bulunan gür
gen, çam, kazık girmez ve Kiıen etek

lerinde de Ardiç aımanlarile tıkı bir 
halde bulunmaktadır. 

Köylünün ormanlarnnızı harap et • 
mesi ve odunların dağınık bir ıekilde 
keıilmesi yüzünden ormanlanmrz zayrf 
bir hale geliyordu. Bugün bükUınetin 
aldığı tedbirler yerinde olmuı ~e koca 
ormanlarnnız harabiden kurtulmuttur • 

Sıvasta ormanlar havzaıında büyük 
faaliyette bulunan onnan müdürlüğii 
bu huıuata fazla alakadar olmakta, ka· 
çak kesilen ~iaçlar hakkında ulu ıaıq. 
batta bulunmaktadır. 

Dikenli yaylasında dolaıırken ya• 
nımda bulunan köylü eli ile kartıyı 

ırösterdi: 
- Efendi burası mahkeme kaya· 

ıı ... 
- Ne demek? 
Köylü aebebini izaha çalıpnağa 

HASAR SABUNLARI 
Cildi tazeleştirir v ı gençleş

tirir. Veçhe güzeilik ve taravet 

bahşeder. 

HASAN SAÇ SABUNU 
SAMPOAN va SUYU • 

Saçların dökülmuini mene-

der, kepekleri tamanıile izale 

ı ed,.r. ve saçluı ka!'ivv•-ı undır 

EP~BAŞINDA 
ŞEH1R 

f1YATROSU 
Bu ak,am 

Saat (20) do 
insanlık 

Komedisi 
4Perdo 
Yazan: 

BALZAK 
• • • 

Yazan ı Ekrem RetiL Beaboleyen: 
Ceına! Reıit. 

DELi DOLU 
22-1-935 salı ak§IUIU bir defa için 

BiR KAVUK DEVRILDl 

baıladı. Eskiden Zara ile Hafik ara • ş • k 
sında bir hudat meselesinden çıkan erı aranıyor 
kavgadan dolayı Zaradan getirilen ha- Galata Mahmudiye cadde.inde 18 •e-
kimin bu kaya üzerinde verdiği hükiim- nedenberi hurdavat madeniyat makine 
den dolayı ~mai orada bulunan bu ka· vesaire lic:aretiııi yaparak ırerek pi
kayaya (Mahkeme kayası) di7orlar. 

yan, devair Te müeıseaatta namus vıe 

Kale bilgilet"ile tamnmıı lisana aıin:ı, yük-
lpsalaya iki saat mesafede bulunan ıek tahsilli 36 yaşlannda bir genç aynı 

Okçurın mevkiinde •bir de kale vardır. 
' piy,,,.ada bir ticarethane açm:ık Üzre ma 

Kazık girmez bir zıh gibidir. Buraya li kudretli TWk bir ortak aramaktadır. 
Kazık girmez denmesinin sebebi, ara • 

"l:z.ka 314" rumuzu ile lstanbul 176 
-.inin heyeti umumiyesioin taş yığının-

poıta kutusu adresine yazılma11. 
dan ibaret olma11 ve bir karık bile çakıl· 

(71'.)6 

manrn imkanı olmamnsmdan kinaye- p••••••••••••••lm!!I 
dir. 1 

lpsale yaylilan ile, dağlarr ile temiz 
içme ıuları ve muazzam manzaralarile 
tibii ırüzellikte yurdun bir çok köıe • 
!erinden ü&tündiiT. _______ ...,_ ------

Denız yoııa. 
Ace!~l' ,Eıc!!'J,. ~~ıba,ı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mülıür·hn • 

Uşık lt\Uplerinin glrdUğD 
yardım 

ilfı--.. Haa. Tel. 'Z274( ----mi, 
UŞAK (Milliyet) - Utak Şeker 

fabrikası' memleket içtimai hayatı· 
na çok yaratan ve gençliğini canlan 
dıran bir hayır müessesesidir. 1 

Fabrika müdüriyeti yeni yıl do
layısile Ergenekon İdman yurdu
na 75,. Gençler birliğine 50, ·Av
cılar birliğine 50, ·Turan yurduna 
75, • Ortamektep himaye heyetine 
37,50 lira vermek auretile tardım
da bulunmuştur. 

AYVALIK '\'.l,_..,. 
ANTALYA vapuru 19 ikinci 

Kanun CUMARTESİ günü 
19 da lzmir'e kadar. (249) 

478 

MERSiN YOLU 
ÇANAKKALE vapuru 20 ! 
kinci Kanun PAZAR günü sa~. 
10 da Mersin'e kadar. (250) 

Bu değerli yardım muhitte sevinç Dr. ı H s A N S A M 1 

bialeri uyandırmıfbr. lST AFlLOKOK AŞISI 
Şeker fabrikası Ziraat baş müfet- istafilokoklıu-dan nıüte-reUit (ergen-

titi Bay Ferit, K.alt.akluran zürra ta- mı;. kan çıbanı, koltuk altr çıbanı , 
rafından çok sevilmiş bir ,ahsiyet- arpacık) ye bütün cilt baıtalıklanna 
tir. 1 kartı pek tesirli bir apdır. Ohan· 

Bir hırsızlık --· yolu No. 189. (6463) _ 

Dr. A. KUTIEL 
Koza ıerırüiru/enbir lıöf'I 

SIV AS, (Milliyet) - Belediye 
azasından Bay Vehabın ailesi ev
de bulunmadığı bir sırada içeriye 
bir hırsız girerek sandıkta bulunan 
dört yüz elli kağrt lira, 282 dal in
ci, 80 tane inci azı, altm, tepelik, 
vesaireyi alarak savu,mu~tur ... Er
tesi gün b hçenin kapısından aldı
ğı parayı yüz elli lira noksanı ile 
iceri atmıştır... Çalanın kim oldu
ğJ ar=ıyor. 

Karak6y Topçular caddeai No 3S 
152 



fi MiLLiYET CUMARTESi 19 IKINCIKANUN 1935 

( ) uvvcet S 
~ 

ZAAFI U M U M i; K A N S 1 Z L 1 K ve K E M 1 K Hastalıklarına Şif ai tesirleri Çoktur 
HASAN ECZA DEPOSU Çocuklar, Gençler, Genç Kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. 

-
K A ş E 

• 

Grip - Nevralji - Baı ve diı •ğrılan - Artrltiım - Romatbma 

ISIR iŞ Limitet 
Sermayesi ı 100,000 Törk Liraaı 

Merkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
TÜRKİYE İŞ BANKASI tarafından le•i• edilmiıtlr. 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
E!'t'IANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

ISKENDERİYE de •atılmak tizere emaneten mal 
gönderenler, heaabımaza, TÜRKİYE iş BANKASI 

ıubelerinden avana alabilirler. 
En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir surette 
it görmek isteyenlerin MISIR iş LİMİTED'l tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 

Te graf adres\: MISIRİŞ - İakenderiye 

.. .: ~ ~ - - ~ • 1' 12 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 

Lira 
BÜYÜKÇARŞI: Çuhacı hanının ikinci 

katında 5 numaralı dükkanın ta-
500 hazine bonosu 

ile 
• 

mamı. 

BOYOKÇARŞI : Çuhacı hanınm alt ka-. 
tında 51 numaralı dükkanın 1/4 
hissesi. ld 

BOYOKÇARŞI : Çuhacı harunm alt ka-
tında 27 / 28 numaralı odanın 
12/ 45 hissesi. 

BOYOKÇARŞI : Çuhacı hanının alt ka· 
tında 13 numaralı dükkanın 3/ 4 

325 

hissesi. ~50 
BOYOKÇARŞI : Çuhacı hanının alt ka· 

tında birinci adada bir numaralı 
dükkanın tamamı. 

BEYOGLU: Feriköy Ayazma sokağın
da eski 30 ve 30 mükerrer ve ye· 
ni 70 ve 72 numaralı dükkanı ve 
bahçeyi müştemil hanenin 2/ 3 
hissesi. 

KUMKAPI: Çadırcı Ahmet çelebi ma· 
hallesinin peştemalcı ve Balipaşa 
sokağında eski 46, 46 ve yeni 
2, 62 numaralı maa dükkan ha
nenin 20/ 320 hissesi. 

MERCAN : Dayehatun malıallesinin 

1200 

800 

156 

Y enihan sokağından eski ve yeni . 

" .. 

" .. 

" 

" .. 

,, 

" 

2 numaralı dükkanın tamamı. 1200 ,, ,, 
Yukardaki mallar 29-1-935 salı günü saat on dörtte açık 

arttırma suretile satılacaktır. isteklilerin muhammen bedelin 
· yüzde yedi buçuğu nisbetindeki pey akçelerile müracaatları. 

(M) (131) 

•• 
Universite Arttırma ve Eksiltme 
ve Pazarlık Komiıyonundan: 

1 Üniversite Tıp Fakültesi Teşrih binası elektrik tesi11atı 
2-2-935 cumartesi gÜnü saat 15 de ihale edilınek üze· 
re kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. ihale Ü· 
niverıite Merkez binasında toplanan Komisyon tara-
fından yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye girebilınek için taliplerin ticaret odasında 
müseccel, elektrik tesisatile müştagil bir müessese sa
rubi ve elektrik, mühendisi olması ve iyi netice vermiş 
bu gibi büyük elektrik tesisatı yapmış olduğuna dair 
vesika ibraz etmesi lazımdır. 

3 - Yukarda ismi geçen tesisatın keşif bedeli 8950 lira 62 
kuruşun yüzde 7,5 muvakkat teminatı olan 671lira25 
kuruşu ihale günü öğleye kadar Üniversite Muhasebe 
veznesine yatırıp makbuzlarını teklif zarflarına koy
maları lazmıdır.Teklif mektubları saat 14 e kadar Umu
mi Katibe verilıniş olacaktır. 

4 - İstekliler bu İşe ait dosyaları alınak için muhasebe vez
nesine 45 kuruş yatırıp makbuzlarını komisyon katibi· 
ne vermeleri lazımdır. (251) 

Tayyare Piyango Müdürlüğü 
Alım Satım Komisyonund1\nı 

~ Şartnamesi veçhile bastırılacak olan aylık keşide listele-
rile 19 uncu tertip el, duvar plan1armın 19-1-935 tarihinde 

' münakasası yapılacağ ı ndan taliplerin Komisyona müracaatla-
n. (162' 395 

, ' 1 !11-Z•af•iy•e•ti-u•m•u•m•i•ye•,-i•şt•a•ha•ı•ız•lı•k-v•.-k•u•v•v.•t•ıi•zl•ik-h•A•la.,· t•ın•d•a-•bb•. y•ü•k-f.ai•d•e-v•.-t.es.ir•l-g•6r•ll•eo" 

Hidise yapan kitap FOSFATLI ŞARK MALT HÜLASASI 
Avrupa da OtomobiJ 
ile 900 · o etrcı 

Yazanı A. Şükrü ESMER 

Satış yeriı Ahmet Halit 
Kütüphanen 

Fiyatu SO kuruı 
ZAMAN 

Kitap hattan ıonuna kadar 
adeta bir bardak tat1ı ıu içer 
gibi okunuyor. 

CUMHURiYET 

Ahmet Şükrü Esmer arka, 
diifınuz bu yorucu fakat fay· 
dalı seyahatten hot görüşler ve 
intibalar hasıl ve bunları mu. 
vaffakiyetle teıbit ebniştir. 

AKŞAM 

Kitabı okurken insan bu 
memleketleri geziyormut gibi 
bir his duyuyor. 

KURUN 

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

HABER 

Kitabı okuduğunuz dakika. 
)arda kendinizi seyahat etmit· 
siniz zehabına kapılacaksınız. 
Aynı zamanda İstifade edecek
sınız. 

MiLLiYET 

Her aile kütüphanesini süs. 
liyecek olan bu notlar, büyük, 
küçük, kadın, erkek herkesin 
elinde gerekli zarif bir kitap ol
muştur. 

5 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları. 

230 ton efrat ekmeği kapalı 
zarf usulile ihalesi 24 - ikinci· 
kanun • 935 tarihine müsadif 
Persembe gÜnil saat 15 tedir. 
istekliler §artnamesini görmek 
üzere her gÜn ve teminatı mu· 
vakkatesi olan (1294) lirayı 
muhasebe veznesine yatırarak 
teklif mektuplarım yukarıda 
yanlı günün saat 14 düne ka
dar Kayseride Cumhuriyet 
malıallesindeki Askeri Artbr· 
ma ve eksiltme Komisyonun· 
da bulundurulınalan. 

(752) (171) 367 
• • • 

1 - Makarnaya ilk pazar· 
lıkta istekli çıkmadığından pa· 
zarlığı 29 lkincikanun 935 sa· 
lı saat 15 şe bırakılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 
(6336) liradır. 

3 - Birinci pey parası 
(475) lira 20 kuruştur. 

4 - Bağlantısında değişik· 
lik yoktur. Görmek isteyenler 
her gÜn ve pazarlığa girecek· 
ler belli gÜn ve saatta Çorlu· 
daki Komisyonumuza gelme· 
leri. (756) (217) 

412 
••• 

1 - Yoğurda yine istekli çık 
madığından pazarlığı 
23 l!7ncikiınun 935 
çarşamba günü saat 15 
şe bırakıldı. 

2 - Muhammen bedeli 
(6.31) lira 35 kuruştur. 

3 - Birinci pey parası (47) 
lira 35 kuruştur. 

4 - Bağlantısı eskisi gibi
dir. 

5 - İsteklilerin belli gün ve 
saatta Çorludaki Ko
r-·~nrınnmuza gelmele-
~. (755l (216) 

Kullanınız. Har eczanede sattlır • 

TURBA 
1. 2 inci Kanun. 935 Tarihinden itibaren 

SATIŞA BAŞLIYOR 
FIATLAR: 

Fabrikada Teslim K ~ P ŞEKERi 40 Kur ıtur 
KRiSTAL ,, 87 u, · 

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

15 ~ 

' 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Cinsi Tahmin lhale 
1 - Mektep Ambarında mev· bedeli tarihi Saati 

cut köhne eşya 96 21-1-935 14 
2 - Makkap ve saire 90 21-1-935 15 

Mektep ambarında mevcut köhne eşya 15 gÜn müddetle 
acık arttırmaya konulduğu gibi atelye için lüzumu olan Mak· 

kap ve saire de açık eksiltme suretile alınacak~ır. isteklilerin 
eşyayı görmek üzere her gÜn ambar memurluguna ve arttır
ma ve eksiltme için de belli saatlerde komisyona müracaatla· 
n lüzumu ilan olunur. (39) 195 

lstanbul Levazım Amirliği satınalma komisyonu ilanları 

Selimiye fırını için 150 ton 1 Has~ahane!er hitiyacı için 
Una verilen teklif kanuna uy· 1600 çıft terlik 3 Şubat 935 
~n olınadığından pazarlığa ~azar ~nü saat 14 de açık ~k-
19-1-935 cumartesi gÜnÜ saat sıltme ıle alınacaktır. Tabının 
14 de yapılacaktır. Tahmin bedeli 2640 liradır. isteklilerin 
bedeli 15.000 lira olup istekli· şartnamesini görmek ve eksilt 
lerin §artnamesini görmek ve me~e girmek ~zere 198 lira ilk 
pazarlığa girmek üzere 2250 temınat akçesıyle Toph~ede 
lira son teminatlarile belli saat satınalma komsyonunaı gel· 
te Tophanede Satınalma Ko· meleri. (724) (191) 390 
misyonuna gelmeleri. (732) * • • 
(239) 441 Levazım Amirliği ihtiyacı 

• 

·~ 

VAPURCULU' 
TIJRK ANONiM şlRKE'fl 

lSTANBUL ACENT~ 
Um.n Han, Tel.Jonı ~ 

Trabzon yolu 
S k vapuru zO 

8 arya kAnunu5•,l 
PAZAR günü saat 20 de ~ 
nhbmındaıı kalkacak. Gicliıte Zol> ' 
ııulclak, lnebolu, Ayancık, Saııı•"* 
Unye,Ordu,Gireson,Vakfıkebir,1"~ 
zon ve Rizeye.Dönüşte Of ve Z()lll~ 
d:ık iıkelelenne uğrıyarak avdet ell' 
cektir. _.ııı 

-;.; 
. için 20 bin kilo kuru ottW P'' 
zarlığına talip çıkm.adığıı:ı.d~ 
19-1-935 cumartesı giinıı ~ 
14,30 da pazarlıkla alıııll . 
tır. Tahmin bedeli 920 ~ 
dır. Teminatı 138 lira olııP 
teklilerin belli saatte T oph'~ 
nede Satınalma Komisr0;1 
na gelmeleri. (734) (~~ 

·-··~··-··-·-·-....... .._. ___ .... _? 
Ne,riyatı idare eden : 

MUMTAZ FAiK 


