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Milliyet bu adı alıgo" 

F'IATJ 5 KURUŞTUR 

Evkaf müzesi 

!
Evkaf müzesi lstanbul'daki mü

te · 
191

''1n en değerlilerinden biridir. 
A 4 Yılında kurulan bu müze, 

?adolu ve Rumeli' deki bütün ca
;:ı~erin, türbelerin ve tekkelerin 
)' ~ bakımından değeri olan et
pil arını İçinde toplamıttır. Avru
~fve ~m~rika'nın müzecileri, ev
i 1;11uzesıni en çok halıları do
~!'•ıle tanınııttır. Bu müzecilere 
rore, Yeryüzünün en değerli halı
d•rı İstanbul' daki evkaf müzesin-

ed1 İr. Bunun içindir ki İstanbul' a 
lleenh h .. ( hh) .~r ya ancı gezgının sey-
1 d &0rınek için ilk uğradığı yer
er en biri evkaf müzesidir. 

ICültür Bakanı Bay Abidin öz: 
lltn'in b d " l' .. k ·1· t'kJ· u eger ı muzeye arşı ı ı-

1' ık göstererek lstanbul' da bu-
llndugu" b' k .. . . d . ır aç gun ıçın e oraya 
ll•ttig"in' . 'd' . d'k y bi ı ı'ı ınce sevın ı • anma 
b ' takını bilginler alarak müzeyi 
b~tan bata gezip gören kültür 
d _anı, etyaya iyi bakılmakta ol-
8 Ugunu gazetecilere söylemittir. 
tından ötürü da sevinç duymak 

!erekti' Ç" k" b ·· d b · .. r. un u u, ote en erı, 

llııı:ı:e 'l ak k ·1· 'ki'"· 1 1 ı e uz , ya ın ı ışı ıgı o an-
Vr ~in bir kaygı kaynağı idi. 
ııı~ıle bir medrese olan timdiki 

tı:ı:enin salonları yaştır diyenler 
"~dı. Büyük değeri olan halıları 
~ll\'elerin yemesinden korkuluyor
k il. Bay Özmenin sözleri her hangi 

8 8.Ygıyı giderecek kadar açıktır. 
ıı llnunJa beraber, müze salonları-

ııı kalorifer ile ısınması için ge
~ek olan iti yapmasını kültür Ba
. a.nından beklediğimizi söylemek 
ısteri:ı:. 

il G~enlerde Avrupalı bir bilgin 
: hu de bu güzel müzeyi gez

lnıtlik. Orada gördük ki müzenin 
en değerli etyalarından biri de 
~:def itlemeli kutular ve rahleler• 
. ır, Hele kutuların ayrı ayrı tiple-

;• hUnları eksiksiz bir kolek&iyon 
~Pnıaktadır. Avrupalı bilginlerin 

~o:ı:lerinden kaçmıyan bu kolleksi
d?n, ceviz, abanoz, mefe, pelesenk, 
t 'tbudak gibi değerli ağaçlardan 
t a.f ılmıt ve üz erleri sedefler, ba
s:~ ve gümüş tellerle itlenmittir. 
rı 'fle kullanılan bağalarm altla
h'na. altın yaprak konularak güzel 
-r'-~ çok boyalar elde edilmittir. 

llrk erd · · ·· I ·· ki l'İ emının en guze orne e-
k:den olan bu kolleksiyon yattan 
~~nıazsa sedefleri dökülebilir. 

)o 11Zenin en güzel bir kolleksi
b1ı ~da halılardır. Denilebilir ki, 
11ii ~ar değerli halılar yeryüzü-
1:.n ~ h~ç bir müzesinde bulunmaz. 
da l~gerli halı kolleksiyonunun 
'a.y I Urkiye' de bulunması yerinde 
l>ıl 1 ntalıdır. Çünkü düğüm ile ya· 
ta.;} halı, Türk bulgusudur (i
p~ 

1 
• Türkler' den önce halı ya-

ı 11 a.r d·· ".. b "l 1 d 'ltıl' • ugum ag amıyor ar, o-
~İi 0~lardr. En değerli halılar dü
la,.~lı~le hağlananlardır ki, halının 

• I in' 
bııı 1 araftıranlar, bunun Türk 
la.rdRtısu olduğunu açığa çıkarmış-

ır B &<>at · . u arattırmalar tunu da 
llsta.İrmıttir ki, Şah Abbas Türk 
lıla.r a.~ı- getirerek, halıcılığı lran
~İinija. ogretmittir. Bugün yer yü
l~ıı 

1 
~en eski halılarından sayı

İltııekı çu_k halılarının en güzel 
k~da. ~ı _evkaf müzesindedir. Bu 
bi, a. r egerli Türk erdemlerini 
11111,:a.ya toplıyan müzeyi Türk 
l'trin~un. göz.bebeği gibi koruması 
O:ı;nıe ":~ır. Bunun içindir ki, Bay 
''l'la. hın müzeyi gezmesi dolayı
çj'ni~ lli'anın d:ıha iyi bir müze bi
t~ Pil; •okulmaaı için gerek olan 

ıııı ek~ın ha.~canmasile bir ta
tjllde 111klikleıinin giderilmesi ye-
-'• o ac " 
"'llıi:ı;· agını söylemekten ken-

1 alaınadık. 

~Şükrü ESME!!_ 

ll11 hafif yer sar
l>sıntıs1. duyuldu 

:<lr11~tn de •ehrimizde hafif bir yer 
ot ıaı ol 111da. mu,ıur. Bu sarsıntı hak 
ılik: rasathaneden şunları öğren-

" <Bu · ) ... r:un ·· ... :! dak k ( ılun) saal on ıkıyı 
~elzeıe

1 j 54 saniye geçe hafif bir 
e~i Me.o mu•tur. Zelzelenin mer . 

rllıara adaları dır .. , 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu Mahmut SOYDAN 
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Avrupada barışı koruma 

Londrada Almanyanın 
son vaziyeti görüşülecek 
Fransız ve İngiliz bakanları cuma ve 

cumartesi günleri karşılaşıyorlar 
LONDRA, 28.A.A. -

B. Flanden ile B. Laval 
perf"lJJ'be günü Londra'ya 
gelecekler, cuma ve cu· 
marteai ııünleri 1 ngiliz rul• 

zırları ile görüteceklerdir. 

İngiltere hükUmeti, 
cuma ııünü, hariciye ne
zaretinde Fransız nazır ... 
lan ıerefine bir ziyafet 
verecektir. Ziyafete B. 
Mak Donald riyaset ede
cektir. 

Mali isler de görü
fiileceh 

PARIS, 28. A.A. - B. 

• 
Fransız dıf ifleri Bakanı Bay laval ve 

Laval ile Flandin'in Lond· 
raya seyahatleri münase-
betle, T emps gazetesi bu 
seyahat esnaıında mali 
meselelerinde tetkik edi-
leceğini yazıyor. Başbakan Bay Flandin 

Temp• gazetesi, gerek mali, gerek öko yeceği kanaatindedir. 
nomik hiç:!>ir zar.ıt etjn Fransayı altın ,, k kal 
esasından ayınnağa mecbur edeuıiyeceği· Bir aç •ene sonra geg acağız,, 
ni ilave etmektedir. LONDRA, 28.A.A. - Almanyada yap 

mıı olduğu seyyahatten dönen Lord Ol 
Almanyanın C en evreye Hurtvood, intibalannı töyle anfalıyor: 

dönüşü meselesi - Almanya, bugün, büyük bir mtiraa-
p ARiS, 28.A.A. - Londrada Fransız la sulh istiyor. Eğer onun bu i .. tediğini 

ve Iııgiliz devlet adamlan araımda yapı· alıp da, ona ailahlarının eksikliğinden 
lacak görüımeler hakkında Entransijan dolayı bugün oahib olmadığı hukuk mü. 
gazeteıi diyor ki : •nvatını verirsek, Almanyanın uluslar a-

raaı teıriki mesai alanında eski yerini aJ. 
- Eier lngiltere, bugün ananevi te• maaı ümid edilebilir. Bir kaç sene sonra, 

cerrüd politikaaından vazgeçerek bir pek geç kalmıı olacağız.,, 
Fransız-lngiliz tefriki mesaisi politikası-
nın inkitaf ve tekamülüne taraftar görü- Mülakatlar 
nüyona, Franaa da Almanyarun uluslar 
derneğine dönmesinin fayanı temeıini 
olduğu hususunda lngiltere ile mutabık· 
tır. Fakat Fransa bu dönüıü, milli mev
cudiyeti mevzuubahsedecek kadar feda· 
karlıklar yapılması 1Brlına talik edilmi-

~------··--

P ARiS, 28.A.A. - Jngiliz aefM Sir 
Corc Kleıi< bugün öğle vakti Bay Laval 
ile km< dakika görüımüıtür. Bay .ı.a. 
val'in Londraya hareketinden evvel bir 
mülakat yapılması muhtemeldir. 

Edirnede leyezandan sular altında kalan köprülerden: Büyük 
Merig köprüsü 

Şiddetli gaimurlar 

Meriç ve Tunca birdenbire 
taştı, Edirneyi su bastı 

Avrupa trenleri vaktinde işlemeyor 
Edirne • Alpullu ıosasından başka yollar 
kapandı, Yunan arazisinde de tahribat var 
Son günlerde yağan kar ve yağmurla· 

rın teo!.ri:o T rakyada bazı feyezanlar 
olmuı ve Tunca, Meriç nehirleri taıarak 
bu civarı ıu basmıftır. Bu yüzden dün 
ıabah ııe!D".e•i beklenen Avrupa ekspre
si Dikca'da kalmıttır. 

E vvelisi akıam saat 9,25 te Sirkeciden 
kalkan ekspıes te yollann au altında kal 
ması dolayısile (Pitiyon) mevkiinden ;. 
leri geçememiJ, konvansiyonel katan i-

"" Edirnede kalmıfbr. Bu iki katar, bu
gün ıehrimrze dönecektir. Yalnız, Avru· 
padan gelen konvansiyonel treni, nehrin 
taımaıından önce geçtiği için dün saat 
10.22 de Sirkeciye gelmiıtir. Dün ak • 
ıamki ekspres postası da kaldırılınıt. 
yalnız konvansiyonel treni Edimeye git 
mek Üzere ıaırt 8,30 da Sirkeciden ha • 
reket etmiıtir. Bu tren için, Pitiyoı>, 

(Devamı 7 inci sahifede) 
==---===============================:=-=========~====~ 

,... 

t 

;al kurultay ba,kanı Kazım Öz alp, Başbakan ismet lnönü, iç işler 
Bakanı Şükrü Kaya, Milli müdafaa Bakanı Zekai, Tayyare Cemiyeti 

S{enel Başkanı Fuat Ankara tayyaı·e ihtilalinde ... 

29 lKlNClKANUN 1935 

B. Tevfik Rüştü 
Aras gitti 
Trakyadaki türk ve Tür
kiyedeki rumlar hakkın
da yeni bir anlaşma mı? 

Hariciye Bakanı Bay Tevfik Rüıtü 
Aras dün akıamki trenle Ankaraya dön
müıtür. Bay Rüştü Aras dün oturduiu 
Park • Otelde biı- müddet mqgul ohnuı 
ve bazı z.iyaretleri kabul etmiıtir. Oğle
den aonra Dolmabahçe sarayına gidenk 
Atatürk'e veda etmiı ve oradan Haydar
P"§aya geçmiJtir. 

Bay Araa iataayonda bükiimet mü • 
-•illeri ve doatlan tarafından uiurlan 
IDlftD'. 

Trakyadaki Türkler hakkında ye
ni bir anl<Zfma 

ATINA. 28 (Milliyet) - Hülı.ümet 
ıtııraftarı Vnıdinı gazetesi, Cenevrede 
Türkiye Dıt;ıleri Baıkanı Bay Tevfik 
Rüıtü Aras ile Yunanistan Dııiıleri Bıı· 
'kanı Bay Maksimos arasında lronuıulıın 
meaelelerden bahsediyor. 

Bu gazeteye göre, iki dıı bakanı ırö
riiıtülderi diğer meseleler aruında Trak 
yadaki Türk, ve Türlciyedelci Rum akal
liyeti iılerini tanzim etmek üzere bir • 

.f 

B. Maksimo• ve T. R. '.Aras 

Jilde bir layiha kaleme alınmasına karar 
venniılerdir. Bu layiha teferrüatile ild 
bül<Uınetin tasvibine .iktiran ettikten son 
ra Balkan Dıt bakanlarının bu defaki 
top)anbımda cörütecek olan iki dıı ba
kanı tarafından imza edilecdrtir. 

Vradini gazetesinin bu haberi Atina 
gazeteleTi tarafından iki dost cumhuri
yet hüklımetinin samimi münaaebatma 
w. Türkiyenin bümüniyetine bir delil 
ohırak teliikki edilmektedir • 

Ne mutlu Türk 
Kadınlarına 

Mısır kadınlar birliği 
baıkanının söylevi 

KAHiRE, 28 (A.A.) - Mısır ka
dınlar birliğinin kurucusu ve bqkanı 
Huda hanım Şarani kunıltayın kadm· 
larnnıza verdiği siyasal haklar hak • 
kında Kahire hususi muhabirimize ıu 
sözleri söylemiştir: 

" Ne mutludur ki Atatürk'ün saye
ıinde doğu tarafmdaki kadınların ba
tında yürüyen Türk kadınlan, artık 
batı tarafınd,.ki kadınlan bile geç'3 • 
rek tekmil kadınlığa yol açıp göster • 
meğe koyuldular. 

En eaki çağlardanberi Türk kız 
kardeılerine bir çok bağlarla, İli§İk ve 
kardeılikle aıkı aıkı bağlı olan M111r 
kadınları Türk Ulusal kurultayının ka 
dınlanna siyasal haklar bağıılamaaı • 
ru aonauz seviç ve öğünçle kartıladı • 
lar. 

Orunç ile kutluladığmuz bu büyük 
kazancın öğütü, hem ileri yürüyiişün
deki çabukluktan on bir ııenedenberi 
acunu hayret içinde bırakan Türk ül· 
kmnin bir yeni sezimi olutunolan, hem 
de bu kararın bütün doğu tarafı ülke
lerin tarihinde adalet ve hürriyet i • 
çin yeni bir gün doğumu açı§ından • 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Milliyetin yeni adıdır 

Tel: { Müdür ı 24318. Y a:aı lıleri müdüril ı 
idare •• Matbaa : 24310 

24319 

Gene o latia 
Bütün bu hadiselerin önü

ne geçecek tek çare •.• 
Sporu spor için gapmak ve hemen 

bir komite kurmak gerektir 
Vefa kendini müdafaa ediyor 

[Bugün ae, dürüstlüğile tanın
mış eski sp')rcularımızdan ve muk· 
tedir hakemlerimizden Bay Adil 
Giray'ın, cuma günkü .,por hadi -
seleri dolayısile düşündüklerini 
nqrediyoruz. Mütalealarını ala
bileceğimiz diğer sporcuların dil· 
şüncelerini de sırasile yazacağızJ 

Her badiıeden ıonra bizde adettir. 
Ortalıkta bir vaveyladır baılar. Ortalığı 
bir lcaynaıma kaplar. Baıınekalder, sü· 
tun ıütün, şayıfa ıayıfa yazdar yazdır. 
Omründe spordan bahsetmemiı ve spo· 
ru görmemiı kalem aahipleri de bu iıe 
lcarııır. Anlayan da yazar, anlamayan 
da. Nazariye(.,,., tavsiyeleT, tehditler, 
ricalar, beyanatların haddi ve hesabı 
yoktur. Nihayet yavaı yavaı iı tavsar. 
Hali tabii gelir. Bir zaman da böyle ge
çer. Ama (bu bir zaman) çok devam e
demez. Haydi bir facia daha. Benzeyiı 
itibarile ilk hadiseden farksızdır. Bu •e
fer gene ortalık kaynamağa başlar. Ka
lemlerimlen ateı püsküren ateıli yazı. 1 
cılar gene faaliyete geçerler. Evvelki 
hadiseden $0Dl"a ne yapıldı İ$C bu ıefer 
de o manevra tekrar edilİT. Bazı tebliğ-

Saylav seçimi 

/\dil Giray 
ler. Bir iki cezalandrmıa hadisesi. Onu 
müteakıp umumi bağıtiama, uzlatma 
aabneleri ve dahi devam. 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Başbakan İnönü ile B. Pe
ker cumaya geliyorlar 

Dün Fırka genel katibi Peker Başbakan 
İnönü ile uzun bir görüşme yaptı 

Yeni mecliste görülecek simalar 
---------------------------------------------

Fırka genel katibi Bay Recep Peker 

ANKARA, 28 (Telefonla) - Cuın 
huriyet Halk Fırkaaı umumi kltipli • 
ğinde saylav namzedi gösterilmek i • 

Oz türkçe yazı örnekleri: 

çin fırkaya müracaat eden yurttaıla. 
rm müracaatlan Üzerinde yapılmak .. 
ta olan taanif bitirilmi,ıir. Fırka umu
mi katibi Recep Peker bugün lımet 
lnönünü köşkünde ziyaret etmiıtir. 
Tahminlere göre bu ziyaretinde ıuba
tın haftasında ilan edilecek olan aay. 
lav namzetlerile ayni ııünde neıredİ· 
lecek bildirik (Beyanname) e .... lan 
Üzerinde görüımeler olnuııtur. 

iyi haber al.uı mahafild~n ereı • 
tuh eden lı-berie;.,. göre Dördüncü 
Büyiik Mill.,ı 11.bcli&ini !"§kil eden ü • 
yelerin büyük bir elueriyeti yeni nam 
zotlİ$tesinde görülecektir. Bu yeni lis
tenin dıtırula kalacak b1l4lünkü say • 
lavlann adedi 30, ila 35 i geçmiye • 
~ektir Bu suı·~tl" yeni mecliste ( 110) l.
la ( 115) yeni sima görüleceii anla • 
tılmaktadır. 

Halk fırkasına kayıtlı olmıyan ba
zı kıymetli yurttaıların seçimde müs
takilen kazanmalanru temin için Halk 
fırl..a o. >&zı inuh"P dairelerinde ek • 
•İk namzet?er ~Ö6terec.ektir. B..ı arada 
general Ali Fuadın Konyadan ve Bay 

(Devamı 7 inci sahifede) 

SPOR BU MU? 
Ekip kaptanlarının el sıkıılan, Ku· 

lüp yardakçılarının avuç patlatıılan, 
oyun kabadayılarının topa aaldınıları 
kulaklarda ardı arkası gelmez bir uğul· 
tu yapar durur. Spor bu mu 7 

Yürek çarpıntısı duymadan bir ma· 
çı sona erdirebildiğimi, hiç değilse bir 
kan bulaıığı gÖnneden stadyumun ka
pmn<lan ayrıldığımı bilemiyorum, Her 
maç lstanbul için, en azı, kırk sekiz 
••tlık bir çalkantıdır, ve daha oyuncu· 
)ardan birinin kolu bacağı kırılmadan 
evlerde bir kaç yüz gönül kınlınıı bu
]unur. 

Geçen cuma gününün ıuçu ne filan Ku· 
rumun bozuk gitmesindedir, ne de 
filan favl düdüğünün geç çalınma11nda; 
bütün suç sporu yanlıt bir düıünüıle 
oynamakta bunu bir tin yükıelte iti ' . değil, bir sinir gerginlethrme iıi san-
maktadır. 

Spor, can düımanları arasında yapı· 
lan bir boğuşma biçiminden çıkıp cen• 
tilıuenler arasında centilmence yapılan 
bir bo>y ölçiişme kılığına girmedikçe 
böyle her maç günü bir kaç kafa patla
ydcak, bir kaç kol bacak kırılacaktrr. 
Oyuncunun ayağı ağlara takacağı fut
bol topunu değil, bir kolayını bularak 
sakatlayacağı arkadat bacağını aradık· 
ça ıpor bir hoyratlrk kerteıini geçemez. 

Bu hoyratlığı temelinden düzeltme· 
nin vakti pek geçmediyse bile çoktan 
gelmittir, Yalnız çocuklaronızın bacak. 
tarını değil, Türk sporculuğunun ünü
nü kurtarmak için de bunu yapmalıyız. 

lsmail Müştak MAYAKON 
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yık.ılc;lı 

Ya.zan: Son Yemen uali•i Mahmut NEDiM 

I stanbuldan gelen mektuplar ,.ğer 
ele geçerse neler olacaktı? 

••••••• 1 

Talimat nereden ve nasıl geliyordu? • Yıldız· 
da çevrilen fırıldaklar • itirafın sonunda 

--Evet efendimiz. •. Bu mektup
la bu esirleri azat etmek için çalıt
mamı emir buyurdular •.• 

- Sen de çalıttın. 
- işin bu tekil alacağını tahmin 

edemezdim. 
- Sen de bunca zaman çöllerde 

dolaştın, bedevilerin şeyhlerin, ka
h He reislerinin içle:4ni dışlarını öğ
rendin, naad tahmin edemezdin ki 
bu hareket onlan çileden çıkarır, ve 
nihayet bu ikibete müncer olur, 
söyle, naad tahmin edemezdin. 

Sait, aıutu, önüne bakıyordu. 

1 - Ebülhüda efendiye bunun 
böyle olacağım haber vermem~ mi 
\din? 

- Hayır efendim, 
- O halde doğrudan doğruya 

günahkar semin! 
Bu sözüm üzerine sararan Sait, 

derhal tekzip etti: 
- Hayır, hayır efendimiz, ken

dilerine yazmıştım, fimdi hatırla
yorum, Urbanın bu ite razı olamı
yacaklarmı, bir mesele çdanak ih
timali olduğunu arzetıniştim. 

- Ne cevap verdi. 
- Bu hususu meskut geçti, ve 

(yap) emrini verdi. 
itiraf tamamdı. Şimdi Tesika el

de etmek lizmıdı: 
- Ebülhüda efendinin sana yaz

dığı mektuplar nerede? 
- Hepsini imha etıntitim ! 
- Neden imha ediyordun, ma-

demki iyi bir it yaptığına kanidin, 
hem niçin bu hususta bana bir teY 
söylemedin. Hükumetin haberi ol
madan çölde sen ne hak ve sıfat ile 
intrikalar çevirdin, demek ki fena 
bir iş yaptığını biliyor ve bilerek 
yapıyordun. 

- Ebülhüda efendi hazretleri, 
kimseye bir &eY söyleme, ıen sade 
benim dediklerimi yap diye yazar
dı. 

- Ebülhüda efendi padi~ mı· 
dır, sadrazam mıdır, nazır mıdır, 
nedir ve ne sıfatla sana emrediyor, 
hiç dü ünınedin mi? 

- Arzetmiştim, padi,ah demek 
ben demekim, aramızda fark yok
tur, derdi, lstanbulda iken ben de 
bizzat 'mnüştüm, halife hazret:e
rinin kendilerine büyük bir muhab
'bet ve emniyeti vardı, ben de emir
ler;ini makamı hilafetten ilhwn a
la ak veriyorlar zannediyord.ım. 

"""" Bana, dedim, Ebülhüda efen· 
din:n mektuplarını bulup getirecek
sin, bunları imha ettiğine inanmı· 
yorum, mutlaka birkaçını olsun 
saklamıfıındır, bulup getireceksin, 
yoksa i,in fenadır. 

Sait, gene yerlere kapandı, inle
di, ağladı ve yeminler ederk, tek 
mektup bile saklamamıf olduğunu 
iddia etti. 

O gün fazla ısrar etmeden, iti tat 
lıya bağlamayı muvafık buldum: 

- Peki, dedim anlayorum ki se
ni iğfal eden Ebülhiida efendidir 
onun büyüsüne tutulmu, olacaksın, 
mademki itiraf ettin, seni serbest 
bırakıyorum, ancak bu görüşmemiz 
den sen de kimseyi haberdar etıni· 
yeceksin, bu, ikimizin arasında bir 
6~r ?!arak kalacaktır. Haydi gidebi. 
lırsın ... 

Sendeliye sendeliye, yerlere ka
dar iğilerek, selamlar vererek, ye
minler ederek yanımdan çıktı. 

Dü,ünüyordum; demek ki Ebül
hüda nüfuz mıntakasını geniflet· 
mek, Hicaza da el atmak için. plan· 
lar kurmu,, ve ilk hamlede buna 
muvafafk olmuştu. 

Buna herne bahasına olursa ol· 
sun mani olmak, bu fesat fırıldağı· 
m kırıp atmak lazımdı. 

Ancak, bilmek te lazımdı ki. E. 
bülhüda Suriye, Irak, Necit, Filis
tin kıtalarında oynadığı oyunlarla 
neden iktifa etmiyor, Araplarla 
mesk\in koskoca kıtalarda manen 
hükfunran olufunu neden az görü
yor da, bin bir tehlikeyi göze alarak 
Hicaza da el atıyor? 

Bu muammanın da anahtarını 
bulmak icap ediyordu. Fakat, şim· 
dilik bunu bir tarafa bırakarak, 
he-r feyden evvel bu gailenin mün
defi olması için çalışmak en rnuva· 
fık haltı hareketti. 

İngiliz konsoloshıınesinden al
dıkları vesikalarla mahkemeye mü
racaat edip azat kağıdı alan esirle 
ri Cıddcde kaleye loplıyor, nada 

alakoyuyordum. Evvela buna lngİ· 
liz konsolashanesi itiraz eder gibi 
oldu ise de bu hareketimin sebebi
ni şu suretle izah ettim: 

" Çölden bedevilerin Ciddeye 
hücum ederek bu esirleri ele geçir
mek, hatti hepsini kılıçtan geçir· 
mek niyetinde olduklarını haber al
dım. Bunları kalede muhafaza et
mezaelc böyle bir hücumdan koru
yabilmek imkan ve ihtimali yoktur. 
İsterseniz serbest bırakayım, fakat 
bu yüzden tabaddüs edebilecek fe. 
lô.ketlerin mes'uliyeti de size ra
ci olur., , 

Bunun üzerine konsoloshane bu 
hareketimi tasvip etti. Halbuki be
nim maksadım bafka idi. 

Hacca on beş, yirmi gün kadar 
bir fey kalmıştı. Müşir Osman paşa 
Ciddeye muvasalat etti. Kar'ı kar
şıya geldiğimiz zaman; 

- Beğendin mi yaptığın işi Mah 
mut Nedim Bey, dedi, beğendin 
mi, ben buraya hareketimi emre
den telgrafı alır almaz işi anladım, 
bu senin marifetin, biç saklama, 
beni buralaraa kadar sen yordun, 
hem de öyle bir gailenin başına 
çektin ki ... Söyle bakayım, bana 
ne kastın var? 

Mütir Osman PataYı çok sever
dim, ellerine sarıldım; 

- Paşam, dedim, bu işi sizden 
batka hiç kimse düzeltemeyecek, 
buna, eminim, siz de benim kadar 
eminsiniz. Yalnız geldiğinizi işitin· 
ce bile bedeviler silahlarını bir ta· 
rafa bırakacaklardır, dü~üniinüz ki 
hala kan akıyor, çok müşkül, çok 
fena günler geçiriyoruz. Böyle bir 
günde sizin hizmetten, muavenet· 
ten çekineceğinizi kim tasav
vur edebilir. 

Paşa müteessir oldu; 
- Şaka ediyorum, evladım, de

di, şaka ediyorum, biz son nefese 
kadar bu devlete hizmet etmeğe 
ahdetmişiz. Elverir ki bir iş görebi
lelim. Şimdi anlat bakalım, vaziyeti 
iyice, etraflıca hikaye et.. 

Söylediklerimi dikkatle sonuna 
kadar dinleyen paşa, sözüm bitin· 
ce sordu: 

- Peki, elbette senin de düşün
düklerin vardır, ne çare tasavvur e
diyorsun, ne yapsak dersin, fikrini 
söyle bakayım? 

Bunu üzerine dedim ki ı 
- Paşam, bence yegane çare •u

dur: Ben etraftan gelen ve azat ga· 
ğıdı alan esirleri kalede muhafaza 
ediyorum. Zaten bunların bir tara
fa gidecek halleri yok. Nereye git· 
sinler, ne yapsınlar, serbest bırak· 
sam aç kalacaklar ... Son zamanlar 
da gelenlerin hemen hepsi çoluk ço• 
cuklarını çölde bırakarak ge:mit
ler ... Şimdi ben bunları serbest bı
rakay:'ll, bir taraftan da ,eyhlere si 
zin tarafınızdan haber gönderelim, 
is- · iz; bitince tereddüt etmeden 
kalkar buraya gelirler. Bunlarla 
görüşelim, eminim ki anlaşırız. Bi· 
ze bu adamlara bir fenalık, zulüm 
etmiyeceklerine dair ıöz versinler, 
esasen bu biçarelerin tunun bunun 
iğfalatma kapılarak bu iti yaptık. 
larını da söyleriz, itin doğrusu da 
zaten budur. Böylece anlaştıktan 
sonra hep birlikte kalkar giderler. 
Mesele de kapanır. Ne dersiniz? 

-Bitmedi-

Gümrük muhafaza 
memurları 

ANKARA, 28 (Telefonla) - Güm 
rük muhafaza memurlarmın it saati 
haricinde görecekleri itlerden dolayı 
çalıl"'a ücreti alamıyacaklarını güm
rük ve inhisarlar bakanlığı bir genel 
buyruk ile alakadarlara bildirmiıtir. 

Maliye tahsildarları ve 
varidat memurları 

ANKARA, 28 (Telefonla) - Vi • 
!ayetlerin maliye tahsildarları ve vari
dat memurlan hakkında vil>yetler İn • 
zibat komisyonunca verilen kararın, 

itiraz halinde dahili e bakanlığı in -
zibat komisyor.luğu ~ e Devlet şüra•ın· 
ca teftişe tabi tutularak maliye bakan 
lığr İnzibat koı~"ayonunca nakzetmek 
kararı verilemiyeceğini Devlet ıüruı 
kararlaştırmıştır. 

MiLLiYET SALI "<l lKlNctKANUN 1935 

HARİCİ 1-İABERLER 
Boyuna 
Boğuşacaklar mı? 

Bolivyalılar isterlerse 
yüz bin kişilik 

ordu çıkaracaklar 
ŞILI Santiyagoru, 28 (A.A.) - Bo

livya harbiye nazırı B. Zallea, Şako har
bi için demiştir ki : 

- Şako harbi ancak hakem kararı ile 
neticelenebilir. Muhariblerden hiç birisi 
sulh §artlarını ötekine kabul eıtirebile· 
cek kuvvete sahib değildir. 

General, Bolivyanın zaaf göstermeden 
kendini müdafaada devam edeceğini ili
ve etmiıtir. 

Yüz bin kifilik bir ordu 
ŞILI SANTIYAGOSU, 28.A.A. -

Bolivya siyaset adamlarından en ileri 
geleoi bahri;e nazm ve liberallerin lide
ri B. Zalles mütenekkiren Santiyagoya 
gelmi}tir, B. Zalles, genel seferberliğin 
dört aydan evvel 60,000 ni muharib ol
mak üzere 100,000 kiplik bir ordu temin 
edecei(ini söylemiıtir. 

B .Lalles iç vaziyetin sakin olduğunu 
da bildirmiJ!ir. 

Petrol kavrra.sı 
ŞILI SANTIYAGOSU ,::?8. A.A.

Bolivya harbiye nazırı, Paraguaylılann 
Şakoda.ki petrol mıntakasını ele g~çirmek 
hayallerinin bOf olduğunu söylemiıtir. 

Meksikada suikasdcılar 
MEKSIKO, 28.A.A. - Hükümet ve

di suikastcinin tevkifini haber vermek· 
tedir. Diğer taraftan, polıs, oirçok .ı , . 
yetlere, bir iıyan hareketinin ınevcudiye 
tini gösteren vesikalar bulunduğunu bil
dirmektedir. 

MEKSIKO, 28.A.A. - Gualajaradan 
bildirildiğine göre, hükümet kuvvetleri, 
Faliıko mıntakasındaki asilerin başı Ma· 
nuel Manaz'ı öldürmüşlerdir. 

Ajansın bir tash!hi 
ISTANBUL, 28.A.A. - Dün akıam

ki dördüncü bültenimizde Meksikoda 
6ıızı ihtilal harekatı görüldüğüne dair 
olan bir haber, telgraf hatlarmm karıt
maamdan dolayı buraya yanlıt gelerek, 
Moolı:ova teklin<le çıkmıftır. Ozür eliler, 
tashih ederlı. 

Fransa da 

Parlcmantarizmin 
son tccrü besi 

yapılıyor? • 
mı 

BORDO, 28.A.A~ il. Flanden, mec
liste : "Hatırlayınız ki, demiıti, parla· 
mentarizmin ıon tecrübelerini yapıyo
ruz,,. 

Edı:i adliye aazm, ayandan ~eri, 
bu ibareyi olduğu gihi kabul etmiyor. 
Dün, irad ettiği bir nutukta, onu ıu yol· 
da tashih ve ikmal etmiıtıir: 

" Hatrrlayıruz i<i, e.ki ewnhuriyetci
lik inancını , tatmin eden parlamenta· 
rizmin son tecrübesini yapıyoruz. Şu 
anda mukadderatile oynanılan, rejimi 
kuranların taaavvur ettikleri tekildeki 
parlamentarizm değil, bir kaç yıldan be· 
ridir sosyalizmin, demagojinin ve fırka
lar inhitatmın yarattıklan paTlamenta• 
rizm'dir.,, 

Yeni sosyalistler 
PARIS, 28. A.A. - Kamil Peltan'ın 

rad.kal sosyalist grubu bir kongre yap
ını ~ \'e programının esas noktalannı izah 
etmiş tir: · 
Panı kuvvetlerine kar,, mücadele, fa

şizme kfll'tı mücadele, bütün sol fırka· 
!arla birleşmek suretile demokrasi ile 
cumhuriyetin yaşamalan için mücadele. 

PARIS, 28.A.A. - Fransa ıosyalist 
partisi kongre halinde toplanmış, isyan 
yolu ile inkilf.ba aleyhtar olduğunu biJ. 
dinmş, parlamentodaki yeni-sosyalist 
gruburııu, Fransız ıoıyalist grupları ve 
Cumhuriyetci ıosyalistlerle müşterek ha• 
reket etmeği ara~tırmağa davet etmiş• 
tir. 

Dış •İyasada, yeni sosyalistler Av· 
rupa \'e acunda kuvvetler rnüvazenesi 
politikasına aleyhtar lap, Fransız Al· 
man yaklaftDası taraftarıdırlar. Yeni
""yali.tler milli müdafaa b;itı:e•ini ka· 
bul edeceklerini taahhüd etmekte fakat 
askerlik hizmetinin artmı.,;,.sını isteme
mektedirler, 

Sarda korku var 
Bir çok kimseler evlerine 
erzak depo ediyorlarmış 

SARREBRUK, 28. A.A. - Sarda ih· 
tiyat erzak ile stokların bildirilmesi mec
buri olacağı söyleniyor. Alman cephesi 
ökonomi müşaviri Doktör Savlkuls muh· 
lırada §U tebliği netretmiıtir: 

" Son günlerde Sarda ıahıi olsun, 
ticari aebepler için olaun bir çok toptan 
erzak alınmrftır. Bu tekil itlerin ilerle
meıine mani olacaktır. Bir taraftan ga• 
yet tabii olarak eksilen erzakın yerine 
yenilerini gctinnek bir taraftan da İh!İ· 
yatlarla stoklan bildirmek mecburiyeti 
olacağından satnı alınıp saklanan bu er
zaktan yapılması düşünülen istifade ya
pılmıyacaktır." 

Çarpan tren makinisti 
ölüme mahkum oldu 
MOSKOVA, 28 (A.A.) - Modto

va - Leningrat araımda, Torbine iataı 
yonunda ayın yedinci günü vukubulan 
ve 23 kişinin ölümü ile 7 kişinin de ya 
ralanmasına sebep olan ıimendifer ka· 
zası dolavısile, mahkeme, çarpan tre· 
nin makinistini ölüme, İstasyan me -
m ru Karapolu da 10 yıl hapiı ceza
sına çarptınnıştır. 

Beş diğer ıuçlu hakkmda 3 den 7 
yıla kadar muhtelif cezalar tayin e • 
dilmittir. 

Bulgari standa 
Silahlı komünistler 

Bu sefer de bir fabri
kada ameleyi 

kışkırtmak istediler 
SOFY A, 28 (A. A.) - Bir takım ri

lfilılı komünistler, Sofya civarındaki bir 
fabrikaya girerek, bekçiyi bağlamıtlar, 
telefon tellerini kesmİ§ler, ameleye kar· 
ıı da bazı tözler söyledikten sonra, polis 
yetişmeden kaçmışlardır. 

Bir lıaç gün evvel, gene bazı kx>mü· 
nistler bir amele trenini durdurarak, nu• 
tuklar söyleyip dinlettikten sonra tekrar 
salıvermiılerdir. 

Misispi taştı 
Boğulanların sayısını şimdi
den kestirmek kabil değil 

MARKS (Amerika), 28.A.A. - Ma· 
halline gönden1en bir memur, sular al· 
tında kalan Miaiaipi mıntakaımda binler
ce ehalinin dayanılmaz iztaraplarııu an
latmakladır. Bu adamm söylediklerine 
nazaran, ölenlerin sayısını tesbit ebnek 
b;çbir vakit mümkün olamıyacaktır. 
Herhalde bu sayı çok yiiluektir. 

Beyazlarla zenciler, ırk farkı gözet· 
mekaizhı, birlik olup, yiyecek ve giyecek 
gönderoin diye tannya yalvarıyorlar. 

Binlerce hayvan, faciada telef olmuş
tur. 

Sefaleti tehvin etmek ve aalgm hasta· 
lıklarrn önüne ger;ımek için, birçok ıihfıi
ye ınemurlan geceli gündüzlü çabalıyor· 
lar. 

Fasta'da kar yağıyor 
ORAN, 28.A.A. - Fasta ıiddetli ve 

sürekli ıurette kar yağmaktadrr. Elba· 
ceb havaliaile muvaaala ke ilmittir. 

Altmıt kadar çocuk da bulunan bw 
mmtnka ekmeksiz kalmıflır. Bunlara, tay 
yare ile ekmek yetitlmlecek-.ıir. 

Adalarda vaziyet 

Kalimnosta 
kiliselerin 

kapıları kapandı 
ATINA, 28 (Milliyet) -Atina ga· 

zeteıeri Kalimnos adumdaki vaziyet 
hakkında yeni haberler veriyorlar. 
Bu haberlere göre Kalimnos adaaında 
örfi idare devam etnıekte olduğu gi
bi ıehir ve köylerde kuvvetli karakol· 
lar gece gündüz dol&§tnak.ta, evleri ve 
ef}ıasm üzerini aramaktadırlar. 

Ahali ruhani ayinleri menederdt 
kiliae kapılannı kapatmıt ve üıtleri • 
ne siyah örtüler örtmiittür. 

Mongolistanda 
Bir çarpışma 
Mongolistan başbakanı 

vaziyeti izah ediyor 
ULANBATO, 28. A.A. - Buinor gö

lü civarında Mongolistan Cumhuriyeti 
müfrezelerinin Mançuri topraklarına gi. 
rerek Mançuri müfrezesıine t~cavüz et• 
ti[:i hakkında yabancı gazeteler tarafın· 
dan ortaya atılan haberler üzerine Mon· 
golistan başbakanı Bay Gondun bu ha· 
berlerin hakikate uymadığını bildirmiı· 
tir. Filhakika 24-1 tarihinde bir Mon· 
gol müfrezesi Sumu de ailahlı 17 kişinin 
Mançuri cihetinden ...,. dudu geçerek iza· 
hat istemek için kendııcrine doğru ile
releyen müfreze kumandam Dondupu 
yakalamak ve sevk etmek tetebbüsünde 
bulunduklarını görmüşlerdir. Silah ile 
mukavemet etmek iıteyen Dondup ağır 
surette yaralanmıt ve vaka' mahallinde 
ölmiittür. Bunu takip eden müsademede 
her iki tarafta zayiat vennittir. Mongol 
Cumhuriyeti hükümeti hadiıenin esbabı
nı araftırmak üzere vak'a mahalline me
•ul memular göndenniıtir. Mongolis. 
tan ~lmnı Sune'nin asırlardan beri 
Mongol topraklarına dahil olduğunu aa.. 
ve etmittir. 

Sovyetlerle Japonlar çarpışmadılar 
MOSKOV A, 28. A.A. - Buirno gö

lü yakınında Sovyet kıtaatile Japon Man 
çuri 'kıtaatı arasında müsademeler olduğu 
hakkında yabancı gaz<-telerde çıkan ha· 
berlerin aaılıı:z ve uydurma olduğunu 
bildirmeğe Taaa ajansı mezundur. Buri• 
no gölü Mongol Cumhuriyeti ile Man· 
çuri arasında ve Sovyet hududundan 
200 km. uzaktadır. Buna binaen orada 
Sovyet kıtatinin bulunmayacağı aşikar· 
dır.Bunun gibi Japon müfrezesile mü • 
sademe eden Mongol hükümetinin ba· 
tında bir kızıl Sovyet kumandanı bulun• 
duğu bakın daki ıa)'Ül da asılsızdır. Ke
za Mançuri hududunda Sovyet tayare
leri uçarak Hailer yakmmda Mançuri 
köylerine ateş açbğı hakkındaki haber· 
)er de uydurmadır. 

Barışıklığa doğru 

TOKYO, 28. A.A. - Rengo ajansı
nın bildirdiğine göre, Çindeki Japon se· 
firi B. Ariyoski ve Şanghaydaki Japon 
ataşemiliteri B. Suzuki bugün Nankin'e 
hare:tet edecekler ve orada icra komitesi 
reisi B. Oua.ng .. Tching-Ouen ve mare
şal Tchang-Kai-Tchek ile görüşecekler• 
dir. Bu mükalemelerde, ç;n-Mançuri 
hududundaki son hadiselerle Çin-Japon 
umumi münasebetleri meselesinin mev
zuubahis olacağı tahmin edilmektedir. 

\< ;;:;. ... ,.... • ~ ...... '"" ..... 

Şirketlerin dışarıya yollayacak
ları faiz ve temettu hisseleri 

ANKARA, 28 (Telefonla) - Şirketlerin harice yo.':ıyacakları it 
iz ve temettü hi .. elerinin ne suretle tuviye olunacağı hakında Mali1' 
bakanlığının hazırladığı proje bugünlerde bakanlar heyetinden çıkaca} 
tır. Maliye bakanlığı faiz. ve his&ei temeffülere mukabU ihracına mesıl" 
niyet verilecek kereste, zeytin tanesi, halı kilim, ve cezri ve diğer nebt 
ti boyalara somak, maiı, gitre, gülya{:ı, taze sebze ve meyva stokuııd~ 
ne kadar olduğunu ökonomi bakan lıl;m.dan sormuştur. 

• • 
nızamnamesı Kıya/ et kanunu 

ANKARA, 28 (Te:elonla) - Ruhani kisvelerin mabet ve ayirıl~ 
haricinde giyilemiyeceğine dair kanunun tatbik suretini gösteren ıır 
zamname projesi Devlet şurası umu mi heyetince kabul edilmiftir. 

Kültür bakanı Ankaraga döndü 
ANKARA, 28 (Telefonla) - Kültür bakanı Bay Abidin ôzıtıl' 

yanında orta tedrisat genel miidii.rü Bay Hasan Ali olduğu halde bug~ 
Ankaraya dönmüştür. 

Türk - lngiliz ticaret uzlaşması 
ANKARA, 28 (Telefonla) - lngütere ile hükiimetimiz arasıııP 

tediye müvazenesi esasına müstenit ticaret uzlaşması müzakeresine bd' 
rada btqlanmıştır. 

Fransız başbakanının Londra 
segahatı 

PARIS, 28 ( A.A.)- Bay Flandin Londraya hareketinden eıJVJ 
Maliye nazın, Fransız bankası umum müdürü ve muamelatı nakdiye rrJ 
dürü Üe, beynelmilel mali meseleler hakında görüpnüftür. Bazı rivay~ 
ler hilafına olarak, maliye nazın, Bcqvekil Bay Flandin'e refaket etflll' 
yecektir. 

~~~~~~----------------~~-

Marmara adalarının sar
sıntıları devam ediyor 

Sağlık bakanının sarsıntı yerinde gör
dükleri ve yapılan yardımlar 

ANKARA, 28.A.A. - Zelzele saha· 1 
smda yapbğı tetkik ve teftiıden evveli
.; gün ıehrimize dönen sağlık ve soy. 
sal Bakam Dr. Bay Refik Saydam, Er· 
dek ve Marmara adalarındaki zelzele bak 
kında Anadolu ajansına qağ>daki beya. 
natla bulunmuıtur • 

- Erdek ve Mannara adalarındaki 
zelzeleden muteessir olan vatandatları· 
mız hakkında hükiimetçe alınan tedbir· 
!erin ve Hililiahmerce bu huıusta yapı· 
lan muavenetlerin tatbik suretlerini ma
hallinde görmek ve bundan sonra yapıl· 
maoı lizun gelen itleri kararlaıtınnak 
üzre hükümetçe verilen karar ve baıve
kifunden aldığnn emir üzerine 21.ı.935 
de Ankaradan hareket ve 23-1-935 den 
itibaren teftiıe başladım. Balıkesir vaJi. 
•i ve dahiliye ve aihh.iye vekaletleri tef
tit heyetleri reisleri beraberimde idi. Er· 
dek, Patalimanı, AYJa ve Marmara ada· 
!arını dolaşlnn. Zelzelenin en büyük ha
sarı bu üç adr.da yaptığı ve buralarda 
meskün ahaliye zarar verdiği görülüyor
du. 

Zelzele henüz bitmiı değildir, fakat ıid 
detini tahfif etmiıtir ve ıimdiki halde 
yirmidôrt &aaıte bir kaç defaya münha
ıır zararsız ınrııntdar halinde tekerrür 
ebnektedir. 

Zelzelenin olduiia tarihden h.eri aJı. 
nan seri, aistematik tedbirler, civar ka· 
sabalar ve köyler hBlkının da kıymetli 
yardımla, Cet&ketin ac. ıs ını azal triıa.k bu .. 
sosunda çok faydalı olmuı ve ilk bir iki 
günün heyecanı geçer e-cçmez tam bir 
organizasyon halinde, açıkta kaJan va .. 
tımda1laı m acılarını dındırmek imkanı 
ht1sule gelmiıtir. 

Zarar yekünu şöyle hulaıa edilebilir ı 
Erdek merkeLi kazası d• dahii olduğu 

halde Marmara Mhi.ııesi merkezile, Çi· 
narlı, Gündoğdu, A •malı Paıalimanı, Ba· 
hklı, f{armanlı, l'oyrazlı, Tuzla, Türeldi, 
Yiğitler, Ekinli Narlı, Ocaklı, llhanç. 
köylerinde 900.5 nüfusun sakin olduğ•ı 
2092 haneden 180 'li tamiri kabil olmak 
üzre 460 ev yıkılmış ve 4 kişi ölmüı, 27 
k'!i yaralanmııtır. 

Yapılan ve yapılacak İfler : 
1 - Aileler temamcn çadır altına a• 

lınmışlardır. Ve bazı aıleler §İmdiden 
yeni meskenlerine gırmişlerdir. 

2 - hti•na•ız bih•mum ailelerin bi· 
rer aylık iaıesi kendilerım· verılmittir. 

3 - Kereste kısmen gPlmiı ve inıaat 
müirczesi ve llahkesirden v~ civar vili· 
yellerden bulunan tP{CI ve dülger uda· 
ları mahalline ıtelmiş Vt· iıe baıılamııla~
dır ve daha ~ö11denlec.ektir. 

5 - Marmara adasmda açılan bir 
doktorlu ve bir ıihhiye memuru revir, 
haıta olmamakla beraber dalına emre a· 
madedir. 

6 - Hastalık yok,ur. Her adada dai
mi bir ırihhat memuru vardır. Ve iki ta
bib de her ::ün adalan dolaımaktadır. 

7 - Çocukla,. ve büyükler arasında 
her hangi ıekilde eıdaarzlıkdan veya sui· 
tegaddiden mütevellid bir rahatsızlık yok 
tur. 

8 - H:ılk için muvakkaten birer kat· 
lı ve lüzumlu müştemilatlı barakaların 
intası onbeı giin zarfında temamen bi· 
tecek ıekilde tertibat alınmı§tır. 

9 - Halk yıkılan evlerin altınıll ka· 
lan eıyalannı ve gıda maddelerini çı· 
karmaya ba~l•mıılardır. 

10 - Bundan aonra Hililiahmer fakir 
ve kimsesizlerle yeni çocuklu ve çok ço
cuklulara iaşe yardnnı yapacaktır. 
il - Halk, muavenet heyetlerine ve 

bilhassa inıaatıı yardnna davet edilmiş 
ve i~e başlamıtlardır. 

12 - Arzu eden ailelere kere•te ve 
diğer İcab eden malzemesi verileTek es• 
ki malzemelerinden de istifade ıartile İs· 

!edikleri büyüklükde mesken ynpmalal" 
na müsaade edilmittir. 

13 - inzibat hiçbir zaman bozulıı>" 
mıttır ve her ada ve köy nezaret altıO' 
dadır, 

14 - Erdekle muvasala her gün içio • 
min edilmiştir. 

15 - ln§aat meoaiıi haftada iki d~ 
Balıke•ir valisi tarafından teftiı edile
ve hızlandırılacaktır. 

16 - Hilaliahmerce verilen in~ 
muaveneti kili gehnediği takdirde telı' 
rar yardım edilecektir. . 

17 - Vaziyet, normale sirmek üzre<!' 
18 - Dahiliye ve sihhat tefti! heyet· 

!eri reisleri vazifelerine avdete mezun flı 
lmmıılarclır. 

Türk vatanının böyle acılardan d3irıı' (ı 
uzak kalm:ıaını dilerken, her köşedı:ll 
buradaki vatand&Jlara yapılan ve hal.,
yapılmakta olan ycdmılan ıükranla '11 
..,vinçle anarım. 

Sovyetlerin kaybı 
Ba~bakanımız ve dış bak' 

nımız taziye ettiler 
MOSKOVA, 28.A.A. - Gazeteli 

Bay Kubişefin veflttı müııaııebctile 1ilf 
kiye baıbakanı lamet lnönü tarafınd•
göndcrilmiı olan taziyet telgrafı ile a-ı 
Molotof'un vermiı olduğu cevabın nı'~ 
niııi neşrebnektedirler. 

Türkiye büyük elçisi Bay Vasif Çi.,.ıl 
da Bay Moloto'fa bir taziyet mektulı" 
göndermİ§tİr. . 

Gazeteler, Türkiye Hariciye vekAI~ 
vakili Bay Şükrü Kaya'ruu eöı,t?eJ11"" 
olduğu taziyet telgrafının metnini 4' 
neıretınektedirler. 

Cenaze kaldırılclı 

. MOSKOVA, 28.A.A. - Bay Kubit" 
fın cenaze merasimi dün Moskovaııı' 
kızıl meydanında Bay Sı..line, MololO~ 
~aı:onov~tch~ Voroıilof, Kalenine ile ':;. 
l<ezı koınıtemn diğer azaar da hazır ol 
ğu halde icra edilmittir. 

Bu münasebetle müteveffanın ıri~~ 
tine müteallik bir çok nutuklar irad 11' 
m.İftİr. 

Muhasebe müdürleri 
arasında 

ANKAR, 28 (Telefonla) - /.~ 
bulunan Jandarma muha.aehe müd;;;: 
liiğüne hava ve deniz muhuehe "Ş 
dürü B. B. Recai, Hava ve deniz II' 

' aebe müdürlüğüne ıü bakanlığı II'~ 
haaebe mümeyyizlerinden Müe:rt' , 
~~~~i fabrikalar muhaeebe m~~~" 
lugune Ankara Levazon imirligı ,.,.. 
~sebecia! NCfet, Ayat mabnüdürliİ; 
gune Eski Kandıra malmüdürü ~-"';· 
Fehmi, latanhul maliye teıkilatınÖ~1, 
çrkta kalan m';'Durlarından mu~ 
memuru Nazmı Bozdoğan mal.ıniid ~ 
lüğüne, bina memuru Ata Genç "':.
müdürlüğüne, H~ydarpaıa kaz"~~a , 
muru izzet Azını Kulp malmüdiil' # 
ğüne, Kazanç memuru Ihsan El>'' ı 
malmüdürlüğüne, Kazanç yokl~ı 
memuru lsmail Hakkı Hekimhan ~ • 
müdürlüğüne, yoklama memuru. ~a • 
leyman Ki.mil Midyat mal müdiıt _,ı 
ğüne, tetkik memuru Aziz SolhaI' ; 
müdürlüğüne, tetkik memu:ru A.~ 
Kemal Kızıl toprak nal müdür)üğ .,.ı • 
Beyoğlu tahakkuk memuru Celal ıı.iJ 
din Akdağ mal müdürlüğüne, .t~:... • 
memuru Tevfik Şirdan mal 111"" 
lüğüne tayin edilmi§tir. 



\' - Ge.:ııgin Yaz.lan -

iktorya - • • muzeaını na-
sıl düzelttim? 

1819 d • 
l&oı ıl .. ~_!ngiltere tahhna çıhıp 

t HJı bire do~ ile lngili:ıı t<lrihinde bii
~ h e11ır açmıı olan kraliçe Vik· 
lo.; Sa"e"';;n hemen kendi ;y<ıfuıda o· 
'fla Pr e obur11 • Gotha dukasının 
iiıı;;i r:n• Albert ile e11lenmi§ti. Ye-

l.onr111ard onun oğludur. 
~l'İ rle ':;'ın 11örülecek ıeJllerind en 
-lrırd Zeler mahallesindeki büyük 
'-idir ha_n <V!lııto'""." ile Albert) mü· 
~ ( A.İf::/•t;e V dıtorya ile kocası 
J:'"'1eli h )in ümine kurulmUftur. 

' ~. •on raliçe Vihtorya atmq, 0 aç
;. il,. °"'-ıradan oflu Yedinci Edrıard 

1-. &ii "hn ~amanında bCl§lanm•f di· 

8 
.l'll bır krımı ehlemİf. · 

11 biner R .. lllı, ce h . one.!Qrıs tarzında yapıl-
lllııo.ıZ: eaı .155 metre genişliğinde 
lltetre "' bır yerdir, isinde binlerle 
/ııı ıs:zunluğunda koridorlardan baı 

8., ~~ Yalıtın Nlon varef.ır. 
ılir, 8;;';.Uze bir antika mü:ııesi Jeğil
~1, kı uıı dünyadan toplanınıt, hey• 
~Pkaç~ettar kitap, 6İlôhlar, :ııırhlar, 
"'tlılar a .• .tarihi e11/erden parsalar, 
llıılıı..,j t;ınıler, yüzükler, mühürler, a
hıı "1il rır ""'lhaaıl hahra gelen gelnü-
"!ıi:ı:a.,, ~'!larca parsa "fYa büyük bir 
li., ıçınde tasnii edilmi§, dizi/mi§· 

ıl Bu "'ı'ize . .. l b" .. • riir . J11 oy e ır gunde beı gün-
~· 11::;"?'1n, gezmenin imkaru yok • 

e 3ı 1 ıae :ııalma yarım pn kaldım. 
fiti 0~ nız bi:ııimle )'Qlti Türklerle ili
~ lı"" feyleri arcqhrdım. Bultlukla· 
6ıı;,1111

18bca tetkik ettim 11e bu mektu· 
İ• "ede , . aıında prdüjünüz 11ibi mü· 

ılii Ozr '/,' l " L ~itti 1 1 yan ıı gorereR onları da 
de 0 ,_ m.B.elfii içinize şüphe gelir, ben 

_..,, .tızın gibi düfÜnürüm: 

~cı~1;fndra'da dünyanın en zengin mü
ıııu1 ta ~~ birinde (Felek) yanlı§ bul-
, be,.· Uz~l~iş. Hele hele! 
~ ~ebilir ile diyenler vardır. /.fi,. 
~Qıı ın. Si:ııin gibi benim de hif ak· 
f\lilıtO.::çmezcli ki, Londroya. gelip 
ı.ıtec • ve Albert mü:ııen)ni dii
lle/ 0,"iirrt. Hadiaeyi anlatmadan ell• 
llıı.ıg~a bize ı:rit neler gördüğümü 

,,,.. t • 

:~~li lıaenın silıih kısmında dipçiği se
"'."lt~j ncrnı/aaıı altın 11eya ııiimüf 
ılije t,;,.' 18 ve 19 uncu asra ait kay
..._,, 

8
• kas Türk iıi tülek ve filinta 

tcız1• ır tanesi (Seyit Mehmet) im • 

•- Seııra 11 · • · -.ı .l'apıf mcı aara ait ltıvkalcide llÜ· 
~ 4ııttırd 1'llf ağaçtan iki aantim kadar 

u., ı.; a kaluruilı narin lake bir tabak 
4Qb..;./•JN.an kaH 11öriince yüreğim 
~~·· Kımbilir hangi Türk ustaaı 
>ı'ilec k b11 l&lıe ve ince ağaf İfİnİ. Gö
lltii1, e feJI I Ne yazık ki buraya dÜf• 

~· 17 İn • .... . d il' ır t cı wSTa aıt se e ı çok llÜ:llel 
~ '>ıtceavla, bir sandık, bir kat; :ııari/ çek· 
· <le,..; ledelli tabah rıe kciseler ve aon 

~ ltı e ICUtathcirane iılenmİf aedef kap 
~.,ile?'~ f".rap kaplan. Her parfa 
fQo>ilı biribırınin o kadar ömeği ki 
ıı.Qcj a~an yeni çıkmıı aanırsını.z. Bu 
fil, :;1riai sedefli ve it;i ipekli yata· 
' ç· . aber iki b..,ik. 
•it;~ 111• kıanu da hayli zengin. Bunu 
"ı.,. OJıırmıılar. Du11ar çinileri, kita-
1~ 118 karolar baıka yerde, k/Ue 
~İııif.,;_:""'ahi gibi ıeyler baıka yerde. 
J~.l'en~ Pek azı Bursanın, bir kmnı 
"'ltiıı .. ın H bir inamı Kütahyanuı. 
'llıı 0ı::,J1le renkler var ki, insanın hay 

Bı. ~ması kabil değil. 
'•ıq;;.j~i avaniden bir kumını (Ke-

}'İıı ~de biriai hibe etmif. 
'•cı.,. ; Ç&ni parçalar içinde dört met• 
~...,Q t azla Böiüalükte eski Türk tar
u, "' '!'il tertip du11ara yapı§hnlmıı 
~ :,Z nakı§lı çiniden yapılmıf bir 
~ r; latanbulda (Fual pafa) ko· 
1~irı~ ~lınmıı. Bu konak ta 1851 
~ •hı büyük yangında yanmış. 
"'ilQcj!l fa!>ılıt tarihi 1143 hicri 1131 
:""ı ~ hı yüz yıldan daha eski. Ya
lıt fO «nın ismi yok. Yalnı:ıı bennu-
~i «Jrıaniyan)a dua eden bir tarih 
ı"""'":ıtr: Müzede bulduğum yanb§ • 
...... bırisi burada. (Bekleyin. anla 
flllQ;7). Menwcat k18mındaki par • 
l>cır. p j,'•~ zengin. Bir kısım halılar 

l&: ı;yi nümuneler değil. 
~lıı ~cu asra ait nakıılı ııe aplilıas
ı1':1'ıı,.,ll/J" vez,a hadile seccadeler var. 
lı~ tö 0 n birinde ( Ayasolyadan Bel· 
'"' fQf'•niyor) diye yazılı. Kimbilir 

ı. !fli, "''f ve satmış. s."' lıi ~f,~ (hesap iıi) dediğimiz elif-
1' cı.;,_ •r kısmını Lady Clarkc ile 

:::İ•le,.ı he göndermiıler. (Heriflerin 
,l>or b~alnuı diplomatilı işle uğra§
Nrı;;)0,," Yandan da müzelerini dü-

At.. ar.) 
~ ı:o~"'eten aldığım ufak bir risale • 
~i de• •.küdar çatma/an ve hadile· 
11», 6;,trırilıte yer tutmuı ııe müzede 
~ VQ}t't tUıın terki! etmİf. Ben görmi
li • a;; almadı. Bu arada Lale dev
i lıeııı1· olduğunu sandığım lale resim-
16 trıc, •rıderı nakıılı ipek kumaılar ve 
ctııı, U. .,.,.a ait pmüı ve altın kılap

:ı:ııirı 'E-zhıılı ipekliler •.. Bu taraf çok 
iq""'•.ı '.. Jlazısı hitaplarda bize ait 
l' "ıı r1 "\ ~~rt türkçe kitap 11ar. On • 
Qbiı; b .

1 
ırıııi larsca diye yaz;mışlar. 

el a., lı. "1emezlilıten. 
,.,•t b0 Jl'7mda talik el ya:ııısı ve 13 a-
~ v,., ';,! resmi havi bir kıyaletna -

~3'or, 8~; Yalnız bir sayıfası görü -
t...,,,İ v •ayıfada Sultan Orhanın 
9ıirııli ">. Ah sahallı bir adll'm. Bizde 
~ ... 

11 
e;cr.ler nadirdir. Kimbilir ne

~ (fi:ı: 'c "'''· Müzedeki izahatta bu-
' r~· 'Jlorıo ' ) d • d " '»ı l.Von • mı ye aır eser ıyor. 

.,.!flı lrı ~i'.'ı) lrenkçe ilmi simadır. Bil 
iclir? ı• ızcede kıyafetname demek 

1\ Ôifre 0~~a bu da mı bir yanlı§lık. 
f IJı rıe of<f '..' türkçe nesih el yazısı • 
ı,~ bir .;; ~8'unu anlaymnadmr. Arap· 
il' i6Q,/" dua, senadan sonra §Öyle 
lt.fe tlar. 

~•ıı lı:a~~~ gazada iidil'i din kellelerin
~.,ler so kanlar için delir ve di-

Ve c · an ve ser veren servetler 
(Deva.ru 7 nci sa)'ıfada) 
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Almanya ya 
Yaş meyva --iyi ambalaj yapılırsa bu 

mümkün olabilecek 
Tecrübe olmak üzere geçenler

de tehrinıizden Berline bir sandık 
elma gönderilmittir. Bertin Tüık 
Ticaret oduının dün gelen bülte
ninde okuduğumuza göre sandık 
ambalajının ıayet kötü yapılması 
yüzünden bu elmalardan ancak 3 
le biri ııağlam olarak Berline n.r
llllfbr. Bültende bu hususta fU sa
tırlar yazılıdır: 

"Ambalaj usul ve sistemlerine 
dikkat edilmemesine rağmen bu 
tecrübe, memleketimizden Alman· 
yaya her nevi taze meyva ihracı
nın pek ala ve daiına mümkün ola· 
cağını göstemıifti. Yeter ki, haddi 
zatında pek ıbuit olan ve büyük 
fedakarlıklara hiç te bağlı bulun· 
mıyan yeni usul ve ıistemlerden is
tifade edilmif, ciddi teşebbüs ve ni 
yetlerle ite batlamnıt olsun. 

Ulkemüzden Almany'l.ya taze 
meyva ihracında nakliye itinin de 
mühim bir rol oynadığı tüpheaiz
dir. Nakliye ücretlerinin pek yük
sek bulunması ve bilhassa komtu 
ülkeler demiryolanndan istifade o
lunmaması bu yolda girifilen her 
teşebbüsü yarıda bırakmaktadır. 

Bir de Türkiyedeki taze mey • 
va fiyatlarının yüksekliğinden ti
kayel edilmektedir. Bazı meyva • 
lar lstaııibula nazaran Berlinde da
ha ucuza ıııatılmaktadır. Bttnlarm 
başında portakal, elma Ye armut. 
gelmektedir.,, 

Bu mesele, şehrimizde alaka • 
dar arasında ehemmiyetle karşı • 
lanmıttır. Bilhassa, bazı Y8f mey
vaların lstanbuldan daha ucuza 11&· 

blması vaziyeti çok fayaru dikkat 
görülmüttür. 

Bu husufia alakadar makamlar 
tetkikat yapacaklar<lır. 

Bulgar gUI yağları revacta 
Bulgar gazetelerine göre gül • 

yağı Uzak talk piyasalarında çok 
rağbet lfazamnağa b&flınıfbr. Ja. 
ponya, Bulgaristana son zaman • 
la~!' mühim ve yeni aiparitler ver· 
mış.tır. Alınan mallar takula öde
necektir. 

Kantarın ayarına 
bakılacak 

Mezbahadaki et kantarının ye
ni ölçüler nizamnamesine uygun o
lupolmadığı tetkik edilecektir. öl
çüler bat müfetti91iği ka.ntarın kon 
trolunu ve lüzum görülürse ayan
nı yapacaktır. -·-
Uyuşturucu maddeler 

inhisarında 
Uyuşturucu maddeler inhisarı 

idaresi lzmir fUbesi müdürü Bay 
Hulusi, afyon alımı itleri haldan • 
d.a ~emaslar~a.bulunmak üzere şeb 
rımıze gelmı'1ır. inhisar idaresi a
lrm hazırlıklarım bitirmek üzer~ • 
dir. 

, __ B_....o .... R...,.s_A ___ , 
. <1f RenJcemufan a1ımı.n cetvelclirJ: 

28 lkincikinun 935 
AKŞAM FIYA7LARI. 

iSTiKRAZ• AR 1 TAHViLAT 
l ıtikraa clailoll 94.28 
ı933 Ersani 97 Rıhı:nn ı7 IO 
Kupon•m: 30,45 An. müma•İI 53.20 

,, ] l 29 An. tahTil 1, JI 47,85 
» ili 29.45 

ESHAM -r-·· 

it Bank••• Na•• 10 
,. u Hamiline 10,10 

,, n Müessis 97 
l ti.rkiye Cwa.t.• 
riyet Bankası 
T.-a.m•ay 
Anadolu hiase 
Slr. Hayriye 

64 
30,50 

26 
16 

Reji kupaaaq 
Telefon 
Terkoa 
(:İD'tento 
lttihat dey. 
Şark dey. 
Balr• 
$ark m. ecsa. 

uo 
14 

ıg,50 

13,16 
11,50 
1,10 
l,&S 
4,6$ 

ÇEK FIYATLARl 

Fransız F. 
Londra 
Milino 
Nüyork 
c~ne•r• 
Atina 
Brüksel 
Aınsterdam 
Sof ya 

12,03 
621 

9,29 
77,80 

2,45,25 
1'3,87 

3,40 
1,17,27 

67,82 

NUK.Ul'. 

~O F. Fran••• 
1 Dolar 
ı Kur. ç..ı. 
l Şile A..,.. 
l !ıterliıı 

20 Liret 
20 ı. ... 
20 F. Belçika 
20 Drahmi 

1 Floria 

- 169 
ı:ı& 

118 
23,50 

618 
213 

23 
ııs 
24 
&3 

Pr•i 18,95 
Belııl"at 34,99 
Moskova 10,92,25 
Berlln 1,97,45 
Madrit &,8C,ı4 

Budapeıto 4,35,50 
Varıo't'a 4,19,30 
Bükreı 18,86 
Viyana 4,27,40 

(Sabf) 

ıtıınıı -20 1. la.-ipe aıs 

ı p .. - ıa 

ı Mark 43 
1 Zloti z:ı 

20 Le7 ı1 

20 Dinar 65 
1 Çero.o•lt --.-

Alt.• 8,32 
Mecidiye 4ı 

Bank111ol 240 

Bir yelkenli 
Fırtınadan bath --
Bir vapurda rıhhma çarp

tı, haıara uğradı 
Dün öğleden sonra şehrimizde 

a~alıksız yağmur yağmış, dış de
mzlerde oldukça tiddetli bir fır • 
hna hissedilmiştir. Fırtına deniz se
ferlerini aksatmamakla beraber u
fak tefek kazalara sebebiyet Yer • 
miştir. 

Odun yüklü bulunan Şile lima
nına yazılı 4 tonluk bir yelkenli 
Büyükdere önün<le dalgaların te • 
sirile su almağa hatlamış ve he • 
men 'batınıttır. Yelkenlinin tayıfa. 
lanndan birisi boğulmıiŞlur. Hüvi
yeti henüz tesbit edilememiştir. 

Evvelisi gece İç limanda bir ka
za olmuf, deniz yolları hesabına ça
lrtan Kocaeli vapuru Tophaneye 
yanaşırken suların tesirile nhtıma 
bindinnittir. Bu çarpıtma netice
sinde, geminin ön kısmı hasara 
uğramı9 ve parçalamnıfbr. Koca
eli vapurunun postaamı A.ya va
puru alacak, gemi tamire çekile • 
cektir. Dün liman idaresine ba.tka 
bir kazalıaberi gelmemitffr. 
BELEDiYEDE .-----

Şehir meclisinde 
Yeni bütçe 
Daimi encümen hergün 

toplanıp çalışıyor . 
Belediye 1935 yılı bütçesi ha • 

zırbklarını ikmal etmek üzeredir. 
Daimi encümen, her gün toplana
rııık, yeni bütçeyi hazırlamaktadır. 
Yeni bütçede bazı yenilikler ola
caktır. 1935 yılı bütçesi Şehir 
meclisjnin tubat devresi toplantı • 
!arına yetittirilecektir. Cumartesi 
günü meclis içtimalanna başla • 
maktadır. 

Karısını öldüren adam 
Eyüpte Dilber adlı kadını ~1-

düren çiftçi izzetin dunqmaaına 
dün ağır ceza<la baflanıhnıtlır• Dil 
ber izzetin kanı:ıdır ve izzet ken
disinden şüphelendiği için karısını 
öldüımekten suçludur. Dünkü mu
hakemede phitler dinlenilmif, fa
kat bir kısrm tahitler gelmediği j. 
çin durutma b&fka güne bırakıl • 
mıfbr. 

Muhakeme başka güne bualul
dıktan sonra dıtarı çıkanlardan iki 
kiti arasında bir kavga baflamıt 
ve bu kavgacılardan birisinin ka
til izzetin kardeşi Sadullah oldu • 
ğu, Ali isminde bir phit çattığı an 
lıqıhmştır. 

Kavga büyümek istidadını gös
terdiği sıralarda tahit Alinin ak -
rabuından bir kadın polise müra
caat etınit ve Sadullahın Aliyi teh 
dit ettiğini söylem.ittir. Bunun ü • 
zerine ite polis müdahele etmit ve 
Sadullah hakkında ta·hkikata bat
lanılmıttır. 

--·--
İzmir Vali muavini bugün 

gidiyor 
. . lzmir vali muavinliğine tayin e
dılen Beyoğlu kaymakamı Bay Se
dat bugün lzmire gidecektir. Bay 

Bir adam 
Balkondan düştü 

-o-

lf ade veremiyecek bir hal
de hastaneye kaldırıldı 
Tahmis'te Ziraat Bankaaı emtia de

posu karpsındaki hanın üçüncü kabnda 
oturan lran tmaasından Abdullah ve 
kardeşi Mecdi evvelki gece T arlabafın
cla Tevfiğin meyhanesinde iı;tikten IOll· 

ra evlerine gehnişlerdir. 
Abdullah biraz hava almak için lıa). 

kona çrkmıı, fakat muva:zenetini kaybe
derdı aokağa düşmüştür. 
Abdullahın diİ§Üşünü gören gene Jran 

t~baasından Demir polile haber vennit
ür. Derhal valıa yerine gidilmiş ifade 
vereıniyecek bir halde yaralanan' Abdul
,lah tedavi edilmek Ü:ı:....., CetTahpaıa baa 
tanesine kaldınlmışbr. 

El b irliöi ile 
w 

Taksim'de oturan Ali isminde bir fa• 
hıa polise gelerek Hava sokağında kah· 
vecilik eden Rifat ile kardeti J smailin 
lıeadisini dövdüklerini iddia etmiştir. Ri 
fat ile Jsmail 7akalamnıfbr. 

Hırsız garso11lar 
Meşrutiyet c:adduinde birahaneci 

Y orgi polise baıvurarak gar>ıonlanndan 
ilıiaiain 10 lirasını çalaralı; klarmı: 

.. ledi"'-~- 1 1 kaçtı ıooy gınucıı •uç u ar yaloaJarunış tah-
kikata gİrİfİimİ§tir. · ' 

Birahanenin cımlırını 
kıran sarhoşlar 

Lcıkantacı Jıok ile toför Hayri sarhot
hd.la ]mam sokağındaki (Ege) biraha
ueDnüı camlarını kırmqla.-, fakat kaçar
larken yakalannuılardır. 

Tramvaydaı doşto 
12 yaşında Muiz isminde bir çocuk 

dün Tünelden Şi§liye giden tramvay • 
dan düıerelı; :rüziinilen yaralamnrıtır. 

Şllhheli lekeler 
Erenköyiinde Sadık iuninde bir acla-

1n1n öldüiünii söylediği ]] · aylık çocu
iunda. defne ruhıat veoiJnıa için hüku
met doktoru tarafından muayene edil • 
diği zaman bazı fÜpheli lekeler görül • 
müt ve ceMt morga yollarmufbr. ··-------
Ayasofya 
Müzesi 

Sıva tamiri bitince 
müze halka açılacak 

Ayasof ya müzesi avla•ancla yapılan 
Jıa'riyala ılev:un edilmektedir. Hafriyat 
clerinletmekte ve 3.5 gün sonra bir ne
tice alınabileceği umulmaktadır. Dün 
hafriyat yerinde bazı yıtm,b enkazına 

leaadüf edilmiftir. Bu enkazın bir aa 
buma neticesinde yıkılan ve Bizans dev 
rin ait olan bir binanm temel aıkazı ol· 
chığu tahmin edilmektedir. Mamafih bu 
enkaz Ü:ı:erinc!Si tetkikat biôrilmit de
ğildir. Bu huıuıtaki netice bugiin veya
hut yarın alınac:akbr. 

AyaS<>fya müzesi de bir ıubatta açıla
caktır. Ancak bu açılış binanm asılı~ıdır. 
Heniiz Bizans eserleri binaya konulMUf 
değildir. Binada sıva tamiratı yap,lacak
tır. •Bu sıva tamiratı yapılınca)'<\ kadar 
miizenin kapalı kalması ve gelen seyyah 
ların Ayasofyayı görmeden gitmeleri mu 
vafık görülmemi§, binanın seyyahlara ve 
gezmek isteyenlere açılması kararlatımt· 
br. Müzeye 11 kuruşluk bir bilet mu • 
~bilinde girilebilecd.ı:ir. Srva tanıirab 
ikmal edildikten sonra ela Bizans eserle
rinin bu müzede teıhirine baflanacak • 
tır. 

Sedada dün arkadaşları tarafın • 
dan bir ayrılış ziyafeti verilmiftir. 

• Aklımıza esenı değil! 
lstanbulda kendi kendine meydana 

gelen birkaç iyilik yapar kurum var. 
ToP_~apı Fukara Perver cemiY.eti, Ka· 
dıh~y Fukara Perver Cemiyeti 

Bırk!'ç hayır se11erin yılmak, usan
mak bılmeden çal'f111aları bu sevgi ve 
yardım ocaklarıııı yaşatıyor. 

To'!.hapı Fu~ara Perver cemiyeti her 
~'f yu:ı:lerce hım.teriz i§siz erkeksi~ a· 
rle ru11al~na kömür llerİ;,.,r, yiyecek 
llerıyor, gıyecek rıeriy0r. Otekileri de 
b?nun gibi bütçelerine göre çizdikleri 
bır prog;r~mla sınırlan içinde fukarala
ra ellenru uzahyorlar. 
f'!~~~ naaıl para buluyorlar. 
yılıgı kaldırımlarda avuç açan sır• 

nQflk yılııık altın baban dilencilere pa 
ra llermekte değil, böyle sahici falıir· 
lere yardım .emoehte bulan akıllı insan• 
lar vardır kı bunlar yapacakları iyiliği 
bazı ~a~labanlar gibi davul çalıp {j. 
leme ılan etmezler. Böyle kı)llda köıe· 
de yaııaı yavaı, göze batmadan' çalı· 
§an hayır k~"!mlarına para vererek 
onla~·~ ~efhılatından istifade ederler. 
Asıl ıyılık te budur Çu'"nh.. . t 
l k

. 
1 

, · u o cemıye • 
er ım erın yardıma muht ld • nu 

bilirler. aç 0 ugu 

Şimdi sö;yleniyor hi lstanbulun fu· 

:~a b~baaı bu birkaç hayır cemiyetini 
ır eıtırmek ve onlara toptan bir yar

di ım yapmak için belediyece tasav11ur
ar varmrı. 

jtte .börle a}lkın tasaııvurlann olma
sı ır hı bızi Dimyata pirince 8iderken 
ev.deki bulgurdan eder. Bu hayır ce• 
mıyetleri kendi sınırlannda seı:si:ııce 
çalıgıp duruyorlar. Semtlerinin luha
~asın.ı tanıyorlar. Bunlann bQfllldaki 
ın•anlar da bu ifi artık bir zevk gibi 
k.~u~ etmiı!erdir. Şimdi bunlar birleı
tin!dı, hepaı yarı resmi bir teıkilcita 
~landı mı ifin ahengi bozulacah. Bu 
•§• serbestçe yapmahtan :ı:e11k alanların 
ne§esi kaçacak, bu hayır ocaklarının sı
cak afına olduğu kadar sıcak havasına· 
na alı§an fakirler bile içlenece~. El U• 

:urtmak güçtür. Fakiri ıefkatle selle, 
okıaya doyunnak varken ona alı§tıiiı 
baba kucağından ayırıp resmi bir kapı
ya köle etmekte ne fayda vardır. Bana 
kalırsa bu yurtlan birleştirmek değil. 
~er semtte birer efini meydana Beti
np yarclttn sahalarını genişletmek da
ha doğru olur. Aklımıza eseni değil, 
igimize geleni yapalım. 

Burhan CAHIT 

Mekteplerde 
Teftiş yapılıyor 

Marta kadar teftiıler 
bitirilmiş o acak 

Kültür bakanlığı umumi müfet· 
ti9leri, şehrimizdeki bütün mek • 
tepleri teftit elmeğe başlamışlar -
dır. Bilhusa ecnebi ve ekalliyet 
mektepleri teftitlerine ehemmiyet 
verilmektedir. Marta kadar teftit
ler bitecek ve bakanlığa bu husus
ta mufassal raporlar verilecektir. 

Ekalliyet mekteblerinde 
mUnhal m uıllimlikler 

Bazı ekalliyet mektepleri maa
rif idaresine müracaat ederek bir 
kıaım derslerin münhal olduğunu, 
hila muallim gönderilmediğini bil· 
dirmitlenlir. Maarif idaresi bot ge 
çen dersleri tesbit ederek, burala
ra yeni muallimler tayin edecek • 
tir. 

Sömestr tatili bitiyor 
Onivenite fakültelerinde ve yük 

sek mekteplen:le sömestr tatili ö
nümüzdeki &alı günü bitecektir. 

Kadirga 1urduna alınacak 
ta' ebe 

Kadırgadaki Maarif cemiyeti 
talebe yurdıma yüksek tahsil tale
besinin almmaaı için, cemiyet ile 
anl&fDI& yapılmıştır. Kadırga yur
duna muhtacı muavenet talebe çok 
az bir ücretle alınacaktır. Talebe -
)er yurtta yalnız yabnlacaktır. Ma
li vaziyetleri fena olan talebelerin
de, yurt ücretlerini Üniversite ve
recektir. 

Talebe için tramvay Ocre!leri 
Bundan ıbir müddet evvel mek

tep talebelerinin, yaş farkı olma
dan tramvaylarda ucuz aeyalıat e
debilmeleri için, tramvay tirketi • 
ne müracaat edilmitti. Bu müraca
attan bir netice ç&m.adığından, 
bu sefer, Nafıa. bakanlığma müra· 
caat edilmesi kararlatbnlmıfbr. 

Grip mekteplerde salgın mı? 
Grip haatalığı son günlerde teh· 

rimizde salgın bir bale gelmittir. 
Bilhassa mekteplerde hastalanan 
talebeler çoktur. Bir kısım mek • 
teplerde, yarı yarıya talebe hasta 
olan ıınıflar vardır. Maarif Klare• 
si, mekteplerin sıhhi vaziyeti hak
kında bir istatistik yapmaktadır. 

Haatalık salgın bir tekilde devam 
ederae, mektepelrin on gün mü<l • 
detle kapatılması düşünülecektir. 
Bu hususta önümüzdeki hafta ba· 
tında bir karar verilecektir. 

Tahriri imtihaıılar yırın 
bitiyor 

Lise ve orta ınekteplerdeki bi • 
rinci tahriri imtihanlar yarın akşanı 
bibnektedir. Bu yıl, imtihan neti.' 
celeri, talebe velilerine doğrudan 
doğruya bildirilecektir. Velilere cu 
marteai günü tebligat yapılacaktır. 

Takas suiistimali tahkikah 
Takaa suiistimali tahkikat ev

ralu, rapura ait bazı noksanlar ta. 
mamlanamadığı için dün gümrük
ler bafmooürlüğüne verileınemit
tir. Evrak ve dosyalann bugünler-
de devredilmesi beklenmektedir • 

Küçük haherler 

·~ŞUBAT AYLJGJ. - Şubat aybğı 
bu cumartesi günü verilecektir. 

* ,FiDAN VERJLMESl JŞI. - Ye
mİf fidanı .,.e ıuma çubuğu almak iate
yenlerdea dilekte bulunanlann arkası a• 
lnunııbr. ıBunılan sonra dilek diıılenıııi

yecelı, fidanlar ve çubuklar, ucuz para 
ile, önce dilekte bulunanlara verilecek· 

tir. 
* HAYVAN iHRAÇ iskeleleri.

Hayvan sağlık zabıtası nizamıınmesi.ıin 
birinci maddeünde hayvan ve maddele
rinin ilıraı:ma tahaiı edilmi!i olan sınır 
kapm ve iıkeleler arasına Trakya'da E· 
de mevkii ile lbrice limanı da so'Lulmuş

tur. 
* Erdek ve havalisinde zelzele mmla· 

kasındaki halka yapılan yardnnları tet• 
kik "4en lçqleri bakanlığı teit:iı heyeti 
reisi Bay Sabri, Bandınnadan ıehrimizo 
gelmiş ve Ankaraya gitmiştir. 

''' Türk. Yunan muhtelit hakem mah· 
kemesi bazı tabitleri .dinlemek için bu· 
gün Jzmire gidecektir. 

* Romanya ceneral konsolosu Möıyö 
Constantin Gretzll dün Paristen Islan· 
bula gelmiıtir. 

" DUN AKSAMKI KONFERANS •• 
Çapa kız sanat mektebi müdürü Bay 
Asım, dün Alay köıkünde, hayata atı
lan gençlerin muvaffakıyeti mevzulu bir 
konferans vermiştir. 

Sc kaktaki adam 
ne bilir? 

Sokaktaki adamı hepiniz tanır
sınız, bu Ahmettir, Mehmettir, A
lidir, Velidir. Aksoydur, Özsoy • 
dur, Fatmadır, Ayşedir, Sevimdir, 
Nevinclir vesairedir. 

Ona her gün yolda rastgeliriz, 
kahvede rastgeliriz: Ho!/ o da bizi 
yolda, kahvede görür ya. 

Bazılarına gözümüz ıipnadır. 
Şu trende ve yahut bu vapurda 

bir elinde çcrrttaaı, öbür elinde fem 
aiyeııi ile muayyen saatlerde mu • 
ayyen İfe giden hu adamı tanımaz· 
mısınız? 

Sizde de ona karfı hir göz afİ· 
nalığınız olduğunda onun da sizi 
hildiğine hen kalıbımı hasarım. 
Çünkü az cle beni tanıdığınız ka -
dar ben de hem rizi hem ona bili-
rim ... 

işte an1atmak iııtediğ"m adam bıı 
dur. Bunun hilgiıri, seviyesidir. So
kaktaki adam ne hilir? 

Sokaktaki adam, her şeyi bilir. 
Siyasadan anlar, iktisattan çakar. 
Askerliği bilir. On iki cvfodakini 
JuymuftuT. Sar'ın uluslar aran hir 
ihtilal mevzuu olduğuna vakJhr. 
Silahsızlanma kanlerannm İfil -
miftir. Sosyalizmi bilir, holfeVİ.z -
mi bilir. Kapitalb:mi tanır. Kanı'· 
!a ahhaptır. Kari llfarkı'ı tanır. V el· 
hasıl hunun hilmediği fey yoktW'. 

Hangi mevzu üzerinde lal aç
sanız konufabüir. Size işiclilmemif 
fikirler söyliyebilir. 

Uzun lalın kısası ırokakiaki a
dam yetmif iki ihni bilen müthif 
hir ôl"ımdir. 

Fakat ona eğer Sar nerededir 
diye 601'B4111Z Bize tahal tııhal ba
kar. Bu İBınİ ömründe iptmemip • 
tir. Çiinkii o Sar'ı türkçe imla fek
lile "Sarre,, diye tanımıştır. Mese
leyi anlasa bile pek derine gide • 
meııı. 

'Alacağınız cevap gayet basit • 
tir: 

'Almanyada! Veyalıut Fransa· 
'da!.. 1 

Çünkü gazetelerde ekıeriya ser 
levlaaları okumakla iktifa etmiftir. 
Tanıdığı memleketler Fransa, Al
manya, /ngiltere gibi yerlerle, 
lıomJUlarıclır. Mesela Yunanistan, 
Bulgaristan ve biraz da Romanya .• 
ltalya n"7nına bilı/;ğj t~k :Bim Mas-. 
soliniclir. Almanya nmmna bildiği 
tek mm ele Hitlerclir. Yımanüıtan
da da tanıdığı tek adam Venize. 
loatur. Biraz daha sıkıflırıraanız 
belki ÇalJariBin İlmini ele size 
aöyliyebiJir. Bununla beraber a 
gayetle ftyaai bir adamdır. On İ· 
ki adanın vaziyetine dair size u
zun boylu miitalea yürütebilir. 

Fakat on iki ada nerededir cli
y' sorsanız, cevap ıılaccğınızı 
pek kestiremiyorum. Kime aittir. 
derseniz onu Ja pek bilemez. Hat
ta bunlardan bir tekinin adım bi-
le ıröyliyemez. Fakat on iki adanın 
hirisinde üyan çıkhğını bilmeıi o
nun diplomat olmasına lılilidir. 

Bittabi ıokaktaki adamların İ· 
çincle her vadide likir sahibi olan· 
lar ela vardır. Fakat lıialettayin. yii2 
kİfİ alın, bunların içinde belki an
cak hirisi ve yalıut ikisi size İcap 
eden cevapları verebilir ... 

Bu sade hiz,de değildir. Bir çoA 
J\ıırupa memTeketlerinde ele ayni 
nevi kimseler vardır. Onlar da böy 
le muayyen simalar, muayyen İflet 
tanırlar ve bıınunla bütün dünya 
siyasasını biliriz Zallneclerler .•. 

Ve biz %al1allı agzeteciler de o
turur bazan na/uJı yere uzun uzun 
tetkilJi mütalealı yazılar yazarız. 

Biz Türk gazeteciler değil. Av
rupa gcaetecilerinin de ayni vazi· 
yette olduğu muhakkaktır. 

Mümtaı11FAIK 

Gayrimübadil komisyonu 
azaıı tamamlandı 

Gayri mübadillere ait bütün İf· 
leri görmek üzere bakanlar heyeti 
kararile teşkil edilmit olan komis
yona, gayri mübadillerden memur 
edilecek iki kitinin ismi, komiıyon 
reisliğine bildirilmiştir. 

Bunlar Bay Suphi ve Nüzhet • 
tir. :Su zevat ~ayri mübadiller ce
miyeti idare heyetinden değiller • 
dir. Komisyon azası, tamam olmut
tur, bugünden itibaren toplanarak 
ite başlıyacaktır. 

Sö:ılük için çalışmalar 
Türk dili araştırma kurumu mer 

kez heyeti dün Dolmabahçe sara
yında toplanarak yeni sözlük hak
kındaki açlışmalarına devam et • 
mittir. Heyetin bu çalışmaları mu
tat halindedir, her gün muntaza
man sabah saat ondan aktam 19 a 
kadar sürmektedir. 
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BENCE 

Şahsiyet ve 
Snobluk 

Edebi töhretlerin teeasüsünde 
kulaktan dolma kanaatlerin ne bü
yük rolü olduğunu hiç dütündil
nüz mü? Bir edebiyatçı töhretini 
kuruncaya kadar değerini isbat e
decek bütün vaııtalarmı kullanma
ya, yorulmaya, didinmeye mahk\iın 
dur. Fakat bir kere adını herkese 
duyurduktan sonra kö,esine çekilip 
rahat edebilir. Artık onun yerine 
snobluk çalı,acaktır. Tohumunu 
ekdiğiniz fÖhretin kulaktan kula
ğa fısıldana fısıldana nasıl uğul
tuyla büyüdüğünü,kollarınızı kavut 
turarak uzaktan seyretmek tadına 
doyulmaz bir zevk olsa gerek. Öy
le ama, insanlığın kültür seviyesi 
için de hu yüz ağartıcı değildir . 

Muharririn, çıktığı sanat doru
ğundan yava9 yavaf inmeye ba9la
dığı devrede dinlediği ve bu init 
nisbetinde artan alkıt sesleri acaba 
onun yükselit devresinde eserleri
ni daima kartılatmış olan istihfaf. 
farın kartılığı mıdır? Ve bu ekseri
ya yersiz alkışların verdiği haz in
sana genetikte hedef olduğu daima 
haksız istihfafların acısını unuttu
rabilir mi? 

Bir satırını okumamıt fakat adı
tıı ve methini çok ititmit olduğu 
bir muharririn tarafını tutmak ve 
müdafaasını yapmak için civcivle
rini koruyan bir kuluçka asabiyeti 
gösteren nice insanlara rastladım. 
Nice snoblar gördüm ki adı henüz 
9öhret ufuklarını doldurmamıf lir 
gencin en değerli eserini bir omuz 
silkmesile kar9ıladıkları ha!de 
geçmit ve göçmüt bir töhretin en 
kötü yazısını muska gibi koyunla
rında taşırlar. 

Bu neviden kültür snoblarına bir 
muziblik yapmak ve hamakatleri· 
nin ölçüııüzlüğünü anlamak ister 
misiniz? En kötü amatörün en kötü 
yazısını seçiniz; itina ile bir kağı 
da kopya ediniz ve altına putlaştı· 
rılmış dahilerden birinin imzasını 

koyunuz. Uzun zamandır yazı yaz. 
mayan üstadın basılmamıt son ese· 
ri olduğunu söyleyerek bir edebiyat 
mobuna bunu emanet ediniz. Emin 
olabilirsiniz ki, aradan daha bir
kaç gün geçmeden, tanıdığınız bir 
batka snob, servetinden mağrur bir 
zengin edasile yanınıza yaklqacak 
ve heveıkarınızm kötü yazısır.ın 
bilmem kaç yüzüncü kopyasını ce
binden çıkararak "haberin var mı 
diyecek, üstadın son yazısından?,: 
Ve siz daha kağıda bir göz atmaya 
fırsat bulmadan bu büyük tahese
rin baha biçilmez değeri hakkında 
bir torba laf dinlemeye mecbur ka
lacaksınız. Hele bu yazının kötülü
ğünü iddiaya kalkıfın, ne tatkın bir 
sinir nöbetile karşrlatacağınızı o 
zaman görürsünüz. 

Halkla edebiyatçı arasına aşıl
maz uçurumlar koymuş olan divan 
edeb.iyatı ve hatta edebiytı cedide 
devrınde, şöhretlerin okumak ve 

· an'ama~ .suretile değil de başkala
rından ıtıtmek suretile ortaya çık
ması gene bir dereceye kadar an
lafılırdı. F ak'lt bugünki edebiyat 
dili artık herkesin konuştuğu dil ol
muştur, neden hala bir tairin, bir 

~"'jJ)j tefri ca: 87 

- Nereye götürmek istiyorsun J 

beni? 
-Beyoğluna ... Tokatliyanda bir 

yemek yeriz ... Senin halin malum. 
öyle ufak tefek yerlerde ağırlana-
mazsın ... 

- Peki ama, ya geceyi nerede 
geciririm? 

Tahsin suratını buruşturarak bi
ran düşündü. Sonra büyük addetti
ği b'r fedakarlıktan da çekinmeye
ceğini gösterir tavırla; 

- Nerede istersen .. - dedi -
ıslatacğız dedik ya ... En lüks yer
lerde de gecelesen pa.raaı benden. 
-! ! !.. 
- Hayret etme! Seni ne bahası-

na olursa olsun kandırmağa çalıp· 
cağım. 

Nazminin tesadüf ayağına dolat· 

Oz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

• 

Geçen defald bilmecem.isi doir11 halledene 
ler araıında çektiiimiz kurad~ Birinciliii: 
E7UP orta m~ktebi bir (E} ,ubeıinde 662 
C..,det, lkJnc.ıUft. Fener Te•fiki Cafet' Cerrah 
Kerim ıokak o. 4 Beh:ı:at kazanmıılardrr. 

. f~arebamezie kadar teırif ederek hediye· 
lerını almaları kendilerinden rica olunur. 

1 
2 
s 

" 5 

Ceçen defaki bilmacemi· 
zin halledilmiş şekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

B 1 L MJEıC E •IU L U 
Al••IEIT!•ITl•IZ •iN 
YE • IRl•IÇ!tlNl•,•I• 
A•OM Al•,•ı•IAINIA 
TIE RıEl•ıTIEIK '• I AIK 

6 
7 
8 
9 
10 
11 

• ı KıA.RIA•ILlf ı•IRI• 
T •ıL • •: t :ÇıKI t ı •ı• 
A•:•1EıT1Ç ı tı• L OıŞ 
N1 • 1UIL U!G •;•• D• 
RIE • IEIR f IK• B AIL 
I '!il • IK A1L I iN • ı• A 

.O•_man]ıca karıılıklarıru yazdıiımız kelime· 
l~rın oz turkç• ?'ukabillerini yazarak 4eklimi· 
~ln .1>.oı har:ıderıne yerleıtiriniz ve keserek 
'!1ıllıyet ~~imece memurluiuna,. aCinderiniz. 
Bıl~ecemtzı doiru halledenler arasında kura 
çekıy~r v• kazananlara hediyeler .,eriyoruz: 

Muddet: Perıembe cünü aktarna kadardır. 

Yeni Bilmecemiz 
1 7 3 4 s 6 7 8 9 1011 
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2 
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1 1 

,., 1 I••: 1 

1 1 • ı• , •I 1 1 1 

1 ımı 1 •I 1 1 1 ı• 
1 ' ı•ı•ı 1 1 1 ı•:• ' 

ını u: ı • 1 1 l•ı 1 1 

,_ı 1 ı•ı 1 1 ı•ı 1 
ı-. ı 1 • ı 1 1 1 1 - SOLDAN SACA : 

l - Bayat deiil, aenç 4, Bir ey lıa7vaaı 4, 
2 - Eap 2, Radyo 6, 
3 - Bir meyva 3, Nota 2 
4 - Büyük 3, Afrikada bir nehir J, 
5 - Dem 3, istifham 2, 
6 - Hüc·ım, 4, Yeni bir 1"apv.rumuzun adı 4 

1 - Nota 2, Beyıir 2, Erkek keçi 4, 
8 - isyan 3, La.ı: kayıiı 4, 
9 - Genit deiil 3, Hal rabıb.aı 31 

10 - Senem 4, Lezzet 3, Baıına bir (i) k•~ 
yunca •ünılleıir 2. 
11 - Tevem, aynr batından 4, Ekmek ile be· 

raber yenen t•J' 5, 
YUKARDAN ASACI • 

l - Milliyetin yeni adı 3, Bat 4, 
2 - Cet 3, Bir kümes haJ"Y&N 3, 

3 - Bir içki. 4, Çok sıcak deiil 4, 
4 - LAhim Z, Valide "J, Rabıt edatı z, 
5 - Maluul 4, 
6 - Yet 2. Luz.et 3, 
7 - Ayı yuvası 2, Saç düzeltir 5, 
8 - Pislik 3, Damen 4, Uzak nidası 2, 
9 - Tasyik eden 4, Cari 4', 

ıo - Noıa 2, Düb 3, 
11 - Ahüenin 6, ince sandal 3, 

romancının değerini bqkalarından 
naklen biliriz, neden bu kanaatimi· 
zi onların eserlerini okumak ıure
tile mihenge vurmak zahmetine kat 
!anmayız? 

Halbuki kanaatlerimiz, piyasada 
kalp paralar gibi sürülen hazır hü
kümlerden değil, kendi fUUrumu
zun çalıtmasından ve muhakeme
sinden doğmalıdır. Batkalarından 
alınmı, hükümleri malfunatlı gö
rünmek kaygusile batkalarına sür
meye çalıfırken ekseriya ne gülünç 
mevkilere düşeriz, hazan tiddetli 
bir rüzgar kartısında, sarıldığımız 
ağacın nasıl elimizde kalıverdiğini 
görürüz. 

Gerçek entelektüelliğin ölçüsü 
şahsiyettir. Bilgi yollarında çarık 
~ındırmalar yalnız ve yalnız bu 
şahsiyete varmak içindir. Fakat 
çe~in yollarından o sihirli değneğe 
erıtmeden dönenlerin sayısı ne ka
dar kabarıktır. 

Yaşar Nabi NAYIR 

Müellifi: Nazmi Şahap 
mı~tı .. ~.ü~ün~e büyük bir sevinç 
bel~rdıgını görünce Tahıin gülüm
ıedı: 
.- Göreceksin! - dedi _ iki

mız el~~.~. verelim.. Bu piyasayı ..• 
nah, •00oyle avucumuzun içine alı
rı'!-, Sen iflerin kurdusun. Fakat 

bbır ~ksiğin var. Elin çok açık. Hal
. ~ı .ben hesabımı bilirim .. Bunun 
ıçın, ınan bana ki ... 

- Dur Tahsin .. dur .. , 
- Ne oldu? 
- Hiç ... gel benimle beraber v 1 •• 

ay can!na ... Burada ne itleri var? 
~.a~~ı, omuzlarında duran par

desunun eteklerini uçurarak mey
~ancığa doğru ko~tu. Tahsin de ar
asından ... 
Ali efendi lokantasının bahcesi

ne ulaşan çıkmaza gelince genÇ sol 
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Dil ergenekonundaa 
1 

çıkııımız ••• 
Bir avuç Türkün, (Ergenekon)a 

kapandıkları tarihten dört yüz el
li yıl geçmi,ti • 

Türkler, bu yalçın dağbelinde, 

öyle ürediler, öyle çoğaldılar ki, 
kaplarına sığamaz oldular. Kulak
tan kulağa lı•ıltılar ba,ladı: 

K 1 z 1 L ç A R i ç E filminde 

,~----~------------·ı ................ ~ Bu perşembe akşamı S A R A Y sinemasında 

HECTOR MALOT'un meşhur melodramlarının en güzeli 

K 1MSES1 z 
(Eski Bikes Romanı) 

Oynıyanlar: V ANNI • MARCOUX • PORVILLE • ROBERT 
LYNEN • BERANGERE- MADELEINE GUITTY. PIERRE PARTEUIL 
• Maurice Yvain'in musiki ve şarkıları . - Atalarımızdan duyardık, bl

zım dışarıda yurtlarımız varmış. 

Tatarlar, baş olup, öteki illerle bir· ıj•••••·~~~~----~-~ ... ---••••;.. .. ~ 
/eşerek, uluslarımızı kırmışlar, ül-keklerimize el atmışlar. Bilmediğimiz bir diloya • Görcııı: 

Biz ise 
0 

kadar çoğaldık ki, artık yecağimll bir hayl\t - Duyamıy•'' 
bu dağ aralarında kalamayız. Ne i'ımız bir liıao • Buzlu lkliıııl1 

duruyoruz, hemen bir yol bulup ı halkının ateşli aşkları 
buradan çıkalım!,' 1 NEFiS BiR MEVZU. ENFES BiR FiLM 

caklardı? Sarp kayaların arasın- K 1 o Çıkmak iyi... fakat naııl çıka- 1 E s 
da kartal yuvası gibi bir yerin için-
de idiler. 

Yol değil, iz yoktu. Keçilerin ba- ~aman 'H eıaiı bir ava· Kendi lisanlarında seviıan Eskimolar 
şı döndüğü, kertenkelelerin yürür- lına avı -Beyaz ayıların mllthif hllcumu-V ahıi kurtlarla bayat kavf 

hen ayakları dolaştığı bu dağ duru- Önümüzdeki Perşembe İ P E K ainemasınd8 ğundan onları kim kurtaracaktı? .. ••••••••••ııiİ••••.;.;.;;.~;....;;;~;.;;;;-..-, 
·------~ Yann akşamdan itibaren .,. _____ _, Günün birind<ı, Bozkurt yetişti. 

Bozkurt yaman adamdı: Demir 
dağın üstüne dağ gibi odunlar yığ- , 
dırıp, yetmiş deriden körükler 

1 

yaptırarak, işletmeğe başladı. Yük
lü bir devenin geçeceği kadar ince 
bir yol açılmıştı, Ergenekon Türk-

. leri, bu yoldan bin bir güçlüğe 
katlanarak geçtiler. Arlık düzlüğe 
çıkmışlardı.,, 

Bu sevimli Türk ma&alı ile. dil 
ka{kınmamız arasında gerçekten 
benzerlik var. 

Dilimiz, Osmanlıların kurdukla
rı daracık tuzağın içinde sıkışıp 
kalmıftı. Bu Ergenekonda, yıllar 
yılı yaşadık, çıkmak istemiyor de
ğildik, fakat, çıkacak yer bulamı· 
yordu. Türkün son Bozkurtu ye
tişmeseydi, kimbilir orada daha ne 
kadar kalacaktık. 

Bu ara, kulaktan kulağa lısıl
dılar lxıfladı: 

- Atalarımızdan duyardık, bi
zim de bir dilimiz varmıf. Araplar, 
bQf olup öteki yaban dillerle birle
ferek, bizim dilimizi kırmışlar. 

Biz ise, dil bakımından her va
~iUen çok, kendimizi gü;lü bili
yoruz dilimiz, bu sıkışık dillerin 
orta&ında kalamaz. 

Ne duruyoruz, hemen bir yol bu· 
lup, bu çetrefil osmanlıcadan kur· 
tulalım!,, Kurtulmak iyi .. fakat na
sıl kurtulacaklardı? Yol iz yoktu. 
Bu dağ duruğundan onları kim kur· 
tdracaktı.? 

Bir de günün bi:·inde gördük ki, 
Arabın bize kurduğu dil tuzağı, 
parça parça dağılıyor. Bozkurt hen· 
di öz ateşini yakmış, bağrından 
gel eri P.sintiyi körük yaparak demir 
dağı eritiyor. Bu çalışma, bize ilk 
yolu, açtı. Artık geçebiliriz,d il erge , 
nekonundan kurtulduk sayılır. 1 

Türk, na&ıl yeryüzüne, kimse 
kendine inanmadığı bir sırada doğ· 
mu~ıa, Türk dili de, öyle doğuyor. 

Bozkurtla bugün dil işlerimizin 
de başına geçen büyük Bozkurt 
Türkün geçmişinde, ve Türkün bu
gününde iki yol göstericidir. 

Birisi, maaallara karıştı, öteki 
aramızda yaşıyor. 

Salahaddin GONGöR 

SUMER SiNEMASINDA 
Komiklerin an ıevimliıl 

H A R O L D L L O Y D 'ı 
Yeni Fransızcı komedi 

AYA G 1 K E D 1 
filminde ı:ördül!;ünüz vakit siz de ~ütecek ve bütün kederlerinizi unutocaksınt~ 

Bugünkü program 
1 S TAN BUL: 
18 Almanca derı, 18.30 Jimnastik, Ba,.an. A· 

zade, 18.SO Dana musikisi plik ile, 19,30 ha· : 
herler, 19,40 Sehir tiyatrosu artistlerinden 
Bay"!n Semiha, Şan Piyano ile, 20,10 Maliye 
Vekaleti namına konferans. 20,40 Stüdyo ha.· 
fif musiki orkestrası, 21.15 Son haberler, bor .. 
ıalar, 21!30 Münir Nurettin, Şan Radyo or· 
k~atraıı •le beraber. 

223 Khz. V ARŞOV A ı34S m.: 
l!J Beethoven'in aonallarından piyano kone 

•erı, 18,25 Ekonomik sözler, 18.35 Pl&k 
18,50 Sözler, 19,tS Triyo konser 19

1

45 Ede~ 
biyat, 20 Keman eaerleri, 20,20 ' Aİctüalite 
20,30 Piyano ile caz. 20,45 Sözler, 20,50 Spo:: 
21,45 Haberler. 22 Şarkılc konser 23 Reklam
lar, 23,15 Operet pli..kları, 23,45 ftalyanca aÖz· 
ler, 24,05 Dana. 

LEIPZIC 263 m.: 
18 Keman, Viyolonsel, viola muaikiai le 35 

Aktüalite, 19,20 Halk hAv•ları, 19,50 
1

Ske
1

ç, 
21 Haberler, 22 En ıon dana parçaları (tar· 
kılı), 23 Haberler, ıpor, 23,35 Dana musikisi. 

545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m.: 
18,30 Oda musikisi, 19 Derı, 19,55 plak 

20;30 Pette operasından nakil, 22,30 Haber· 
ler, 23,30 Çingene orkeatraaı1 24,30 Pli.k, 
1 .OS Son haberler. 

686 Kbz. BELCRAD 437 m.1 
20 Rekl&ın, 20,10 Plik, 20,15 Haberler 

Z0,30 Uluıal netriyat, 21 Kuartet konıtfrİ' 
22 Konferans, 2?,30 Orkeatra birli.ğile popü

1

• 

ler ıarlnlar. 
ROMA • NAPOLI - BARI : 

18,10 Kar14dc konser, aö;ı:Jer ve plik netrİ· 
yatı, 21,45 Keman konaeri, 23 Bir perdelik 
Pecorella adlı piyea. 

554 Kh •. STUTCART 523 m.: 
19,30 Eski l'eçit resimlerine mahauı mart 

la.r, 20,15 Skeç, 20,30 Sözler, 21 Haberler 
21,15 Ulusal bir ıkeç, 22 Neı'eli mua.iki ve

1 

aözler, 23 Haberler, 23~0 Spor nakilleri, 
23,35 Beetlıoven'den piyano konseri 24 Dana 
1 Gece konaeri. ' 

84ı Khz. BERLIN 357 m., 
18,30 Sözler, 19 Konferans, 19,45 Borsa, 20 

KIYAMET GÜNLE~! 
( 1914 -1918 harbi ) 

Blltün cepbelarda daniıd1 

havada va karada cır•Y• 
eden umumi harbin baıh" 
aabnelerini gösteren muazz•
film. 

TEPEBAŞINDA ŞEHlft 
TfY A TR OSUNDA 

f fıi:nlüffrltaiıjftJ Bu akıanı ,ıl, 
11rhirTiyatroSO 20 d• 

111111111111111 

111.Jl 
11111111 

ZEHiRLi 
KUC.&.~ 

Parasız biletleri 
ıiveraite Rekt 

ğ ünden alınır. 

Hiki.yeler, 20,45 Miinih'ten nakil, 21 ti• 
ler, 21,15 Uluaal neıriyat, 22 Operet oııJ,:l 
si, 23,30 Haberler, 23,30 Haberler, 23,55 > 
tam muaikiai. 

Yarınkı program 
ISTA N BUL: 
18 Fransızca. derı. 18,30 Jimnastik S 

Sırrı Tarcan, 19 Danı musikisi plak, 19,30 
berter, 19,40 Bayan Tektat (Şan) plyaıı0 ~ 
20 Karıtık musiki: plik ite, 20,30 Bal.I• 
orkestrası, 21,15 Son haberler, bor•' 
21,30 Radyo orkestrası, 22 Radyo Tanı0 

caz orkestraları. 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

. Hl-.rik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Unyon Hanında 

Acenta11 bulunmayan 9ehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon ı 4.4887 + 7 

----~-------

J taraftaki kapıya daldı. Zifiri ka- 1 
ranlık bir merdivenin üçüncil kata 
ulaşan basamaklarda evvelki ıüra· 
tinin aksine olarak parmaklarının 
ucuna basa basa bir metre kadar 
yükseldi; trabzanlara yaslanarak 
görülmekten çekinerek kulak verd.i. 
yukarda kaim bir erkek sesi adeta 
azarlar gibi bağırıyordu: 

mm .neye hiddet ediyorsun? itte J 

geldım a. .. Kavgaya ne lüzum var. 
Haydi gidelim. Y ook eğer bana i
timadın yoksa ... Söyle bir daha gel
mem. 

Bunu kısa bir sessizlik takip etti. 
Sonra adam akıllı yumu,adığını 
gösteren ksıık bir sesle erkek; 

- Canım Calibe ... - dedi -
ben sana itimatsızlık göstermiyo· 
rum. Yalnız beklemek sinirime do
kunuyor da .. 

altı buçuk falandır. Tabii sekizden J 

evvel sofraya oturacak değiliz. Be
nim pek mühim bir itim çıktı. Bir 
randevu ver; sekizde bulufalım. 

- Hay hay! T okatliyanda ... 
- Olmaz. Evvela bir bafka yer· 

de bulu,uruz. Belki Tokatliyana 
gitmeyiveririz olmaz mı? 

- Sen bilirsin .. O halde gel beni 
mektepten al! Ben timdi orada ya
tıyorum ... 

lardı. On adım geriden takip e, 
Kafası altüst olmuttu. Bir ,~ 
"acaba?,, biribirini kovalıyord11 ' 

Aq.ba bu vaziyetin manası 
idi? . 

Acaba Rüstemle hanımeferıd1 ı\ 
Yahut Rüstemle Calibe.. . b 
Aralarında naııl bir münase 

olabilirdi? ~ 
Acaba Rüstem Calibeye aşı1',~ ı 

olmuştu? Yahut Calibe Rüstet1'
1 

Buraya gelince ağzından biri !t 
- Oooof ! - fırladı - Aı 
Of, hayır hayır ... Buna ihtİ ~-

- Adamı hayvan yerine koyu
~o~sunuz. Hani saat be,te gelecek
tinız. Altı buçuğu geçiyor. 

Buna davudi bir kadın sesi yalva· 
rır gibi cevap verdi: 

- Elmasım ... neye hiddet ediyor 
sun? biraz geç kaldık. Kusurumuzu 
artık bağıfla .. Bizi ha,lama. Bir da
h~ sen~ bekletmeyiz. Nah ifte ye· 
mm edıyorvm, vallahi, billahi .•• 

Fakat erkek inadına sesinin per· 
desini yükseltti: 

- Kaltaklık ediyorn•nuz. Beni 
atlatmak istiyorsunuz ama ben ko
lay kolay atlamam. Karşınızda A

bidin yok. Ben varım. Ben ... 
Bu sefer ince ve Nazminin çok j. 

yi tanıdığı bir seı, genç bir kız se
si genci hiddetinden kudurtan bir 
yılıtıklıkla söze karıştı: 

- Benim tontonuuuum ... Ablası-
nın şekeriii.. yavruuuum ... Anla- j 

Genç süratle aşağı indi. Rengi 
sapsarı kesilmitti. Ne olduğunu an· 
layamayan Tahıini kolundan çekti. 
Kapı önünde küçük bir iskemlede 
oturan kahveci kılıklı bir adam hay 
relle kendilerini süzerken bir kö
şede saklandılar. Bir iki dakika 

sonra altın kordonlu koca göbeğile 
Rüstem bey ve arkasından Calibe 
ile anası sokağa çıkmıtlardı. 

Genç kız kaşarlanmış bir satılık 
kadın serbestliğile Rüstemin kolu
na girdi. Hanım... hanımefendi ... 
O debdebeli hanımefendi üç adım 
arkalarından bir bacı kalfa gibi yü
rüyordu. 

Tahsin Beyin bir sual sormasına 
meydan vermeden Nazmi; 

- Azizim .. - dedi - şimdi saat 

Ve Nazmi, koşarak uzakla,ırken, 
arkasından bağırdı: 

- Seni bilirim. Daima geç kalır
sın ... dokuza kadar bekliyeceğim. 

Bu iki üç ay içinde acaba nasıl 
biır değişiklik olmuştu? Abidin bey 
ailesindeki bu tebeddülün sebebi 
ne idi? 

O mağrur hanımefendinin, bir 
toplantıda ara sıra söz söylemeğe te 
nezzül ettiği bu Rüstem bey, nasıl 
oluyordu da ona karşı böyle sert bir 
lisan kullanabiliyordu? 

Ya Calibedeki o sırna,ıklık ! .. 
Türkiye bankasının yanından, 

bir tarafında köfteci, bir tarafında 
bir turşucu ile bir meyhane bulu
nan dar sokaktan koşarak geçti. 
Sirkeci istasyonuna doğru gidiyor· 

veremiyordu. 1 
- Peki ama nereye gidiyor!' 1 

- diye söylendi -
istasyon ... 
Garı:ı saP.t '.i.uleleri, mermer ıl'ıİ ~ 

divenleri ve kırmızı çizgili gö'l'J~I' 
gözüne vurunca hatırına der 
Makriköy geldi. 1 

Acaba oraya mı gidiyorlard1~ 
- Herhalde .. - dedi - ııı11 r 

ka Refika hanımefendiye ... S"ıı · . o 
ser herhalde o kaltağın eseri . 

caGk·:: 1 · ·· .. d B" "k d~ i•~' ı\ oz erı onun e uyu a ~ ., 
!esindeki mahalle karısı belird'' 

Fahrünnisa ... 
- Bitmedi/ 



Udalflar 
sıl boyanırsa 
görünebilir? 

ft:JNIN KENDiSiNE Gô
E: YANMA USULU VE 
ıl'uCl VARDIR, HONER 

B
SULO VE RENGi 

k ULMAKTIR. 
~ ea ka,ık yapar ama sapı· 
ıı: Retinnesini bilemez. Her 
lk/'lnır ama, boyayı kendi
lt!tıranıaz. Boyanmak bllf" 

• 1~· Badanacı ile ressama
? ark ta bu değil midir 

:;adınlar görürsünüz ki her 
d.~2&nıdır. Elbisesi en iyi 
~~İrilnıiştir. Şapkasını ~n 

,
11 

.agazadan almı,tır. Saç • 
in ~Yi perükara yaptırmıttır. 
/1hl~ri, elmasları vardır. 

tıı e ızzat güzeldir. Fakat 
Of tnı bilmediği için çirJcin
i Ya esasen tavsiye edib tey değildir. Fakat ne ya-

illl &Yanlarımız boyanıyor • 
? Un Önüne geçmek kabil o-

Uıı • • 
e b ıçın boyananlara tavsi • 
d" ulunacağızı 

1 can kulağile beni d inle • 

' :~z esmer mi? Dudakları· 
!ık ru boya sürmeyin. Yok· 
l''1ıçeknıit kadın ninelerimi
e !'\ dört katlı delikanlıla-

lç ı1niz, Bunun için en iyi 
1 renktir. Emin olun, bu 

e daha cazip daha güzel 
. lahii olursunuz. 1 • 
111.ı beyaz mı? O lialde bl· 
ca boyayı intihap edecek-

\jl!ÇıneIC meselesi yalnız cil 

11 e alakadar değildir. El • 
re,.~· . d b .. 

jl''1ı -..ının e una tesırı var· 
1 elbiselerde katiyen bo
~~anıalıdır. 
b' '- açık renk elbiıeler bo • 
h'.ra:ı; sert olmasını icap etti-
ırde güzel bir kostüm tay-
ltiıçük bir fötr fapka ile do
~ ~ dudaklarınıza süreceği· 
lır a ınuhakkak portakal ol • 
l '. 
~ cıtdln ve elbisenin rengine 
~ liilecek boyalar ... 

k bde dudağın biçimi vardır. 
hİ 0Yanırken o dudağın biçi

ç unutmayın. 

~1 kadınlar vardır ki duilalC
• alla}ı fırın kapağı gibi ge
~a •lelik bunlar basarlar bo • 
le ~r!ar boyayı. Böylelikle, 
le tının giizel olduklarını zan 

r, 

le, la benim bir arkada.tını var. 
~tın değil. Çünkü gazetede 

~1 :0nra kıyametin koptuğu 
te~ ~dakları böyledir. Ha
~ ~ tae kulaklarına değecek· 

lla, 
y~ rağmen adam akıllı bo • 
~~Üne bir baksanız, hele gül
b~tııan kırmızı bir daireden 
ır,e ·· ·· Hlb l\Q· Y goremezaınız. a U· 

~d ''İne kaç kere söyledim. 
, d~kların üst kısmını hafi( 
'd~ı'° Fakat dinlemedi. Çün· 
ıı, ~,arda garip bir telakki 
'ıııı lıer bir nasihat ederse • 
İç·ederler ki kendilerinin fe. 

iil,
1
t_'öyleniyor. Hayır. Hiç

'-ıtııı ger dudaklarının üst ve 
•ııı .arını hafif boyasa, ke • 

t~,.;, 1hınal etse ag" zı daha kü
·~n .. 
~ ur. 

İı~~ Nermin öyle deg"ildir. Q. 
· "'in· k Ilı. J:: 1 emali cesaretle yaza • 
11.1( 1kiden o da fena boyanı
tı~ ~!ıdan görenler zavallı 
t~~~ ır dudağı yerde bir du

i e bir arap zannederlerdi. 
•ldit ~erınin hiçte çirkin kız 

· en çok severim doğru-

lt~· · 
de lı~k Yüzüne dikkat ettim. 
11\ İç tım ki kızcağız dudak· 
o~~ kısımlarını da boyuyor 

1 
~~P~;un İçin di,lerini kıpkır
t. 11 ()r. Bu hem sıhhate mu
~l\tiı kın de canrm d itleri san

{ilta,g <ı.nlı bir pirzola yemit 
~ı da,ı Vernıektedir. Sonra du-
411 kalın gözük-mektedir. 
ıq . 

Olsu~ın ağzınızın şekli ne o
o~~ b evvela dikkat edeceği-
"~ Udur: 
ıı altları • . . 

L·:a b n ıçını boyamamak: 
~~~ı kimselerin dudak • 
·~llıra r. Mesela mesela bi • 
l" ııı~ ~!Ama siz Kamranı ta
{Jan'ıç akat nı-.:şhur sinema 

ta_j 1tıi~ }' ravford'u da bilmez 
1 llı. "·~"' Şöyle bir chinünün {u .. y 

zu aklınıza geldi mi? 

~~ 

• 
' ,. 

I lf'' 
' 

~ ı: ~ 
' 

' 't~ ~t!;; 

Büyük annelerimizin güzel c_lm~ ııe yah~t samur kürk.le~ 
vardı. Kıı oldu mu, bu kürklerı gıye~ler koıe penceresı'!ı? 
önündeki mindere yan ı:elirler, ellerınde maıa kestane pıfl• 

1 
rirlerdi. 

Bu kürkler iç tarafta idi. Dııı kaplı idi. Fakat sonralarJ 
kürkün yüzü tersine geldi. Mademki kürk ııardı? B"!'u ne 
demeie saklamalt? Kürk içeride de dışarıda da olsa ıneanı 
aynı nisbette 1.ntır .• Bunun ü:urine kürkü dııar1d~ mantolar 
moda olmağa baıladı. Her ka~? ~işind~n tırna!ından art• 
tırdıimı kürke veriyor ııe kendısını ıık goster'?e~e ~.all§_~YO~~ 
du. Kürkün bir iyiliği de senelerce dayan~ası ıdı. Çunk~. mu• 
barek iyi bakılırsa aıaiı yukarı on sene bıle d':'yanabılırdl. 
Halbuki bir mantonun ömrü nihayd iki senedır. O da mo
dası değiımemek ıarlilc. 

Ama bir manto aldınu; mı bunu tepe tepe kullanırsınız;. 
Fakat kürkçüler moda mağazaları her sene kürkün de 

muhtelif ıekillerini,' renklerini çıkar"!".ktadırlar. Meae!ô es• 
kiden kolları bol, kısa kürkler moda ıdı. Fakat sonra dırs!'~" 
leri bol kolları d .•r bo)'u u .. .:m kiirld •ı modu oldu. Onun ıçın 
kısa kü~klüler, ma~tolannı cleğiıtirmeğe hiç olmazsa d üz;elt• 
meğe mecbur kalclılar. 

Bu sene kürklercle daha büyük teno?Vt•Ü ııardır. Bu ten" "" 
ıJÜ kısa tüylü hayvan kürklerinin piyasaya atılmasından ile· 
ri ~elmiştir. Bunlar meyanıncla, mesela Anyo Raze. ya~i 
traılı kurs, Pulin, yani tay, Hind ku>:usu, k~p.lan ııe saıre :zık· 
rcdilebilir. Bir çok ıık, zarif yerlerde bu cıbı ma'!to~ara çok 
tesadüf olunmaktadır. Bunlar giıya asri kaclının ıhtıyaçları
na daha >:iyade teııaluh ediyormuf. Filhakika! uzun tüylü 
kürkler, kadınları çok ıiıman göstervnektr.dlr. 

Sinema yıldızlarının 
Nasıl halcl<ım yok mu imit dudak
ları kalkık ve bükük değil mi? 

işte böyle dudakları olanlar da 
dudaklarının çizgilerini tebarüz 
ettirmemeli, yani üst dudağını iki 
tane biribirine yaklaşmış dağ gibi 
boyamalıdır. Alt dudağı ise kenar
larına doğru incelen ortası yuvar
lak bir mekik manzarası almalıdır. 

Bazı bayanlar da vardır ki üst 
dudağı içeride, alt dudağı dışarı • 
dadır. Çenesi koca karı gibi dışa· 
rı çıkmıştır. Bunlar boyanmasını 
bilmedikleri için büsbütün biçim
siz büsbütün koca karı manzarası 
alırlar ... 

Böyleleri alt dudaklarını gayet 
hafif, üst dudaklarını gayet sert bo 
yamalıdırlar. Çünkü ancak bu sa
yede çenelerinin maddi kusurları
nı kapayabilirler ..• 

işte dudakları boyarken dikkat 
edilecek noktalar qağı yukarı 
bunlardır. Şimdi zannedersem va
ziyeti hulasa edebildik. Fakat oka· 
dar uzun lakırdı ettik ki bilmem 
kimsenin aklında kalacak mı yoksa 
yine herkes bildiğini mi okuya • 
cak! 

Uzun lafın kısası, yaptığını ya· 
kıştırmak lazımdır. 

i ;t ı~-
~ 1 ~ 

v 

glydlklerl kürklerden örnekler 
Faideli malumat 

Kolay örücülük 
Hay Allah cızırtısını vermesin. 

gene bizim küçük oğlan sandalya-· 
da pantalonunu çiviye taktırmıt ! .. 

Pervine kaç kere söyledim. Eli
ne bir çekiç al da, a Allahın kulu, 
şu çiviyi mıhla!.. 

Hayır mıhlamaz ... 
Daha geçen ak,am da damat bey 

canım, demir gibi pantalonunu 
taktı yırttı. Eh hani zaman o za • 
man değil ki bir tane daha alasın! 
lsmarlayasın !.. Örücülerin yanına 
da yaklaşılır gibi değil. Ufacık bir 
yırtığı örmek için iki lira istiyorlar. 

iki lira bu, dile kolay! 

Bir yerini taktın mı, hadi iki li
ra da takıldı demek! .. 

Komşu, komşusuna dert yanı • 
yordu. Fakat Bayan Huriye bu it
lerden anlar takımındandı: 

- A kardef, dedi, sende para 
var galiba. a,.,un için bol bol örü
cülere veriyorsun! Ay, şimdi çocu-

loel<lide 
Yağ lt!!keleri na .. 
sıl temizlenir 

BERIN'IN BALO ELBI<: r<>I 
YACLANMJŞTJ, KIZCALı.l 
HUNGUR HlJNGOR ACLJYOR
DU, FAKAT BEREKET VERSiN 

ANNESi iMDADA YETiŞTi. 
Berrin Matbuat bıı.losu için gÜ• 

zel bir elbise yaptırmıftı. Aman ne 
güzel elbise ne teker elbiıe .. Ne • 
vine de öyle yakıttı. Öyle yakıttı 
ki. Zaten ıüzel kızdır. Sonra bu 
sene de yeni boy llttı. Daha ilk de· 
fada baloya ıidiyor. 

Terzi geldi. Elbiseyi üzerine giy 
dirdi. Berrin aynanın kartısına 
geçti. Kendisine baktı. 

Bu kıyafeti ile harikulade idi. 
Elbiseyi bir türlü üzerinden çıkar· 
mak istemiyordu. Eh hakin da var 
ya. Daha bu sene ilk defa baloya 
gidecek ... 

Fakat işte kabahat etti. E'.bi • 
seyi üzerinden çıkarmadı. Ak~ama 
kadar öyle dola,tı. 

Fakat bir de yatarkP.n gördil ki 
canım elbisenin üzerine yemek 
sıçramıf, yağ olmuş ... 

Mavi tafta üzerinde yağ lekesi 
de &yle kötü, öyle biçimsiz görü • 
nüyor ki ... 

Felaket! .. 

F eli.ket ki felaket ... 

Zavallı Berrinciğin gözleri do
lu dolu oldu. Eh bu vaziy~le kim 
ağlamaz. Balo yaklaştı. Ba,ka el
bise yetitmez. Bunun tamiri güç! 
Sonra le'ke en büyük paraçnın iize

rinde ... Defltmctıl zamana bağlı ... 

Berrlncllı natıl bu kıyafetle ba
loya ıı!debillrdi? Hıçkırıklarının 
ıeslndeo annesi uyandı! 

Berrin tirtir tepiniyor ağlıyor • 
duı 

- Kızım ne var, niye ağlıyor
sun diye sordu. 

Berrin vaziyeti anlattı. Anne • 
al müdebbir bir kadındı. Her şeyi 
bilirdi. 

- Bunda ağlayacak ne var, bu· 
nu ben sana sabahleyin çıkarlıı tm. 
Sen hiç merak etme ... 

- Lekeciye versek olmaz. Hem 
bir günde vermez. Hem de belki 
canım elbiaeyi berbat eder. 

Annesi güldü: 

- Ayol dedi. Bunda lekecilik 
İf yok, ben delimiyim ki kendi ya
pabileceğim bir it için tekeciye pa· 
ra vereyim. Yarın sabah sen git 
bana aktardan bet kurutluk talk 
al alt tarafına karıtma... Eğer le
keyi çıkaramazsam ben yarın gidet 
sana gayet güzel hazır bir elbise 
alırım ... 

Berrin o gece rahat uyudu. Sa· 
bahleyin erkenden gözlerini açtı. 

Derhal sokağa koştu. Aktarlar da. 
ha dükanlarını bile açmamıtlardı . 

Bekledi. Nihayet talkı aldı geldi. 

Annesi bir kumaş parçası aldı. 
Onu ikiye büktü. Yağlı parçayı bu
nun üzerine yerlettirdi. Üstüne bi
raz da talk tozu ekti. Daha üstü · 
ne de bir kurulma kağıdı koydu ve 
bunu kızgın ütü ile ütüledi. 

Bir de kaldırdı ki lekeden eseı 
yok. .. 

Elbise sanki yeni terziden gel
mit gibi ... 

ğun pantalonunu da örücüye mi 
vereceksin? Aklıma dokunur ... 
Bak ben sana bir sağlık vereyim: 

Bir aktara gidersin, heJ kuruş

luk Gutta perka yaprağı istersin! 

Şaftın değil mi? Gutta perka da ne 
demek değil mi? Bu, bir yapraktır. 
Uzak illerde yeti,ir. Zamklıdır. Q. 

nu yırtık kısmın altına koyarsın. 

Ama dikkat et, astarın arasına gir· 

sin! Eğer astar yoksa bunun altına 

her hangi bir kumaş parçası ko • 

yarsın! Sonra yırtık kısmt biri biri •. 

ne denk getirir, üzerinden kızgın 
bir ütü geçirirsin! Hemencecik as
tar kumaşa yapışır ''e artık elbise 
başka yerinden yıı tılır da oradan 
yırtılmaz. 



MiLLİYET SALI 2 ı lKINCIKANUN 1935 

MİLLIYET'in Tefrikası: 7 Nakleden: M. F. Yeni meydanlar ve bulvarlar açılıyor, 
büyük bir stadyom da yapılacak Kapı hafifçe aralandı, bir elin vazo

nun içine girmesiyle çıkması bir oldu 
Hülaıa 

[Fan torna - Hırsız namile maruf o
lan Marten Dal hususi bir baloda da· 
vetli buluııınaktadır. Bu baloda Fanto
manın düşmanı fakat Martenin dostu 
bulunan polis hafiyesi Sumen de var
dır. Yani Dal iki şahsiyete sahiptir. Fan
tomanm gözü ev sahibinin YC§İl müccv• 
herine takılmıştır. 

Meğer bu mücevheri bir ıenç kız a
şırmış ve biraz sonra skandal meyda
na çıkınca vaziyetini kurtarmalı: içil el
ması Dal'e verımştir. Polis haiiycıııi 
Dal'i ittiham etmiş fakat mücevher o
nnn üzerinde de bulunamayınca Dal po
lis hafiyesinin hakiki hmıız olduğunu 
söylemiş ve üzerW aramağa baglamıf, 
ve mücevheri bulmuştur.] 

Sumers gülüyordu. Koverlih dal
gın bir vaziyette içeri ııirdi. Karı
aım ve Brina'yı gördüğü zaman bir 
feyler olduğunu anlamıfb. Madam 
Koverlih bir kaç kelime ile mesele
yi kendisine hikaye etti: 

Koverlib ne yapacağını bilmi • 
yordu: 

- Böyle balo mu olur, diye SÖJ· 
leniyordu. Kimleri davet ettik. De
mek hırsız bir tane de değilmif 1 

Karısı amir bir tarzda ka,lanm 
çattı: 

- Nikola! 
Ve adamcağız ıüt dökmüt kedi

ye döndü. Sustu. 
Dal masumane aoruyordu: 
- Bari, Sumera'Je konuf&hildi· 

Kapı, iyice yağlanmıt yayların 
üzerinde hafifçe açılmıfb. Buradan 
bir el göründü. Herkes eli ııörebi
J;yordu. Çünkü kapı vücudu saklı
yordu. 

niz mi? 
- Evet, fakat biraz mütkül ol

du. Başı çok ağnyormut erken yat· 
Dllf. Fakat telefone ııeldi. Ve he
men derhal hareket edeceğini söy-

EUizi:ı Halkevi önündeki meydan ve "Atatürk heykeli. 

Bu el bir artist eli idi. Parmaklar 
uzun ve zayıftı. Fakat artistten 
artiıte fark var ••• 

El ıbir müddet hareketsiz durdu. 
Sonra vazonun içine uzandı. Ve 
çıktı. Herkes ha)'ret içinde idi. Dal 
yerinden sıçradı. Kapı tiddetle ka· 
panmıftı. 

Bu ses Sumers'i uykudan uyandır 
dı. Madam Koverlihi de tatkına 
döndürdü. 

Dal derhal elini vazonun içine 
&Oktu. Ve ıokmasile beraber va • 
zonun bombot olduğunu görmesi 
bir oldu. Bunun üzerine derhal 
meçhul adamın takibine kotlu. 
Yandaki odada tek bir li.mba ya· 
ruyordu. Gölge önden kaçryordu. 
Adam bir düğmeye dokunmUJ, i
çerisi birdenbire kapkaranlık ol
muttu. Dal koprken bir kanapeye 
çarptı. Bu birden bire çarpıf onu 
serseme çevirmitti. Fakat derhal 
kendisini toparladı ve firarinin ar· 
kasını takibe koyuldu. Sofada Jrim. 
ıecikler yoktu. Uzakta orkestra 
çalıtıyordu. Herif ortadan kaybol· 
muttu. Dal durakladı. Omitaiz bir 
nefes aldı. Fazla takip etmekten 
bir netice çıkmryacaktı. Artist elli 
adam dansörler arasında kaybol
mut ve yetil elmas da onunla be
raber uçup gitmitti. 

Dal dütünceli ve enditeli bir hal
de tekrar kütüphaneye döndü. 

Dördüncü kısım 
-o--

Arezzo vazosu 
Madam Koverlih ile Brina aa· 

kin görünüyorlardı. Fakat Sumers 
ayağa kalkrmftı. Dal'i hiddetli bir 
bakıtla kartıladı. Hiç tüpheıiz bu 
kargaşalığın sebebini anlayama • 
mıtb. Brina dimdik Dal'e bakıyor 
ve bu bakıtlarla guya ne olduğu
nu sormak istiyordu. Genç adam 
hafifçe batını salladı. Madam Ko. 
verlih elerile dizini dövüyor: 

- Aman Yarabbi, ne cüret, ne 
rezalet! diye haykırıyordu. Bu ka· 
dar küstahlık hiç te görmedim! Ya 
kalayamadınız rm? 

- Hayır, kaçtı. (Dal vazoya acı 
acı baktı) Fakat sizin vazonuzu 
kapamadı. Hiç tüpheaiz maksadı 
bu idi. 

- Ona benim de şüphem yok. 
(O da içini çekti) Şimşek gibi bir 
harekı:t yaptı. Yalnız elinin uzan
dığını gördüm! Aman Yarabbi! 

Ve sonra kendisini bir iskemleye 
bırakıverdi. 

Sumers ayağa kalkmıştı. Ağır a
ğır kapıya doğru ilerledi. Sehpa
nın üzerindeki vazoyu süzdü ve 
dedi ki: 

ledi. 
Sumers gözlerini dört açmıttı: 
- Başı çok mu ağnyormut? di-

ye kekeledi; sahi mi? 
Dal hiç bir fey belli ebniyordu. 
Ev sahibine şöyle inanmaz bir 

tavırla baktı: 
- Emin misiniz? diye aordu. 

Telefondaki bizzat kendisi mi idi? 
- Tabii tabii! Kendisinin polia 

hafiyesi Sumenı olduğunu söyledi. 
Ve ben F antoma • Hınırzdan bah
settiğim zaman bütün ağrılarını il• 

zılanm unuttu. 
Dal, gözlerini yere dikmifti. Ba

tının döndüğünü hisaediyordu. 
Sumers de hayretten kendisini 

alamıyordu: 
- Aman diyordu, ben de bu ha· 

ber bqağnıını daha fazlalattıra
cak zannediyordum. 

Madam Koverlih ayağa kallamt 
tı. Parmaklanmn ucile saçlarının 
dalgalannı düzeltti. 

- Ben gideyim, ıniaafirlerimin 
yanına döneyim. Onlar da beni me
rak etmitlerdir. Hadi Brina siz ge
liyorsunuz değil mi? M. Dal sizden 
nasrl af dileyeceğimi bilmiyorum. 

- Rica ederim. Bundan bahset
meyin. Doğrusu vaziyetin bu tekil
de inkitafından çok memnunum! 
Kadın etajer ÜU(İndeki tabanca

ya baktı: 
-- Bir dostum tehlikede değil ya, 

diye söylendi. 
Dal kendisini teınin ediyordu: 
- Ben burada iken imkanı yok. 

Dostum Sumerı gelene kadar ona 
iyice dikkat ederim. 

Madam Koverlib ağır ağır dıtarı 
çıktı. Biraz tereddüt ettikten sonra 
Brina da kendisini takip etti. 

Dal gözlerile bu genç ve ince vü
cudun hatlarını süzüyordu. 

- Şu hale bakın, ne de güzel 
kız; 

Koverlih sordu: 
- Şimdi ne olacak? 
- Hiç! Zannedersem siz de ınİ· 

aafirlerin yanına gitmek istiyorsu
nuz, ben mini olmayayım. Siz ge
ne gidin. Ben buradayım ya bir ye
re kaçamaz. 
- Doğrusu size nasıl tefekkür ede 

ceğimi bilemiyorum. Hakkınız var. 
Onları bu kadar yalnız bırakmak 
olmaz. Gitmeliyim. 

O da bluzunu düzeltti ve çıktı 
gitti. 

Sumers hiddetten köpürüyordu. 
Di,leri gıcırdayordu. 

Dal dedi ki: 
- Bir teYe merak ediyorum. Si. 

zin yerinize telefonda kim cevap 
verdi? 

Polis hafiyesi hiç cevap verme· 

ELAZIZ, (Milliyet) - Elaziz bitmesi için çalıtılmaktadır. Pli-
gün geçtikçe güzelletmdrte ve Şa- mna nazaran stadyum emaali Ana· 
nn her yönünde bir .-mran çalıt- dolunun hiç bir tarafında bulunmı· 
ması görülmektedir. Vali Bay Tev- yan bir güzellikte olacaktır. 
fik Sırı da tehrin imanna büyük 
bir ehemmiyet vermektedir. Geçen 
sene içinde Elizizde Muazzam bir 
Halkevi binası İDf& edilmif,Halk
evi ,·nünde açılan meydana Ata. 
türkün bir heykeli dikilmit, bir has
tane binası yapılmağa ba,lanmıt, 
Vali konağı tadil ve tamir edilmit, 
Baskil kazası hüktimet konağı ile 
kaymakam evi, Mazgert, Nazmiye
de kaymakam evleri Eliziz - Malat 
ya yolunda on beton menfez yap
trrılmıftır. Kazalara da birer Gazi 
büstü getirilıniytir. 

Halkevi yamndaki büyük alan. 
da yapılmakta olan stadyomun 

Fıkara severlik böyle olur 
MUGLA. 28 (A.A.) - Muğlanın 

Deniz anısı yurttqlanndan Bay E • 
min Aydm 41 fakir çoc:uiu tepeden 
tırnağa kadar ceydirerek zencin yurt
taılara örnek olmuttur· Bu hareket 
vilayet makamınca da takdire layık 
cörülerek kendisine teşekür edilmit
tir. 

Konya vilayet kor gresi 
KONYA, 28 (A.A.) - Bucün vi

layet kongresi encümenlerin açılma -
aından aonra 14 te ikinci toplantıaını 
yaparak bütçe ve dilekler üzerinde u
zun cöriipneler yapılmlf, idare heye
ti ve büyük kongreye cidecek beı mü 
meMil seçilmiftir. 

Konare meaaiaine aon verdikten son 
ra vali m.urahhaalara Te diğer dinle
yicilerle çok faydalı bir konupna yap
mıftır. 

Muğlada halk dersaneleri 
MUGLA. 28 (A.A.) - Vilayet i

çinde 10 kadın, 36 e*ek ve 16 kan • 
tık olmak üzere 62 A. halk mektebi 
clersaneai, 8 erkdc Ta 6 karııık olmak 
Üzere 14 B. deraaneai açrlnuftır. 

Bu mekteplerde 365 kadın, 1348 
erkek A. denaneoine, 185 kadın, 492 
erkek B. denanesine. 271 erkek, 89 
kadın da karıtık deraanelere devam et 
mektedir. Bu denılıanelercle çalııan 
hocalar bu yükü fahriyen yapmakta -
dırlar. 

lzmirin imarı için beş se
nelik proğram 

IZMIR, 28 (A.A.) - Şehrin ima
n ve diğer ihtiyaçlan için belediye -
ce bet seneli kbir program hazırlan· 
maktadır. 

Bu programda, yukarı mahallerin 
iman, kanali:.ı:asyon ve aair itleri yan· 
gın yerlerinde açılacak yeni caddeler 
ve "kültür park,, adı verilecek olan 
tehir koruluğu, yeni yapılacak park -
lar, te.hrin ağaçlandırılması, yancın 
yerlerine spor aah.alan, müzeler, vü .. 
cude cetirilmesi gibi mühim itler var
dır. 

-o-

Eliziz durağı ile Belediye ıine
maıı arasındaki bir kilometrelik 
sahada yapılmakta olan Atatürk 
bulvannın bir tarafı bitirilmittir. 
Durak caddesi üzerinde bulunan ve 
yıkılması İcap eden bir takım ev
lerde bu sene istimlak edilerek 
yıktırılacaktır. Atatürk bulvarının 
yanından geçen bir derenin kenarı 
divarla örülmüştür. 

Durak binasının önünde bir mey 
danlık açılmasına bqlanmıttır. 
Bu alana trenin Elizize geliti ha
tırası olarak Atatürkün bir heyke
li dikilecektir. 

Gümüşanede alh yeni 
mekteb 

GOMOŞANE, (Milliyet) -
Oç • on köy için raerkez olarak 
aeçilen, Beşkilise, Söfker, Gersut, 
Sünür, Çıpbınıı, Tılısbık köylerin
de asri ve planlarına uygun 6 köy 
mırrtaka bektebi binasının intaatı 
bitmif ve mekteplerde tedrisata 
batlanmıtfJr. --Feci bir kaza 

GOMOŞANE, (Milliyet) 
At ile tehirden Hatara köyüne git
mekte olan Hataradan Hüsnü oğ
lu Halim aouğun tiddetinden ÜfÜ
yen ellerini korumak için abn yu
larını beline bağlayarak ellerini 
koynuna sokmuf, yolda igderken, 
arkadan gelmekte olan Posta oto
mobilinden at ürkerek Halimi ye
re kapamıt ve bir kilometre kadar 
sürükleyerek kafasının ve vücu
dünün muhtelif yerlerinden feci 
surette yaralanmasına sebep ol
muttur. Halim derhal diıpansere 
götürülmüttür. 

Şark vilayetlerinin en bü
yük il"mektebi 

GOMOŞANE, (Milliyet) -
(500) talebeyi okutmağa mü· 

sait bir plinla yaptırılmakta olan 
Bayburt kaz.ası merkezindeki ilk
mektep binasının ahtap aksamının 
inşasına dair olan ikinci kısım in
faat ıikmal edilmit ise de mevsim 
geçtiğinden bu senelik tedrisatın 
bu binada yapılmamasına karar ve
rilmiştir. Halen mektep için gerek· 
li oln 250 sıra ile kütüphane, mek
tep eşyası dolapları, mualim ve bat 
muallim odalarının mefruşatı ile 
diğer den levazırm en asri ve imli 
nümunelerine uygun olarak müte
ahhide ihale edilmiştir . 

- Hay Allah müstahakını ver
sin, bu kazulet, b;çimsiz vazoyu 
da ne demeğe çalmak istemi~ler? 

Madam Koverlih kızgın bi; ta • 
vırla cevap verdi: 

den hoırlurdandı. Odanın içinde 
dört dönmeğe başladı. Gitti rövel- Bir hükumet konağı yandı 

Mektebin (400) kişilik müsa
mere salonu için gerekli olan sah
ne v<ı saire efyası da yapılmakta
dır. Önümüzdeki haziranın birinci 
günü bina tamamen bitmiş olacak 
ve gerekli eşya tedarik edilmiş bu· 
lunacaktır. 

- Siz galiba vazolardan anla -
mıyorsunuz? Bu bir Arezzo vazo
sudur. Ve avuçlar dolusu paraya a
lınmıttır. Eğer M. Dal bu kadar se
ri hareket etmemit olsaydı hırsız 1 

mutlaka bunu alıp kaçacaktı. 

veri aldı açtı, kabzanın içine bak
tı. Sonra gözlerini Arezzo vazosu
na dikti ... 

Tekrar homurdandı. Bu suretle 
meseleyi anlamış olduğunu isbat e
diyordu. Ve rövelveri tekrar etaje. 
rin üzerine bıraktı. Küçük iskemle
nin üzerinde cebinden çıkan bütün 
eşyalar olduğu gibi duruyordu: 
Çakı, otomatik rövelver, hüviyet 
cüzdanı ... 

Sumers, Dal'in etajer üzerine ' •. 
raktığı rovelvere alayla bakara! ; 

- Evet , evet, dedi, bu muhak -
kak! , Sumers bunların hepsini cebine 

doldurdu. Sonra kapıya doğru iler
ledi. Tokmağı çevirdi ve dönerek 
~al'.a J;ıaktı. Bu bakı~mın içinde 
gızlı bır fırtına vardı. Sanki parça
layacakmış gibi bakıyordu. Birden
bire dudakları kıpırdadı. Gözlerin
de müstehzi bir ışık parladı. 

Sonra omuzlarını silkti, vazoyu 
sehpa üzerine bıraktı. Ve bitkin bir 
vaziyette tekrar yerine geldi olur· 
du. 

Madam Koverlih te tabancaya 
bakıyor ve gayet müsterih bir su
rette söyleniyordu: 

- Bereket versin benim brö~üm 
yerinde duruyor. Aman bir polis
ler gelse. Artık sabırsızlanmağa 
başladım 

- Haydut herif, dedi,gene sana 
karfı bir muhabbet duyamktan ken 
dimi alamıyorum. 

Bitmedi -

ÇANAKKALE, - Li.psekiye bağlı U· 
murbey nahiyesinde bükıimet konağı i
çindeki postanede bir yangın çıkmıştır. 
Hükumet konağı tamamen yaıunıttır. Bi
na dahilindeki bütün kağıtlar, dosyalar 
ve defterler kurtarılmıı, yalnız telgraf
han~de bir manüple yanmıttır. Yangı· 
mn etrafa sirayet etmemesi için yanın
daki berber ve demirci dükkanlarının 
çatıları yıkılmıştır. 

-o-

Tamir edilen köprü 
ANTEP, 28 (A.A.) -Antep - M"" 

ra, yolunda 150 metre boyundaki Abu 
köprüsünün tamiratı bitirildi. Bu köp 
rü baharda betoarmeye çevrilecektir. 
me,·sim l..ıı \"e yağı~h olmasına rağ
men Kilisvizet ve F evzipa~a yollarına 
in~aat devam etmektedir. 

-o-

Kırşehirde peçe, çarşaf 
KIRŞEHiR (Milliyet) - Kır· 

şehirde kadınların peçe ve çartaf
ları kaldırılması belediyece ka
rar altına alınmıştır. 

-o--

Sivasta Belediye parkı 
SIV AS, (Milliyet) - Belediye 

Cumhuriyet caddesi üzerindeki bü
yük boşluğu park haline getirmek 
için güzel bir plan hazırlamıttır. 

ilkbaharda burası düzene ko
nacak ve yazın park tamamlana • 
caktır. 

-o-

Şırkışlada silo 
SIV AS; (Milliyet) - Şarkışla 

kazasında ziraat bakanlığı tara -
fından iki bin ton buğday istiap 
edecek bir silo yaptırılacağı söy • 
lenmektedir. 

Çankırı elektriği 
ÇANKIRI, (Milliyet) - Şehir 

• 

MÜTEFERRİK HABERLE 

Yeni soyadı 
Alanlar 

Üsküdar 29 uncu mektep batmual
limi Şevket "Esenman,, 

* Üsküdar Ceza hakimi Emin, aile
ai, oğullan muallim Celal, Edebiyat 
fakültesi talebesinden Sali.hattin 
(Göktepe) soyadıru almıılardrr. 

Giresonda yeni soy adı alanlar 

GIRESOıN, (Milliyet) - Vali Bay 
Yahya Sezai (Uzer), Belediye batkanı 
Bay Eıref bu aile eskidenberi ta§ıdık
ları (Dizdar) soy adını muhafaza et
mitlerdir. Fırka ba~anı ve ziraat 
bankası müdürü Bay Fahri (Bilige), 
it Bankası müdürü Bay Haya.ti (Zen
ıer), Müddei \Ullumi Bay Sedat (Er), 
Müddei umumi Bay Necati (Erdem), 
lnlıiaarlar müdürü Bay Kemal (Oz • 
men), Tıcaret odıuı bafkatibi Bay Oa 
man Nuri (Güre), Sıhhat müdürü Bay 
Hatim (Sirman), Hastane bat dokto
ru operatör Bay Abdülkadir (Uluğ), 
Emniyet memuru Bay Osman (Tur -
kan), Ziraat bankası muhasebecisi 
Bay Osman Zahit (Erman), Ziraat 
bankaaı muhasebeci muavini Bay Nu
ri (Gelgin), Ziraat bankası muame
lat &miri Bay Hürrem (Çapan), Iı 
bankası veznedarı Bay Naci (Uzel), 
Deniz yollan acentesi Bay lamaiJ (Gök 
deniz), Ağır ceza azası Bay Haoip 
(Akman), Ceza bi.kim.i Bay Vehbi 
(Kayra:k), Aza müli.zimi Bayan Hik
met (Ertem), Nüfus müdürü Ba.y Sa
dettin (Uztürk), Sahil sıhhiye memu
ru Bay lsmail Hakkı (Gören), Birin
ci komiser Bay Şakir (Bin gül), ikin· 
ci komiser Bay Burhan (Ozerk), U -
çüncü komiser Bay Asım (Erol), ü
çüncü komller Bay Zekai (Çetinkaya), 
Üçüncü komiser Ba.y Avni (Erdoğan). 

KANDIRA, (Milliyet) - Kazamızda 
soyadı alanlan bildiriyorum: 
Kaywmıboıı Bay M. Ali Aygün, .....ı. 

müdürü B. Hüseyin Köken, tahrirat 
ı.atilıi B. Fehmi Altay, ceza h.alrimi, 
B. Sabri Chkan, Adliye batJ<iotiln B. Re
cep Kiray, Sorıgu hakimi B. Necati A. 
c:m-, po•ta müdürü MuhRıı BaJC<•, ta
pu memunı Celal Doğan, katibi ıı.,.. 
him Yalçın, Zuaat buıka11 M. B. Mem. 
dub Sözen, Orman mühendisi B. Necati 
Ninın, yof fen memuru B. Hüsnü Buran 
bay, tüccardan B. Niyazi Yelkenci, Bay 
H'll'fit Güneı, adliye yazganı Nwi Oz. 
demir, :razgan Enver Ertürk, Yszgan 
Jhaan Y ıılmaz, Ziiraet manunı B. Sala· 
lıattiın Günıör, .,..,.,. muhafaza m<> 
munı Ahmet Görgiin_, soyedlannı at. 
llUflırlar. Belediye rem B. T evlik Kan· 
dıra, tiiccarck.n Raif Erem, tüccanlan 
B. Ihsan Semerci, belediye a:zasınıbuı 
KBımiıl Koca Kaymas isimJerini altnıtlar 
cbr. 

Tutmaç köyünde soy adlan 
Muhtar Şamil (Hulqılv), halk Jaİ

ri lbralıim Etem (Yılmaz), Etref (Yıl
dız), Sesnet (Yıldırım), Nasip (UJ. 
ker), Atur (Bıyık), Ziya Gökalp mek
tebi bagokutağı Hakki Necip (Uncel), 
Kültür baı yazanı Ki.zrm (En;ok), cum· 
huriyet batokutanı Ali Rıza (Kutluca) 
soy adlarını alDU'!lardır. 

Erbuğ 
* Sıvaıta Ahi Emir Ahmet soyundan 

ve Hamza oğulları tanı ile anılan aile
nin en büyüğü olan mütekait Dr. Mira
lay Bay lbrahim Rüıtü ile bu aileye 
mensup bulunan miralay Bay Fikri, Ma
latya 1 ı Bankası muhasebecisi Bay Sah
ri, mütekait maliye memunı Bay Ham. 
za, Dr. kl'ymakam Bay Bekir Srtkı, er
ki.na-p binbatısı Bay Ahmet Hilmi, 
Binbagı Bay Hakkı, mühendis Bay Saf
fet, Sıvaıta posta koli ımemuru Bl"Y 
Faik (Erbuğ) soyadım almıtlardır. 

Y avru!arın yardımı 
Hilaliahmer Beyoğiu tubetinden : 

IBeyoğlu il inci m«*teb talebesi Mar
mara adalanndaki zelzele f.eli.ketine uğ
rayanlara yardım olmak üzere arala
rında topladıkları 6 lirayi tubemize gön
dermiılerdir. Vatan yavrularının bu in
sanlık 'duygularından ötürü tqeldcür o
lumır. Şubemiz bu ıibi yardımlan kabul 
ebnektedir. 

Müddeiumumilikce 
dinlenen plaklar 

Yeni matbuat kanununa göre m611le
ketimizcle doldurulmakta olan plaklar
dan birer tanesi müddeiumumilikçe din
lendi.iden ıonra saklanmaktadır. Bun
lardan bine yakın plak Ankara Etnoğraf 
ya müzesine gönderilmiıtir. 

elektrik cereyanının 5 - 6 sene
denberi idi cereyan olması tama
mile şehri aydınlatamadığı gibi 
ihtiyacı da kapamıyordu. 

Belediye bu yıl bu itin ıslahı
na ba.Şlamıttı. Siparit edilen yeni 
dinamolar gelmiştir. Tevziat kab
lo direği dikilmi~tir. Motörün bir
letınesine ay başı b~lanacaktır. 
Kış geçince de hatların yeniden 
tellenme itine batlanılacaktır. 

Alternatife çevrilecek olan ce
reyan için saatlerin de değittiril
mesine lüzum görülmektedir. 

Rizede seçim 
RiZE, 28 (A.A.) - ikinci mün -

tehip seçiminin bitiminde vilayet da
hilinde 100 Ü kadın olmak Üzere 799 
ikinci müntehip çıkanlmıftır. Nüfus 
miktarına göre viJ8.yetten 8 saylav çı
kanlacağı anlaşılmaktadır. 

Eski Kayseri 
Öldürecek nıiY 
Ahçıbaşısı Almanyadl 

timarhaneye kapa 
LONDRA, 28 (A. A.) - p.,11 

in Doorn muhabiri, sabık .ICaY • 
ncı yıldönümünün f~vkalade il" 
kutlulanmaaına, on bet yıldan • mette iken, on ııün evvel Doarı' 
manyaya iade edilen alıçıbai'...
helm'i öldürm<!I< tetebbüıüııde 
muı olmasının sebep olduğu 
çıkarılan bazı ıayiaları bil •c•....ıll'l"bl-

Filhakika, oabık alıçıbapıııll 
ya cönclerildiği ve ıimcli de 
tımarhanede kapalı olduğu tte 
mittir. 

Çrkan ıayialar, Kayserin J<ellıl 
ses Hermine'nin ahçryı kov~ 
disine "idam cezasına layık ol 
söyleıniı olmasından ileri g 

Prensesin bu ifadesi ne teyit ti 
tekzip edilmittir. 

Havadan 
Dökülen altınlat 

Yirmi iki bia lngiliı 
kırlarda aranıyor 

LONDRA, 28 (A. A.) - (,,) 
bir lngiliz tayy•esİ u~en ' 

Bir Fransız atlı elli 
Berlinde 

BERLIN, 28 (A.A.) - Fr 
firi Bay P~ ve refikatr, 
ki atlı müsabakalara iftira 
zere gelen Fransız elı:ioi -~""·· ·•"-
öğle ziyafeti vermiıir. Bir ç~ 
askeri fa}ıaiyetleri bu ziyaf~' 
bulunmuılardır. 

Barselonda mahk6 
olanlar 

BARSELON, 28 (A.A) -
kil Katalonya iç ifleri ~ 
Dencas' ın da ve ti üzerine 6-1 
ribinde köylerden, Baneloııa 
olan ve eanada teYtüf edilen 
hiplerile Katala,nya ıençleri~ 
har ptarafından m.ulıakemeletlı' 
ceainde 39 kifi beraet etmit 1 
de 6 ile 3 ay ara&Jnda hapis 
çarptınlmıtlanlır. 

Harici küçük haberler: 

TA, 
M1LLIYET'in ye~ 

adi olacaktıt• 



l:LE 
\''k 1 torya müzesini 
llaııı düzelttim? 

"· ] (Ba11 3 ilncü eayıfada) 
ti, itt' r.· 

1 "•iil." H •'?>em. Pek ifti/ıa oerld 
'- llibi b:;:: k!'n İfmeden, ferb.t 
Aliized " edıyor. 

•'~ti e /lordüiüm ıeylerdan biri 
..._ "· Bunl · · d .L • ··""" İfi d . ann ıçın e P"" ço.ırana 
"'it •ıe .•mifla. Bir .ıeya iki tane 
11011 t:: ııoı:• V • İfİn tııhalı uki 1-
, tıpı,, b ~·. cılt diye göaterilen lıap

b;<d """" eski ciltler ıribi. Onlw , ... b:n. al,,.,.ılar, biz mi onlardan. 
ıi. Şi"><İ~ım bilip bulacaiım ıey de
!I 1 

1 &'delim. Y anl'flılılcıra... 
ııı,,;~ uerlerın ıwk ym;ılarih 
. İitt~r; olcınıarı camekônlw içinde 
0>iitiJ1er -,..,,.balwla örtülüdür. 
.Odo llÖ ~ar, bakar ı>e kaparlar. Bu 
Yİİ/t ı, .ZCinıe nesih yazuile ytuJmıı 
'•~i ..;, ICıır anı kerim iliıti. Miraç 
"ıi 0 mı~. Kenarında da laru:a 
~· 8;~'· F ak".t. kitap baı aıaiı kon· 
~iıı a';'Y delflf ama bir bü;ırülı mü-

_.,.,~rj ıp •Cl)ıılır. Mademki/ oraya 
"'•ltt· top/ayarlar bilir adamlara 
.11,,.0 "i:",."'eri i'erek:ne.z mi yal. Et
r ı,,.., ~ ındım. Beyazlar i'iyinmif 

ıııı 01 ~orada duruyordu. Çairr
~ ko-. .. döndüiü kadar, kitabın 
fız ıı.;;;;:, olduğunu •öyledim. Ka-
1 hemen tam bir istihza i· 

/>'at d,...,, , -.. Demek bu kitap ter• 
...... E: 
c.ı,/~tt dedim. 
ftl,11d~. ~ira:z. ötede bilmem ne kop
leıltı ıı:er bir kıza gitti, İfİ anlat-

• l.d;~ kıkır giilmeie bOfladılar. 1-
>o~ı.: inanmıyorlardı ki; böyle 

.ild.a ..,. .~labihin - Bundan bafka 
, ...,o •oylediğim Fuat pOfa ko· 

foı. ırelme çini ocakta da gördü
~ ,:'.,.d'! aklıma geldi. Derhal o
~i lo fİlerden birine müze ida
Jİ>d;,,;_d,ıırrı. Taril etti. Gittim. içe· 
. •fen . ki kaoas oturuyordu. Mii -

Oıı ! 1l'i ırönnek inediiimi söyle-
• JIQ ""ıe bir delta uzattılar .ıe Ü· 
• t;;.i;- istediler. Yazdım. (Fe-
8i, d ~eci). 
bir akiluz •onra güler yü.zlii elli-

il <rduın fıktı. Rabıtalı bir fran -
rtıU:. "•. Utediiimi •ordu. Kendimi 
-. il Oilıkatle bakh ve dedim ki: 
. " mıınta:z.am .,. mükemmel mü-
~ bir ifti yanl'flık &'Ördüm. Bun· 

...._ )'.er oennedan geçemedim. 
. -... E:al dedi. Ne ıribi?. 
ı '""':,la bir )'U:ntCI kur' an var 
-... C k~ ""rfaiı konntUf. 
't.....,, ,eyi . ...._ ,yeı, ehemmiyeti yok ama.. 

• <ıaıl ehemmiyeti yok. Liitlen 
ıı •• ~ınisUm?. 

:.."fl'<:e tekrar oraya gittilı ve o 
tara lıuın göm önünd• ter• 

-... #tur'_, göaterdim. 
ı..,. IVe obdallık. dedi. Miitehasstsa 
...._ e~reJ'im de düzeltsin •• 
ilıı.i; "'.de, GfGiıda ldanbuldan ge
<ıı<t b.,. çini fÖmİne ı>ar. Onun et
lr,;lt Gki yazılann ııırıuı, burada ku
..._ }!1 )'anfıf dizilmif. 
d· af O daha ehemmiyetli. Çün
~eltilmesi fimdilik kabil deiil. 
~ " edin de, oranın mütehassısı

>iıı. ""1.. Si:z. beni li'ıtfen burada bek-

Af •· 
ş«"'~· ıritti. 

, ~· size bu ocakta gördüğüm 
>oı ilk anlatayım. Sanırım bu ocak 
~ 0

1 
od'18ında İmİf. Çünkü aayı>u· 

lıJ );;: "!'fa ı.iilüs ya:z.ı ile ( E•habı 
~lor l..U>tleri ya:zılı. Bizim nesilden 

l,lı; bi~unları bilirler. Daha ırençler 
11)18 ~ezler. Lôkin bunlar ( Mito-
·~ı );,, <rıt bilırilerdir. Bu ( Eshabı 
~.Q asırlarca süren bir uykudan . :q,;., l<ıııırım - Toroa dağlanndaki 
ıt,_ & ......,da uyandrkları rivayet e
l' ,,.,~!a_rın i.simleri şu sıradadır. 
•~-...ı - Mckselina - Mislina -
toı0)1 • Oef>emuş • Şazenuş - Ke-

, &~ lollııf • Kııımir. 
1
' 40~ ""ncu köpektir Y • de" ve 

riıı; t·~ Bunların isimler_i _yazılı O• 

;IQ J,0 "1-o.fan müzede d•zılırken en 
lıtt;, ::::." ,...,,; i'elmif, son r<> .,,,,dan 

1~ İlti ,_ ra bi!mem ne. Hulasa yal
•p l'a11 ı .. '~ J'erli yerinde. U sl tarafı 

...._ {/ "'f konmuf. Denecek ki: 
I e~. , 

;Lot...,ı,........,.. oar. . 
"'<t~ ııldan kaldınlıp Londradaki 
~ ı...;:,,~&elrİne ıretirilmif ı>e ay-

• ~ ... ""~""' olan bir çini ıöminede 
, .. L '"Ytp bir §"ydir. Bir bilen gÖ· 

q ,..,,fıtı Türkler yapmlf aa -
loı,. 

~b..::: «ızatnuyalım. Müdür efendi 
ır 11..., muavini açık kına nngi saç 

l.ııı..., çle birlikte ıreldi. Yanlışlığı 
ıı;'ılq •Planı yaptılar. Doirusunu 
(~ ke fimdilik diUeltemeseler 

•Q ~..,.,,:_ . eserleri) için ayrı bir mii
;q tid·- kararlaftnı§, bu parfa o-
·~do d:ı::eı.,,,;,. Götürürlerken bu -

r;,,il ~iteceklerini söylediler. Za-
q ,,,...,., erın )'<ın/lf oe fena dwldiği 
~ ~eıİf"' biribirine kaı:uımumasm
~ ''!if; oluyordu. Kendilerini. rah.at
o~"• r.trrtde,. dolayı ö:z.ür dıledırn. 
,, .ıır le aııcr':"k bana bu yardımdan 

il'~ oL•rc ~klour etti 11e kapıya kadar 
ı~ /lq..: ırel~i. Böylece Londrada bir 
..., "I) ~ecı '."Ua:z.:z.am (Viktorya ve 
~" <l~nin bir iki küçük ku -

\fıf•ı.ı"~;ı;ef~,,,.,~ _l~rsatını buldu. . 
ib· lede, U~u bıtırırken kumQf, sı
tı~~rl ' .lake, çini ile kıyafetname 
~1~e r::.ın_Türk tarihi noktasından 
q~ 4' ile lar'k feyler olduiunu ya.z

<I İfi il r;.ınıYeceğim. Bunu bilen bir 
ı a ı.o:dıp burada bir müddet kal
~İııi ar ra müzelerindeki Türk e-
1-ı •tler; Dftn:arak, nelerimi;s var'! 

i'>ı 'ırı, ~"dır? Bunları yazsa, kop
S)ap~k "~ İyi olur. Lôkin bunu 
.,~"•a btlrnern ki. .. 

~,41rtı;.,d "'::! eskileri araştırmadan 
q~q "~rı 11 

• lnııı ne kader antika 
~lq "· re,",;.!· l~blo, halı, kase, tabak, 
~ ""ı~ lopf...:. bulbül gibi şeyler varsa 
""~""">tıd •Ya batloaak f•na olma;s. 

..,..,, an birinin evinde .;;pheaiz 
en .. ·-ıruzeı Beykoz fe§me bül-

MiLLiYET SALI 29 1KINC1KANUN 

Gene o facia 

l•tanbrJ mınlalum Futbol heyetinin tliin a/qamlıi toplantuı 
(Batı 1 inci sahifede) 

Bu t.ıuif ettiğimiz ıekli idare belki 
mübıı.liiuız on oeııedir devam edegel
mektedir. Bu tezepmp ve ~ 
lıtm sebebi nedir? 

Bütün bunlan doğu..- ıebepleri ben 
iki şeyde buluyorum: 

1 - Sporun ehil ellerde idaresine tır.
hammül edeınemek, 

2 - Kulüpçülük hırslannın pek adi 
bir -uta bılline getirilmesi. 

Sayıfalar doluıu yazılmağa değer bu 
iki meTZUll temas etmedeu asıl cuma 
günkü malum müessif hadiseye geçe -
!im: 

Ben nazariyattan ziyade pratik obna· 
yı, it görülmesini severim. 

Onun için derhal alınacak tedbirleri 
kendimce §Öyle tasarbyorum: 

Maç hakemlerini, kulüp murahhasları 
değil, mıntaka değil yalnız Hakem En
cümeni seçmelidir. Kulüp murahhasları
nın bunda en ufak rolü bile olmamalıdır. 

Bir hakeme on bet giinde bir kere 
maç idare e tmek hakkını vermelidir. 
Günde ;Jci müsabaka idare ebnek iste -
yenlerin bu arzuıuna tiddetle muhalefet 
edilmelidir. 

"-ulupıer kaptanlarını seçerken çok 
titiz olmalıdırlırr. idare heyeti seçimi de-
dikodularının sporun teknik kmwna 
girmesi çok tehlikelidir. Aciz kaptanlar, 
ekseriya haklı olan hakemlerin idaresini 
takımlarının mağlub;yetine scoop ola -
rak gösterirler. Ve bunu alenen oyun
cularrwn yanında müdafaa ve münakaıa 
etmeyi de ihmal etmezler. Halbuki bu
nun aksi olına11 liizmı dejfil midir? Tek
me atan ve •por terbiyesi noksan bazı O· 

J'lncuların 8.ciz ve beceriksiz. ıurf mev
kiinde kalmak düş:inccsile menfi ruhlu 
idareciler !<'.rafından himaye edildiğini 
çok gördük. Oyuncularla beraber hake
me hücum eden idareci ve yardaklanm 
ıslah etmek, onları spordan uzaklaşbr
mak lazımdır • 

Iıte büyük spor dertlerimizden biri 
budur. 

iyi bir idareci, hakem oıraz haksızlık 
etmit bile olsa. ıpor teı·b ı.resi icabatın .. 
elan onu oyuncuların yaı .. oda mıinakaşa 
etmez, Ve onlara da yanında ayni mev
zu Ja konuşmalarına müsaaıle etnıez. Bir 
k ptan, ideal bir ıpor kaptanı budur. 

i ı t• o takım disiplini kuvvetli ve be
raber bir takımdır şöhretine layıktır. 

Bunu yapamayan kaptanların, ıdare
cilerin vaziyeti bir kelime ile hiilisa e
dilebilir: 

Bilgisizlik. 
Mevkiinin ~hli olan, bilgisinden emin 

olan idareciler daİına oporcularrn hürıne 
tini ka·zanır ve aöxiınü dinletir. 

Aksi de, ı11evkiınin ehli o.madığı için, 
o mevkide hıtunabamek iç n, s porcular 
n yaparlana o da ittirak eder, tıuvip 
eder. Böyle b'.r ad .mm otoritesini sı~ ta
savvur edin!.~! Böyle biı· idr.reciye ta -
hammül eden ıporcuları dütünün. Yal
ruz şunu da e.efle kaydedelim ki bu ka
bil iaareciicr.i ı.pcrcular da tutarlar. Çün 
kü on!aı·a her istedi.d.leı· ini kabul ettirir
ler. 

1 ıte gizli ve görünmeyen, hUsedilme
ycn ıSpor yaralarımız. 

itte cuma günkü hadi•clcri doğuran 
ve hazırlayan sebepler. 

Acaba cuma günkü hadi.eden sonra 
kulüpler kıu,4hatli gördüklerini cezalan
dırmak için bir teşebbüste bulundular 
m .. ? Buna hiç ihtimal vermiyoruz. Çün
kü bunu yapmağa ceaarPt edecek hangi 
idarecimizi gösterebilirsiniz? Belki hiç 
b:rini dej;il mi? Niçin hep ıporculan 
k~bahatli buluyoruz da idarecilere le • 
ma ~ etmiyoı·u:ı:? B·iraz da onlan muhake-
me edelim ki idarecilik te bir meziyet 
sayılıın. 

.3u mevzu daha çok uzayıp gider. Biz 
asu can meselelerimize gelelim, dertle· 
rim ze çare bulalım: 

Bir ceza V<' disiplin komitesi yapmalı
dır. Bu komite en güvendiğimiz, te~
Iatta ve kul.;plerde hiç vazife almayan 
in.:anlarda.n mürekkep olmalıdır. Bu ko· 
miteni.ı vazifeıi maçlardaki hô.di:oeleri 
en ufaiından en büyüğüne kadar tah
luk ve ona göre ceza vermek olmalıdır. 

Ceza •vermek hakkı, bu suretle Fut -
bol heyetinden alınarak, bu yeni komi
teye verilmelidir. 

Bu komitenin vereceği kararlar gayri 
kabili münal,.aıa olmalı ve Futbol heye· 
ti bunu otomatilcman tathika memur ol· 
malıdır. • 

Futbol heyeti uba, lisans, maçların 
sureti cereyanı ile alakadar olarak itini 
kolaylaıtmnalıdır. 

C<ıza ve disiplin ıkomitesi büyük bir 

büllerinin bir kolek&İyonunu biliyorum 
ki; ( Biritiç Mü:z.eum) idare6i görse. ~im 
bilir kaç bin lngiliz verir. Bunlar ıçın 
kültür bakanlığı bütçesine her sene 
bir miktar karrlık konarak yac>G§ ya
vaş bi.iyith I ürk müzelerinin tem.~lin.~ 
atmıya baflcısak ne iyi olur!. Çurıhu 
mü~e kurmak hem vaki.t, henı ı.akit 
ifidir. ıVe Fabuk, ne de ucu>< olur. 

Londra, 23 Sonkiınun 935 
B. FELEK 

ul&lıiyetle it gönneli, yalım oyuncula. 
n deiil İcabında hakemleri de - kaba
hatli oldukları zaman - derhal eezalan
dırmalrdır. 

_Böyle bitaraf, kıdüplerle n teıkilatla 
~·~· ~ya~ bir ciddi heyet, cuma 
gunl<Ü ırıbı facialann önüns geçebilir. 
Esasen freıık memleketlerind,o bu iıler 
~ iddiamız cibi idare edilir. Onlar 
hızım bugün geçirdiğimiz tecrübeler • 
den, fD'tıaalardan sonra itiıı se1iınet ta
rafım bu yolda buhnutlardır. 

Ben bunu iddia ediyonım, fakat bir 
taraftan da biliyorum, itirazcılar derhal 
ha' kai?ıracaklar ve diyecekler ki : 
~ N~zamnamede böyle iııom.ite teşkil 

edilir diye madde yoldur. Bu komite o
lursa Futbol heyetinin otoritesi ne ola
cak? 
. l~te. it ~örmek istemeyenlerin, be;ce

ri.knzlrklenn, cuma günkü gibi hidise
l':r müsebb:bi acizlerin imdadına ye!İfen 
mzamname. Artık bu spor nizamnamesi
ni acizlerin, ıpor politi.ka.cılarmın im • 
dadrn_a ~?şan bir va11ta olmaktan ziya
de, bılgıli l!>OrcuJarın hürmet ve muhab 
betle itaat ettikleri ve caydıklan bir ni
z.am ıekline koymak zamanı da gelmiş
tir. Bu da aporwnuzda bir türlü yapıla
mayan -;~el~ h~ derttir. Koqreierde "aç 
k~re degııtırelım dedik. Onümüze gene 
~ılar çılı:b. Mini oldular. Çünkü 
ışlerJne gelmiyordu. Eğer nizamname 
değişirse bir kısan spor ukalalarrnm 
~ikmeti "'.c/,cudiyeti ıkalmayacak. Hiç 
ıstmer nu ki spor itleri düzgün &'İtsin. 
Oyle olursa ıpordan anlayanlaria, anla
mayanların fark ıanlaıılacak. Bu da on· 
lann hiç itine gelmez. Bütün Türk spor
culuğu da bu nizaann3.ıne ukali.larınıo 
pqinden senelerden beri akıntıya kapıl
..-.,., gihi gidor. 

Şimdilik benim düıündülderim, aklı
ma gelen teyler bunlardır. 

ADIL ulRAY 

Vefa kendini müdataa 
ed:yor 

Dün V~a Kulül>ü idare heyeti reisi 
eczacı Bay ArıPten uzun bir mektup al
dık. Bu mekruba kaqrldt mütalealarımı
zı b:d",rmek al<kunu.ı mahfu>: tutarak 
ayn n koyuyoru~: 

•'AşagıJa yaz.dan aatırlarm son gı.in .. 
ler ...... e .. aze,e~ea·aeka yazılara bir cevap 
teıkil elınesi do..ayısile ayni sütunlarda 
aynen ne§Tİni d.deriz: 

Vefa ı ılınan Yurdu idare heyeti 26 
ıımwk spor ark dat• olan ve aralarında 
çok gü..el b:ı· hayat geçmit ve geçecek 
bulunaıı değtrl i Galaıa.aray kulübü bi· 
rinci fotboı tıikrm• e Kadikoy sahasında 
yapakları &on maçla vW.ua gelen kaza
lardan duydL\:tı acıları um"mi efkara 
bi!dirir ve ha"'iaenin mah.iyt l ve sebep· 
!erini aıağıda olduğu gibi kuaca izah e
der. 

V efahların hiç bir kulübe, hiç bir 
memleket gtncine ve Galatasaray kulü
bune karşı .>na bir iıteıkltn e kasıtlan 
yo.:ı..tur. Ve; olamaz. 

Spor tarihi ve ıimdiye kadar Vefa'. 
nın yaptığı maçlar bunu ispat eder. 

Bu bizı, h<.pimizi acındıran itin gün· 
delilı: bazı gazetelerdeki aki>leri doğru 
olmaktan tu.al<tır. Çünkü bu gazetelerin 
spor y&21cıları o gün sahaya gelmemiı
lerdir. Bazıldl"ı da ıuradan buradan ha
ber bilgi toplamıılar ve topladrkl.ın bu 
malumatı azami deTeeede ıitirmişlerdir. 
Mesela: 

Oyun.dan •onra kaleci Avniye geçmit 
olsun dıyen Vefalılar gözünde hiç bır 
i.rıza görmedikleri halde o gazetelerde 
~ıkan yazıl'.'r. Avninin gözünün patladı
gını, çenesının kırıldığını ilin etmekte
dir. 

Sert oyundan dolayı sahadan çıııkard
dığı söylenen umumi kaptanuwz Muh
teşem bıtakiı Galatasary 18 sahasında 
kendisine yapılan bir favulü hakeme sor
ma'1 yüzünden çı:karılmııbr. 

Necdet, hır t., e•erun yazdığı gibi Sü· 
leymarun deÇ"!l ı.titfünün btrtına çıkma .. 
sı yüzünden sahadan çrkanlmııbr. 

Bmaenaleyh !bu neşriyatı yapan mu
harrirlerin ne dereceye kadar hakikatı 
yazdıklarını hu bir kaç ufak nokta ile 
izah ettikten sonra a.nl kazalara gele
lim: 
• Bay Salahattinin yüreıkler acıtan aya
g.run ltU"llmasmda hır kasıt yoktur. Esa
sen topu o_faayt vaziyetinde yakalayan 
bu kıymeti'. oyuncu ~i~ in duraıanu1 ve 
sonra da ıut atmak ıçuı ayağını salla • 
mıştır. Fakat bu sırada kaleci Haluk ta 
topa atıhrnı bulunduğundan bu mÜeiSif 
kaza vukua gelmiıtir. 

Hakemin bu vaziyette Vefa kaleciıi
nin c.ezayi icap eden bir hareketini gör .. 
mediği için aksi tarafa, Galatasaraya ce
za vermeıi ve Salihattinin gazetelere o
lan ~yanalı bunun en birinci de.ılidır. 
Ve bir ga.ıetede ne redilen resi..-ıı bunu 
çok güzel ispat etınektedir. 

Ilay N ihadrn i\rızaları.cr.ası to?tan 0 .-.. 

tada. ve ııı:h.arun en çamurlu yer.inde j. 
ken topa lıiııkhn olan Mubtetemin topa 
vurduğu srra_da Nihadın da topa çıkıt 
yapması yuzunden vukua gelmittir. Ha .. 

1'1e mutlu Türk 
Kadınlarına 
dır. 

(Başı 1 inci sayfada) 

Türkiyede erkek ile kadmlan ara· 
unda böylece kurulan yeni birlik ça
htmaamm, bu birliğe daha kavapa1 
olm.ıyan doğu ve batı ülkelerine bir 
model olacağına M1Sır k.dmları güven 
ile inanıyorlar. 

Bundan ötürüdür ki Mısır kadın· 
lar birliği erdemli Tim< kadrolarını en 
aıc:a.Iı: duygulan ile kutluluyorlar. Bun 
dandır ki Mmr hdmlar birliği Ata -
türk'e ve ulusal kunıltayına bütün a
cunun saygıb hayranına kaynak olan 
bu uil kararlarından ötürü derin ve 
duygulu teıekkürlerini gönderiyorlar. 

Saylav seçimi 
(Bap 1 inci uhifede) ı 

Halilin l:ımirden tekrar seçilmeleri i
çin Halk fırkumın müzaheret dahi 
SÖS!ereceğinİ ifade kabildir. 

Yeni namzet liateoinin drıında kal
ması melhuz bucünkü aaylavların i -
simleri üzerinde isabetli tahminlerde 
bulunmalı: ıniifküldür. Ancak geçen 
aeçimde Buraadan pek az reyle müs
taıkil aaylav Çllı:an bili.hara Halk fır
kasına giren Ye Meclisteki müteaddit 
beyanatlarile matbuatta imıini tanı -
tan Bay Rüıtünüıı fırkamızın yenirıam
zetleri araamda bulwımıyacağı pyi
dir. 

Millet Meclisi Reisi Ki.:z.ım Ozalp 
çartımıba akpmı latımbula gidecek -
tir. 

lamet lnönü ile Recep Peker per -
tenıbe akpmı buradan aynlacaklardır. 
N&JDzet li•tesi lıııtanbulda kat'i teklini 
alacaktır. . . .. 

Yeni aaylav aeçimi hazırhklan ls
tanbulda ilerlemektedir. Rey ıı.blacak 
sandılı: ıiialemnİftİr. Sandık, alayla U
niveraite k-terans salonuna götürü -
lecektir. 

8 JUbat sabahı, Univel'*İte konfe -
ra.na aalonunda, aaat 8 de seçimin hat· 
layacağı anlatılmaktadır. F akt, inti
hap tef!İ§ h~yetine henüz resmen bir teb 
ligat geknemittir. 

Saylav seçimi bir günde bitirile • 
cektir. lstanbulda 1634 kadar ikinci 
ınüntehip reylerini kullanacaklardır. 
lstanbuldan 17 aaylav çskacağı kat'i • 
lepniştir. Namzetler ancak fırkanın 
tebliğinden sonra anl&§ılacaktır • 

Büyük Millet Meclisinde bulunacak 
kadrn saylavlann adedi, kiuıler ola -
cağı hakkında dönen pyialarm, ha -
ki.kata uyi'IJnluğu derecesine dair müa 
bet bir ff!'Y .öylenememektedir. lotan· 
bulda yeni .. ylav ...çimi dol":yıaile bü
yük tezahürat yapılacak tehir dona • 
nacaktır. 

Cumhuriyet Halk Fırkası genel yaz
ganr Bay Recep Pekerin Ye Fırka mer 
kez bürosunun bugün Anka!'Adan şeh
rimize gelmesi beklenmektedir. 

1 Askeri tebliğler 1 
Eminönü Aalr.erlik Şubesinden: 
316 doğumundan 328 doğumu dahil 

iıtihkam ve muhabere sınıfmdan henüz 
sevkedilmemit efrat 24 - 9ubat - 935 CÜ· 
nü tubeye geleceklerdir. Bunlardan be
del vermek isteyenlerin de 23 - tubat • 
935 alrt•mma kadar fUl>eye müracaatla 
bedellerini veınıderi ili.ıı olunur. 

YENi N::.:;RJYA1 

Holivut 
Holivutun 7 numaralı nü..h.ası ır'i· 

zel re&imler ve zengin mündericat ile 
intİ§ar etmiıtir. 

kem bu vaziyette de Muhteşeme hiç bir 
ceza vermcmiı oyuna devam edilmiştir. 
Çünkü ortada cezayı istilzam edecek bir 
hareket mevcut değildi. 

Avninin yaralanm81ı, bır Vefa akını 
e111aunda top havadan gelirken kendi
sinin çrkıı yapması ve Muhteşemin de 
bu sırada topa sıçramıı bulunman do
layı•ile vukua ııelmiftir. Bu anda zede
lenen Avni yere dÜfJDÜtfür. Yoksa yere 
düşen Avnini11, bazı m..Iıarrirlerin yaz
dığı gibi ba§ına beline tekme ile ve yÜ· 
ziine de yüzükle vurulmuı değildir. 

Baıta idarecileri oldui1; halde tekmil 
Vefalılar bütün diğer kulüpler ııihi Ga
latasaray kulübünü de severler. Ve ara
larındaki bu ~vgi bağını hiç bir zanıan 
kırmanıularriır. Ve kırmalarına da İm· 
kin 1DeYcut değildir. Bütün nef"iyata 
rağmen hakibb gören göuer buruı bil
mekte ve IÖ)'iemektedirler. 

En derin aaygılanmızı ve yaralı kar
deılcrimizin acılarına ortak olduğumu
zu, böyle kazaların hususile bi-zim maçı
mızda olmasından çoık derin elem duy
duğumuzu e&iin umuıniyeye ve Gala
tasaraylı karcletleftmize bu sütunlarda 
bildinneyi bir bo~ biliriz • ., 

V cfa idman Yurdu Idare heyeti reisi 
Eczacı ARIF 

Buz üstünde hokey 
DAVOS, 28. A.A. - Bu:z. üstünde 

hokey uluslar §amPiyonluk turnuvası bit• 
miştir. Kanada pmpiyon olmuttur. Neti· 
celer ıunlardtr ı 

1 - Kanada, 2 - lsviçre, 3 - ln
giltere, 4 - Çekoslovakya, S- hv~ 
6 - Avusturya, 7 - Fransa ve Itaı
Y"ı 9 - Almanya, 10 - Polonya, 
11 - Mac:arU:an, 12 - Romanya, 
13 - Holanda, 14 - Lltuanya ve Bel· 
çika. 

Gülle rekoru 
BERUN, 28.A.A. - Almanyalı at

lot Opşuf, o"impiyad şampiyonu Mü
n:hli lsmayu-rn 290 libn• ile üzerinde 
bulundurduğu iki elle giille atmak rö
korunu 292 1 / 2 libre atmak suretile kır
mıtlır. 

Ş.ddetli yağmurlar 
(Ba§ı 1 inci sahifede) 

Dedeağaç ve Seliirük yolu ile AYrupa· 
ya gitmek isteyenlere bilet verilmiı;tir. 
Sofya üzerinden tren münakalô.b tama
mile dunn"ltur. 

Nehirlerin taıması yüzünden tren 
hattının bazı kısımları bozulduğu ve ta
mire muhtaç vaziyete geldiii bildirilmel< 
tedir. Mamafih, Yunan arazisindek; tah
ribat daha fazla olmuştur. Su basması 
yüzünden Karaağaçla Edirne istaayonu 
arasındaki münakalat IA tamamile dur• 
muıtur. Edirne ile lstanbul arasında 
i,leyen muhtelif katarlar, Karaağaca ka
dar gidebilmektedir. 

Direktör Edirneye gitti 
Şark ıimendiferleri kumpanyası eli -

rektörü Bay Paskal ile hareket dairesi 
t"eisi Bay Antomari ve yol dairesi reisi 
Bay Kristi eYVelisi gece sabaha karıı 
hususi bir trenle Edirneye gitmiılerdir. 
Şirket ne:ı:dindeki Nafıa baımüfettiıi 
Bay Salahaddin de dün akıamki kon -
vansiyonelle hadioe mahalline gitmittir. 

Edirne muhabirimizin telefonu 
Dün Edirne muhabirimizden su bas

masının tahribatı etrafında ıu malümab 
aldrk: 
Sular birdenbire denecek bir aü

ratle yükseldi 
EDiRNE, 28 (Telefonla) - Dün E

dirne ve civarına sabahtan aksama ka
dar tiddetli yafmurlar ya:{dı. ·Nehirler 
•aal 22 ye doğnı yükseldi. Gazimihal 
polis komiseri tarahndon haberdar edi
len vali ve mnumi müfet!İ§ derhal aq 
basmasına uğraması muhtemel yerleri 
dolaıtılar. Polis ve jandarma, itfaiye teı 
kiliitı harekete geçerek zayiata meydan 
Yerilmemesi için icap eden tedbirleri al
dırdrlar. Uç ıaat içinde süratle yükselen 
ıular Ga:z.imihal, Kiri1:1ane, Tabakhane, 
ve Kara Azmı göl mahalli isimli semtle
rini bam ve yiilaeliı sahahın sekizine 
ıkadar devam etti. Y enii.narette çöken 
bir evde 30 yatında bir kadın öldü. 

Edirneden Karaağaç istasyonuna ye
titmek isteyen Uzunköprülü Ahmet ve 
Malımııdun ve iki kumpanya müstahde
m.inin bindikleri araba sularda kaldL 
Yolcular bir ağaca tırmandı ar. Araba 
lt~ygirleri telef oidular. Ka<aağaçtan a. 
rahacı Hüseyin imdatlarına yetişti, yol
cuları bin müfkülatla kurtardı. 

Kav.ıdı kazasında yahıı:z bir öküz bo
ğuldu. 

Ebeköy ile Bosnaköy ovalan su altın
da kaldı. 

Mütkül vaziyete giren iki hudut ka
rakolumu2un efradı alınan tedbirlerle 
kurtuldular. Baıkaca İnsan ve hayvan 
zayiatı olmadı. Fırka ve Hililia!ımer za. 
rar görenlere l<arıı müıterek yardımlara 
aeçtiler. 

tiava sabahtan alqama ıkadar ılık bir 
ilkbahar günü halindedir. Akfalll üstü 
sularda bir buçuık metrelik tenezzül kay
dedildi. Marq köprüsünden ileriye doğ
nı olan ve Yanan ..-azisinde ıkalan 300 
metre timendifer hatb harap olduğu i
çin Edirneye gelen tren ileriye gidemi
yerek Karaağaçta kaldı. 

Sivilingraddan Kalekapıya gelen eks
preı yolcuları otomobillerle Karaağaç 
istasyonuna indiler. Ş....k fimenrliferl ,~; 
müdürü Paskal ve Mösyö Krüt servis 
trenile buraya geldiler ve Maraı köprü. 
süne kadar gittiler. 

Konvansiyonel treni bu akfalll Kara· 
aiaçtan htanbula hareket edecektir. 

Bozuk olan mıntakada bir müddet i
çin aktarma yapıbnaH zarureti lü11rl ol
muştur. 

Su alhnda kalan yerler 
EDiRNE, 28 (Milliyet) - Nehir!,.. 

rin ansızın ""1m&ll bu civarda oldukça 
ehemmiyetli hasara! yapnuıtır. Edirne 
iatasyonu ile Karaağaç istasyonu arasm 
daki 3 lııilometrelik şehir hattı ve bu a
razi tamamen au altında kalnuşbr. Oto
büs ve otomobil münakal.itı da durmuı
tur. Edirne • Alpullu ıosesinden baıka 
diğer yollar su altındadır. Şehir hattın
da 1,S kilometrelik deıniryolu hasara uğ 
ramııtır. Sular çekilir çekilmez, tamiri
ne ha§lanacakbr. Posta ıkolileri Alpullu
Edirne yolu ile buraya getirilmiıtir. 

htanhula giden 106 numaralı muhte
lit katar Karaağaç İ.stasyonundan hare
ket etmittir. 

Ajanaın verdiği talısilcit 
EDiRNE, 28 (A. A.) - Son günler

de Edimede ve Bulgaristanda bııtlayan 
tiddetli, aiirekli yağmurlar yüzünden 
Tunca ve Meriç nehirleri tafDUtı sular 
Edirnenin kenar mahallelerini. istili et. 
mittir• Dün akıam saat 11 de yüksel
meğe başlayan sular üç saat içinde 8-10 
mahalleyi baımıııbr. Zabıta sabaha ka
dar çalıtmıt. ssndallar ve arabalarla, ev
leri su altmdıı ıkalan halkı kurtannıı, hiç 
bir boğulma hadisesine meydan veril -
memiıtir. Bazı evleT yıkıhnıttır. Sular 
çekildikten sonra birçok evlerin yıkıl -
maaı ihtimali varılır. 

Sular çekilmeğe başlamııtır. 

Şehrimizde havalar ncuıl ge~ti 
Dün ve evvelki gün ıehrimize de çok 

miktarda yağmur yağılı. Bu kadar hızlı 
ve sürekli ya.ğmw- epeyi zamandaııbcri 
yağmamıştı. Dünkü yağmurda tehrimi
zin Eminönü, Bcıiklllf tramvay istasyo
nu ve diier yerlerinde her zamanki gibi 
ufak göller hisıl olmuıtu. Şehrin birçok 
caddelerindon çok miktarda •el akmıı
tır. Yağan yağmurların tairile Galata
saraydaki cadde üzerinde olan binalar
dan birinin üot kısmında ufak bir çö
küntü olmuştur. Bu arada caddeye de 
bir il<i tat düıtüğü için polisler tehlikeli 
yeri kordon albna almıılar ve yıkılmak 
istidadını gösteren kısmı yıkmıılardı:r. 
lzmirde de fiddetli lırhnalar oldu 

IZMIR, 28 (A. A.) - Geçen gece oa 
at 3.30 da eımeğe haılayan şiddetli 
bir fırtına, beş saat devam etmİf ve hay
li zarar venniıtir. Fırtınadan hazr evle
rin kiremitleri uçmuş, pencere önlerine 
bırakılan aaı...rtar düşerek parçalanmış, 
açık bırakılan pencere kepenklerinden 
bir çoiu kopmuş, Kordon'da lzmir palas 
önündeki aı·sayı çeviren tahta perde yt· 

kılmıf ve dtnize •Ürüklenmiştir . 
lzınire yalcın kazalarda ve Manisada 

Romatizma 
ve bıitan ağrılara kdrş . 

SULAJİL 
Iİıl•ılÇıİ. o;k faydalı ve ıc>irli ba.ıci hır 

devadır. 65 kuruşıur. ••• ---
Ftih sulh üçiincü hukuk hakimliğin

den : Mahkememizce terekesine vaziyet 

edilen Yedikule Kürkçüha§ı Ahmet ş._. 
ıeddin mahallesinde Y eclikule caddesin

de eski 3 mükerrer ve 3 mük>rrer yem 

15 ve 17 No. lu evde oturmakta iken 

3-1-935 tarihinde ölen Hacik oğlu lıtep• 
nın Varisi oğlu Kirkorun ikametgô.hı 

meçhul olmasına binaen ;,mi yazılı Kir· 

kor ile iddeayı veraset edenlerin ve a

lacak ve borçlularının üç ay zarfıı.da 

mahkemem.ize müracat etmeleri ve akıi 
takdirde ölünün vasiyetnamesi açdaTak 

V81iyet muktezasının ifa edileceği lüzu

mu ilan olunur. (7455) 

lstanbul asliye ikinci hukuk mahke
mesinden : Davacı Sultana vekili avukat 
Seadettin Ferit tarafından müteveffiz Fik 
riye, NeYin, 111.am;, Lütfi, Hakkı Ye 
bo~lu müteveffa !afcı latirati oğlu Pa
nayot aleyhine mahkememizde açılan üc 

reti vekalet ve yol masrafından mütevel. 

lit 1500 lira alacak davaımm tahkikatı 
bilikmal mahkemeye tevdii üzerine 

16-1 -935 tarihli açık dunıf1118da müddei
aleyhlerden Panayota gönderilen daveti
ye arka11ndaki meıruhatta Panayotun 
beı alb ıene eYYel Yunaııi- gittiği 

Ye ikametgiilımın meçhul olma11 sebe

biyle tebliğat yapılamadığı anlaıılımı ol

duğundan Panayota ilanen tebliğat ifa· 

ama ft ilan için de 20 ırüıı müddet tayi
nine ve durupnanuı 13-2-935 tarihine 

müsadif 9U"§BIDba günü saat 13,30 ta 

'>ırakılma11na mahkem«e karar verilmiı 
ve bu husuıdaıki davetiye de mahkeme 
divanhanesine asdmıı olmakla mezkUr 
gün ve saatte mumaileyh Penayotun 

mahkemede hazır bulunması ve aksi talo 
dirde muamelei kanuniyenin gıyabında 

icra edileceği maliıınu olmak üzere key
fiyet H. U. M. K. 141 inei maddeoi ah

kamına tevfikan teblii makamına kaim 
olmak üzere iliin olunur. (7456) 

lstanbul bqinci icra memurluğundanı 
Bir borçtan dolayı para)'11 çenilmesine 

karar verilen bir kürk manto 3-2-35 pa

zar giiııü saat 12 de Mabmutp&f& kürk
çü hanında 43-49 numarada açıl< arttır 

ma ile Mttlacağmclan ahcılarm bu ad

resteki memura müracaat etmeleri ili.n 

olunur. (7464) 

lıtanbul 4 üncü icra memurluğun
dan : Satılmaaına karar verilen tahta ha
linde teneke ve taban mantan 2~-93$ 
cw=rteai günü saat 1 O dan itibaren Ga
lata Y enicami mahallesinde Zencirli han 
•okağında 9 N n. 1ı imalathane önünde a

çık artırma ile satılacağından ntiyenle
rin l'ÖSlerilen gün ve aaatta mahallinde 
bulunmaları ilin olunur. (7463) 

fırtına ayni şiddetle e&miıtir. Bazı ka
zalarla lzmir arasında telefon telleri ve 
bir kısım direklerin kırılmaoı ve devril
mesile bir aralık muh..berat durmuş ıae 
de tekrar acele tamir edilmiıtir. 

Fırtma saat 9 a doğru ıükunet bul· 
mağa hatlamıı ve ondan aonra gu halin
d~ kar taneleri düşmeğe hatlamıı ve bq. 
nu yağmur takip etmiıtir. Yağmur git
tikçe tiddetini arbrımt ve fırtına ile aağ. 
nak halini almıfbr. Bir aralik çok tid
detlenen yaimurdan korl<ıılmuı ise de, 
bazı münhat yerlerde su birikinti.inden 
maada ehemmiyetli bir şey olmamışbr. 

Çanakkalede de 
ÇANAKKALE, 28 (A. A.) - Ça. 

nal<kaleıle de iki vünden beri fiddc:ıı lo
dOI fırtınası devam etmektedir. Şidduli 
yağmur, biraz da dohı yağınıştır. Bir 
kaza ve zarar ifıitilmemiıtir. 

Dünkü Barometre 
JSTANBUL, 28 (A. A.) - Sıfır ha· 

raret dereceaine ve deniz aeviye.5İne İn· 
dirilmit barometre bu aabalı saat 7 de 
753, saat 14 te 754, hararet derece•i 7 
de 10.S, saat 14 te 10. Azami hararet de
l"ecesi 15, tigari 6.5. Rüzgar batı ile kc
fİ.tleme •asında csmiıtir. r\zami sürati 
saniyede 26.5 metreye çılı:rtÜfbr. 

Memlekette 
ANKARA, 28. A.A. - Bugün Türki

yede han ya:z.iyeti: Ziraat Vekaleti me
teoroloji enstitüsünden alınan malumata 
göre, son 24 saat içinde tazyik düşüklü
ğü batı ve lodos rüzgarlarından ötürü u 
Karadeniz kıyrlannda hava bir gün evve
le nazaran 9 derece etrafında olmak üz
re yÜksehnit ve temamiyle yağıf)ı geç. 
mittir. En çok yağq gören yerler Trak
ya, Ege ve Orta Anadolunun bab kıs
mıdır. Buralarda yağıı 9 ila 37 milimet
re arasındadır. En çok 44 miliı!.&tre ola
rak Aydında ölçühnüıtür. 

Bu gece en dütük suhunetler ııfın al 
tında Karı' da 22, Erzurum' da 13, Kas
tamonu'da S, Sivas ve Malatya'da 4, 
Çorum' da bir denceclir. 

Dünkü yağışlardan Mene ve Tunca 
nehirleri taımııtır. 

Alaçah ve Maniaa'da kuvvetli fırtına 
olmuş, fazla zarar yapmamııbr. Muğ
la'da fazla yaifı~lardan bir krsım trlalar 
•u altında kalmıştır. 

llugün Ankr-..da öj;leden sonraa saat 
14 de suhunet 11fırm üstünde S derece 
idi. 



istanbul Mıntakası Varidat Ta. 
hakkuk Müdürlüğündenı 

Eminönü şubesi çevresinde olup hissedarlarının oturdu-
ğu yer belli olmayan binaların yerleriyle genel bina yazımın· 

da konulan ve gerçekleşen iratları aşağıda gösterilmiştir. 
İsimleri yazılı hissedarların sözü geçen iratlara yarından iti
baren on beş gün zarfında " Resmi tatil günleri hariç,, 
itiraz edebileceği, Bina vergisi nizamnamesinin 29 uncu 
maddesi delaletiyle Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 
141 ve 142 inci maddeleri mucibince ilan olunur. (429) 
Mahallesi Sokağı Kapı Tahrir 1 aml Bi dayeten Diğer hi11erdal'· 

No. No. muhammen lann itirazı üze· 

Irat rine kesbi kat'i

yet eden Irat. 

Şeyh Gey- Arpacılar 55139/ 2Polikeni 
Lira 

1320 
Lira 
1120 

lani 
~hıçelebi Taşçılar 10 159 

" " " " 
Fatma 
Amire 

360 
360 

360 
360 

İstanbul 4 üncü icra memurluğundanı 

Emniyet Sandığı namına 
400 lira mukabilinde birinci derecede ipoteki olup yemin· 

li üç ehlivukuf tarafından tamamına 1472 lira 50 kuruş kıy
met takdir edilen Erenköyünde Göztepe M. Mehmet ef. Kayış 
dağı sokak E. 20 Y. 44 No. lu bir ev iki tamam ve natamam 
ahıra açık arttırma vazedilmiş olduğu 6-3-934 tarihine mü
sadif çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci 
arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muham
minenin yüzde 75 ni bulduğu takdirde müşıerisi üzerinde bı
rakılacaktır. Aksi takdirde en son arttırmanın taahhüdü bakı 
kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edilerek 21-3-935 
tarihine müsadif perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar 
keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma 
bedeli kıymeti muhamminenin in yüzde 7 5 ni bulmadığı tak
dirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bıra
kılır. Satış peşindir arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin 
kıymeti muhamminenin yüzd c 7 ,5 nispetinde pey akçesi ve· 
ya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları 
lazımdır. Haklan tapu sicilli ile sabit olmıyan İpotekli alacak 
)arda diğer alakadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak
larını ve hususile faiz ve masa rife dair olan iddialarım evrakı 
müspiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün 
zarfında dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hak
ları tapu sicilli ile sabit olmıya nlar satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden 
mütevellit belediye rusumu ve vakıf borçları borçluya aittir. 
Daha fazla malfunat almak isteyenler 19-2-935 tarihinden i
tibaren her kesin görebilmesi için dair-:!de açık bulundurula
cak arttırma şartnamesi ile 934/ 2619 No. lu dosyaya mü
racaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan 
olunur. (427) 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünd~n~ 
Tahlisiye Mütekaidini ile Eytam ve Eramile mütareke 

esnasında verilemiyen maaşların 934 Mali senesi zarfında 
verilmesi olbaptaki kanun iktizasından bulunduğundan mü
tareke senelerinden alacakları bulunan Tahlisiye Mütekai
dini ile Eytam ve Eramilin en son 31-5-935 tarihine kadar 
Umum müdürlüğe müracaat etmeleri. Aksi takdirde hakları· 
nı iskat etmiş addolunacağı ilan olunur. (296) 

Konya asliye hukuk hakimliğinden: 
Konyamn Gazialemtah mahal lesinde Piri.tineli Hamdi banesin.' 

de mukime müteveffa izzet kızı Medihanın lstanbulda Galatada He
zaran caddesinde Postane karşısında 2 numarada Mitakdia ve birader
ler nezdinde makini&t Tevfik aleyhinde Konya asliye hukuk mahke· 

mesinden aldığı ve bir ay içinde m Üfterek hayata dönmesi lüzumunun 
müddeaaleyh mumaileyh Tevfika ihtarına dair verilen hükmü havi 
24-11-934 tarih ve 802 numaralı ilam mahkümünaleyh tevfikin ika
metgahı meçhul kaldığından dolayı ilanen tebliğat icrasına karar ve
rilmit olduğundan tebliğ makamına kaim olmak üzre keyfiyet ilan o-
lunur. (7479) 

................. 1 .... 

Deniz yolları 
Ace!t§e!" ,E~y ~~ı 

Tel 42362 - Sirkeci Mübürdanacle 

.. --· Han. Tel. 22744 ~--1111 
TRABZON YOLU 
ANKARA vapuru 29 ikinci 

kanun SALI günü saat 20 de Ri-
ze' ve kadar. (409J 

720 

AYVALIK YOLU 
BANDIRMA vapuru 30 1-
kincikanun ÇARŞAMBA gü
nü saat 19 da Ayvalığa kadar. 

(436) 

1 ıtanbul aaliye binnci ticaret mahke

mesinden : Türkiye İt Bankası lstan
bul ıubeıinin Bahçekapıda Celal bey 

hanında 4 numarada Simon Uıakliyan 
aleyhine 934°1318 dosya numarasile aç

dığı 7616 türk lira11 alacak davasından 
ötürü oturduğu yer belli olmayan borç· 

!uya tebligatın ilanen yapılmMına mah· 
kemece karar verilerek muhakeme 
11-3-935 pazartesi saat 14 de bırakıldı
ğından borçlu Simon Uşakliyan belli gün
de a:elmcdiiii veya vekil göndermediği 

tak.ıirde hakkmda gıyap muamelesi ya

pılacağı ilan olunur. (7466) 
.. -

Umumi Ne1riyat ve Yazı işleri 
Müdürü Etem izzet BENiCE 

İLAN 
htanbul'da Osmanbey'de Kodaman 

sokağında Hayat aparhmarunda ikamet 
edt.n Halil oğlu Bay M. Atıfın firmamrzla 
münasebeti olmadığı ve finnaıruz namına 
harekete de hiçbir zaman mezun bu
lunmadığı görülen lüzum üzerine ilan 
olunur. 

Ali Nuri ve Şeriki 

İstanbul • Galata, Hezaren ıokak 19 
(7460) 

lstanbul asliye 4 üncü hukuk mahke
mesinden : Taksimde Vifak palaş apar• 

limanında 4 No. da oturan ölü Leman 

vari~i Sofi Patndiı'e ı Belediyenin Tepe 
batı bahçesi müsteciri ölü Leman zama

mnda 5 eylül 929 tarihinden 31 T. evvel 

932 tarihine kadar bahçe içinde tesis e

dilen Lunapark eğlence mahalline ai~ 
duhuliye biletlerinin darülaceze hissesi 

olan 582 lira 60 kuruıu tediye etmekten 
imtina eylediğinizden faiz ile birlikte 

tahıline karar verilmesi isteğiyle beledi
ye vekili tarafından aleyhinize 934-247 

numara i1e açrlan davadan ötürü dava 
arzuha1i adresinize gönderilmiş iaede 

ikametgahınızı terk ile bir semti meç

hule ırittiğinizden bila tebliğ iade ed'l
diği mübaıirin yazmndan anlaıddığın

dan bu dava arzuhalinin ili.nen tebliğine 
ve tarihi tebliğden itibaren on günde 
cevap verilmesi lüzumuna karar veril
diğinden keyfiyet tebliğ makamına 

kain. -.lırAk ıİ•·~• iliı. olvı;,.llJ"• i745d) 

El işlemeleriniz için 
Dünyanın en eski kolonları olan 

C. ·B. 
Kotonlarını arayınız. 

Renkleri kat'iyyen 
teminatlıdır. 

C. B. Paradır 
Nikolaidi _ Efti 

Galatasaray No 204 

TURHAL ŞEKER FABRİKASI 
1. 2 inci Kanun. 935 Tarih~nden itibaren 

SATIŞA BAŞLAMIŞTIR 
FIATLAR: 

Fabrikada Teslim K Ü P ŞEKERi 40 ıuruıtur 
. KRiSTAL ,, 37 ' 
En Aşağı Sipariı 1000 Kilodur. 

Adres: TURHAL Şeker Fabrikası T. A. Ş. Telgraf Adresi: Fabrika TURHAL TUR~f \. 

K A Ş E 

NEOKAlMiNA 
Grip • Nevralji • Baş ve Diş ağrıları • Artritlzm • 

Süt veren annelere 1
- İstanbul Levazon Amir- 1 
liği Satın Alına Komisyonu ı ________________ , ____________________ ... 

1 llanlan ı 

Hastahaneler ihtiyacı için 
1600 çift terlik 3 Şubat 935 
pazar gÜnÜ saat 14 de açık ek
siltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 2640 liradır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek ve eksilt
meye girmek üzere 198 lira ilk 
teminat akçesiyle Tophanede 
satınalma komisyonuna gel
meleri. (724) (191) 390 

• *. 
Yirminci müstakil Fırka i

çin beş büyük kazana talip çık 
madığından 3 Şubat 935 pa· 
zar günü saat 15 de pazarlıkla 
alınacaktır. Tahmin bedeli 17 5 
liradır. İsteklilerin şartname· 
sini görmek ve pazarlığa işti
rak etmek üzere 26 lira 25 ku
ruş son teminatlariyle T opha
nede satınalma komiusyoı:ıuna 
gelmeleri. (756) ( 438) . .. .. 

1 -Topçu ve Nakilye nıek 
lehinde bulunan 7 46 adet boş 
benzin ve yağ tenekesi pazar• 
lıkla satılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedel 
2984 kuruştur. 

3 -Teminatı 448 kuruştur. 
4 - Pazarlık 30-1 -935 ta

rihine müsadif çarşamba gÜ· 
nü saat 15 de Tophanede sa
tmalma komisyonunda ya· 
pılacaktır. (753) (441) 

* * * 
İstanbul Levazım Amirliği

ne bağlı kıt'at için 32000 ki· 
.Jo kuru soğamn açık eksiltme· 
sine verilen fiat pahalı görül
düğünden 30 İkincikanun 935 
çarşamba günü saat 14,30 da 
alınacaktır. Talimin bedeli 
1920 liradır. İlk teminatı 144 
lira olup isteklilerin belli saat
te Tophanede satmalma ko
misyonuna gelmeleri. (752) 

(442) .. . .. 
Levazım Amirliğine bağlı 

kıtaat ihtiyacı için 150 ton ar· 
panın kapalı zarfına verilen 
fiat p.ahalı görüldüğünden 3 Şu 
bat SS5 ~azar günü iaat 15,30 
da :>u:arlık~a alınacaktır. T ah" 
min bedeli 6750 liradır. Şart
namesini göreceklerin her- gÜn 
ve pazarlığa gireceklerin belli 
saatte 506 lira 25 kuruş temi
natlarile T opanede Satınalma 
Komisyonuna gelıneleri. 
(757) (437) 

• * ... 

Hastaneler ihtiyacı için 1051 
aded surahi şeklinde bakır su 
kabı 14 Şubat 935 perşembe 
günü saat 14 de açık eksiltme 
ile alınacaktır. Tahmin bedeli 
1156 lira 10 kuruştur. İstek
lilerin şartname ve numunesi
ni görmek üzere her gün ve 
eksiltmeye gireceklerin 86 lira 
71 kuruş ilk teminatlarile belli 
saatte Tophanede Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 
(755) (439) 

* • * 
Levazım Amirliğine bağlı 

' 

FOSFATLI ŞARK MALT HULASASI 
Kullanınız. Slltllnll.U arttırır. Çocukların kemiklerini kuvvetlendirir. 425; 

ür nonım ır e ı, - esıs arı ı: 6t' 

Sermayesi: 10.000.000 İngiliz lirası lstanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanlan. / 

Türkiyenin baılıca şebirlerilc ~ 
Beher metresinin tahnÜJI .f 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve Mançe11ter'de deli 264 kuruş olan ve yef,' 

Mısır, Kıbrıs, Irak, lrın, Filistin, va Yunanistan'da fUbeleri fabrikalar mamfilatından eJlı 
Yu~oslavya, Romanya, Suriye ve Yunanistan'da 

Filyalleri vardır. 14 

Her türlü banka muameleleri yapar. 

Üniversite Arttırma ve Eksiltme 

1 

2 

ve Pazarlık Komi•yonundanı 
Üniversite Tıp Fakültesi Teşrih binası elektrik tesisatı 
2-2-935 cumartesi günü saat 15 de ihale edilınek üze· 
re kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. İhale Ü
niversite Merkez binası nda toplanan Komisyon tara
fından yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için taliplerin ticaret odasında 
müseccel, elektrik lesi satile müştagil bir müessese sa· 
hibi ve elektrik, mühen disi 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 makbuzlarım teklif zarflarına koy-
maları lazımdır.Teklif m ektubları saat 14 e kadar Umu· 
mi Katibe verilıniş olacaktır. 

4 İstekliler bu İşe ait dosyaları almak için muhasebe vez
nesine 45 kuruş yatırıp makbuzlarım komisyon katibi-
ne vermeleri lazımdır. (251) soo 

Bilumum Gümrük Komisyoncu 
Maiyet Memuru 

ve Tuccar Müstahdemlerine 
İstanbul ithalat Gümrüğünden: 

1 - Komisyoncu, Maiye t memuru ve tüccar müstah
demlerinin ellerindeki karnele r yeni basdırılan karnelerle de 
ğişdirilecekdir. 1 

2 - Y enikarneler imtihan komisyonunca kayıdlara na
za.•an doldurulacak teklif ve İn ha varakaları üzerine Gümrük
ler Umum Müdürlüğünce verilecektir. 

3 - Bu işin başarılması iç İn her Komisyoncu maiyet me· 
muru ve tüccar müstahdemler i matbu bir teklif varakası alıp 
26 kuruşluk pul ile birlikde im tihan Komisyonuna getirme
leri lazımdır. 

4 - Bu suretle bugün bilfiil çalışanlar tesbit ve bunlara 
aid teklif ve inha varakaları Gümrükler Umum Müdürlü
ğüne gönderilmiş bulunacakd ır. 

6 - Alakadarların 25-1 -9 35 ten 25-2-935 tarihine kadar 
müracaatları ve müracaat etm eyenlerin bittabi alakalarım 
kesmiş olduklarına hükmolun arak eski kayıdlarına göre tek
lif ve inha varakası doldurulın ayacağmdan yeni vesjka alama· 
yacaklan ilan olunur. (326) 629 

kıtaat için 17 ton kesme, 17 1 
ton çubuk makarna ile 3 buçuk 
ton tel ve yedi ton arpa şehriye 
14 Şubat 935 perşembe giinü 
saat 15 de kapalı zarfla alına· 
cakdır. Tahmin bedeli 9105 li
radır. isteklilerin şartn.ame-

sini görmek üzere her gün ve 
kapalı zarfa gireceklerin belli 
saatten bir saat evvel 682 lira 
87 buçuk kuruş ilk teminat ve 
teklif mektublarını Tophanede 
Satınalma Komisyonuna ver-
meleri. (754) (440) 

bin metre kaputluk kumaş ~ 
palı zarfla eksiltmeye konıJI 
tur. ihaleleri 31-1-935 1't!: 
ıembe günü saat 11 dedir. 
neğini görmek ve 325 kur:( 
§artnamesini almak isteye el-t 
her gün öğleden sonra ve ~n 
siltmeye gireceklerin de 78~ 
liralık teminat meklubları ~1 

arttırma eksiltme kanununııı' 
üçüncü maddesindeki vesi)ıl: 
larla birlil<te teklif mektublB' 
rıru ihale günü saat 10 da ;,,1 
kara M. M. Vekalet Satınall"' 
Komsiyonuna vermiş bul'jj 
maları. (745) (l ~ .... 

Beher metresinin tahıııi~ 
fiatı 244 kuruş olan ve yetı 
fabrikalar mamulatından elt 
bin metre elbiselik kumaş ' 
palı zarfla eksiltmeye kof 
muştur. ihalesi 31-1-935 rl· 

§embe günü saat 2,30 dadı1 
Orneği görmek ve 305 ktı~ 
mukabilinde şartnamesini 
mak isteyenler her gÜn öğ} 
den sonra ve eksiltmeğe gı~ 
ceklerin de 7350 liralık teıtıl' 
nat mektub veya makbuz}B 
ve arttırma eksiltme kanUJlı: 
nun 3 cü maddesindeki veJI 
kalarla birlikte teklif mektJıi 
larını ihale günü saat 1.30 , 
Ankarada M. M. Vekaleti Sj 
tınalma Komisyonuna verfl'ı 
leri. (746) (134iıı 

••• 
1 - Kırklarelindeki ıotı 

ihtiyacı için 3600 liralık ~ 
man, 9000 liralık Kuru 
pazarlıkla alınacaktır. I 

2 - Samanın muhaınıJI ( 
fiatı beher kilosu iki, kurıl j 
tun beher kilosu beş kuruş,~ 

3 - Pazarlık günü 10 "ııl 
bat 935 pazar günü, SaıJI Jı 
15 de Kuru Ot saat 15,30 
dır. 

4 - İlk pey parası sa~'~ 
için 270 lira, Kuru ot 1~ 
675 liradır. 

5 - Pazarlık Çorluda 9 
tınalına Komisyonunda ye.P 
lacaktır. t 

6 - Bağlantısını görıı' 
1 

isteyenlerin her gün ve P,.ı f 
lığa gireceklerin beUi giiJI; 
saatte Komisyonumuza ~1 
meleri. (771) (39 


