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Milliyet hu adı alıyor Milligetin geni adıdır 

F'IATI 5 KURUŞTUR . 

'f ürk kadını ve 
Acun kadını 
!>-.~~u_ılar arası kadınlar birliği 
~-,nı Bayan Corbett Aıbby dün 
J..._ ıı~ul' a geldi. Bayan Aahby'nin 
)e'drı ul'a gelmesi, bu yıl Türki
•ı Jqe toplanacak olan uluslar ara
llılJ. dınlar birliği kongresi çalıf
ı11,1 tının ba,langıcı sayılabilir. U
llı1ı:r arası kadınlar birliği kuru
ltrı uıı anıacı, her ülkedeki kadın
&tl h~ddathğın en yüksek ıiya
&tyl ı olan ıaylav seçmek ve 
t~ seçilmek hakkına kavut
de lq ır, Atatürk'ün Türkiyeıin
~dınların bu yüksek siyasal 
lı.ı kı kavuttukları bir yıl i~inde, 
lı.ıJ• d trunıun kongresini latan
~ o\ a toplaınaıı çok yerinde bir 
~it, ~Yo~. Kongre toplandığı va
~ OleJti ııluıların kadınları göre
'1tııı~rdit- ki, Atatürk'ün önderliği 
elde a bu yüksek ıiyasal hakkım 
lıöy\ 'ten Türk kadınının bundan 
'~ u kurum içindeki yükümü, 
'- " hatka kadınların da o ama
~lı arınalarma yardım etmekte 

Yor. 

tıqll.~uslar arası kadınlar birliği o
)1(1 uç Yıllık bir kurumdur. 1902 
llj ~da kurulmut ve ilk kongresi
~ııd e Vatington' da toplamıttı. 
ltoııe an sonra sıra ile Berlin' de, 
ll.'d 11~ag'ta, Amsterdam'da,Lond
Ceıı a, ıtokholm'de, Budapette'de, 
llQıı e\'re' de, Roma' da, Pariate ve 
liıı• dolarak ta 1929 yılında da Ber
~ R~ toplarımıttır. Kurum yasası· 
lıir tore Kurultay'ın her üç yılda 
~llııo0P~anınuı gerektir. Ancak ö
ltr b .rıı!k sduntı dolayııile kadm
lopt ırlıği, 1932 yılında kongresini 
ı~Yaınanuttır. Bundan dolayı, 
llQllt da Berlin' deki kongreden 
ıı--a ilk olarak, kurultay 18-25 
~I 11 Yedi günü içinde İstanbul' da 
l~ -.ıa.caktır. Kadınlar birliği, 
!iiıı Yılında kurulduğu vakit bü
~ ~acı acun kadınlarını siyasal 
'-.r arına kavutturmak iken,kadm
"tt''avat yavat bu haklarını elde 
it,~· e~ sonra, çalıtmalarını genit
lıı 1~tlerdir. Bugünkü amaçları· 
911 f 0 •terebilmek için kurumun 
lııtınollara ayrıldığım gözönünde 
'ti h ~k Yeter. Bir kol henüz siya
!ııı ~klarmı elde etmiyen ulusla
lkiıı . dınlarına yardıma çahtıyor, 
'cı bir kol, çalı9mak bakımın
l)rı( d~ erkek ile- kadın arasındaki --d ıg~ kaldırmıya çalışıyor. Bu, 
"ıilt 't:!e erkek arasında ökono
'İ)llı aberlik demektir ki, bugün 
d~. Ôl ~eraberlik kadar değerli
d~ k' ÇllJıcü bir komisyon da var' h uluslar derneği ile birlikte 
~ıy arı,ının pekleşmeıi için uğ
llıiay or · Bunlardan batka iki ko
~Otiı 011 daha vard.u: biri kadını 
~ e..,f,0 1Iara dütürmemeye, öteki 
IQl)a 1 kadınların haklarını koru
ı,t 

11 
ÇaJıfıyor. Görünüyor ki ulus

'-ı 1'1 kadınlar birliğıııin çalış
l()y,{ adının siyasal, ökonomik, 
)iikaeı du~munun iyiletmesi ve 
.\.~liirk'e~ı amacını gütmektedir. 
'~çla un kurduğu Cumurluğun 
tıbi rı da buna uygun olduğu 
b~ka C:neral ismet İnönü'nün 
~de11 ~ıg~ altındaki hükumetin ö
•Qr, 1\ erı güttüğü siyasa da bu
~tkekı adı_nın ökonomik yaşayışta 
ylıııe ~ hır olmasına, kadının yük
.. İitk ~ne sözün kısası insanlığa, 
hııı k U~urluğu kadar hiç bir re
lııit'i:ç hır ülkede yardım etme
~ııı, k~::unıurluk, Türkiye' de ka
~e•iıı ea arkasında buldu. Onu 
t'.tıi katdarkasından çıkardL Peçe-

1 te
111

• ırarak kanı ve yüreği gi· 
l()hat ız olal\ alnını açtı. Onu 
~'kta:k•a~·ıtta bir oyuncak ol-
~· Ya Urtararak erkeğe arka
~1k "ePtı. Kadının siyasal ökono
~1tiııı ' 0 Y•al durumundaki bu de
b eae;lil A.tatürk devrimlerinin en 
tttaberİ{!~den biridir. Siyasal 

lııiıı Rı elde etmek te bu dev-
t erı ·1 
~ "arııı 1 eri adımıdır. Bu ama-
d dırı k 'Ya çalıtan uluslar araıı 
.;tliğj ~rumunun, Atatürk'ün ön
t a~ıııa t tında Tür_k kadını bu a
j;.'•ııi t avuttuğu bir sırad:ı kong· 
1 1 bir r 0 PraJ.-~ '\rımızda yapması 
~~~ek k ilatlayıştır. Türk kadını ge
İi~Utııı:ııgreye siyasal haklarına 
lı '; kad' olarak çıkacak ve batka 
) 11 lirllekİ~arı~a örnek olacaktır. 
d 'ıııtıakı 1 Yukümünü şimdiden 
ıı'lllar b·"ı~lduğunu da Mısır ka-
~ ır 1-- k \iı...~llıı li d gı urucusu ve başkanı 

ı .. '"'I erd 11 a Şavri'nin söylediği 
" en a l llaııı 111 hi 11 .'Y~~z. Anadolu a-

ldırdıgıne göre bu Mı-
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..,. SAYLAV NAMZETLERi 

Beşinci büyük kurulta
yın 399 üyesi olacaktır 
Yeni meclisin Üge/eri geçen mec

lise nazaran 82 /azla olacak 
ANKARA, 29 (Telefonla) - Befinci Büyük Millet Mec

IUinin evvelce yazıldığı gibi 395 değil 399 üyen olacağı lçifler 
halıanlığına gelen •on malumattan anl~ılmıfhr. lllanbul, An. 
talya, Bolu ve Er:zurum vilayetleri 10 gün evver ilan edilen •ay
lav adetlerine ni•betle birer faz.la .aylav çıkaracaklardır. 

Bu vczi:,ıete g5.·e yeni meclİ•İn üyeleri geçen mecli.e nazaran 
82 faz.la olacaktır. Bepnci Millet meclirinde gerek bayan aay
lavların burunacağını, gerek•e saylav adedinin tahminin fevk.in· 
de arthğını gö:z önünde tutan Mecli• idare müdürlüğü bir mart 
toplanhsına hazırlık olmak ü:zere meclis binasında tertibat al. 
mağa baflamıftır. Toplanh salonuna yeni 11ralar ilave flllilmek
tedir. Binanın vutiyer kısmı genİfletilmektedir. 

Önümüzdeki halta ortasında ilanı mukarrer fırka nam:zetleri 
arasında Diyanet işleri reisi Bay Rilatın relikaaının bulunacağı 
,ayidir. Bundan başka lzmirden Bayan Sabihanın ve Benal 
Nev:zadın nam:zetliğinden bah.sedilmetkedir. Namzet liste.inde 
görü/meıi kuvvetle muhtemel isimler arasında Adliye bakanlığı 
mü•tefarı Bay Tevfik Naz.il ve Fırka umumi idare heyeti üye/e
rinden Bay Rahmi vardır. Listede ameleden yeni namzetler gö
rülecektir. Namzet listesi dışında kalacak bugünkü meclis üye
leri arasında ise Kayseri saylavı Bay Sail Azmi ire T ekirdağı 
saylavı Mahmut Rasimin İsim/eri :zikredilmektedir. 

Sov_qetler birliii kon.~resi 

Japonya ile Almanyanın 
gözü Sovyet ülkesinde! 

Kongrede Türk - Sovyet dostluğu 
hakkında hararetıi tezahür oldu 

MOSKOVA, 29.A.A. - Bak Kalenin, 
Sovyetler birliği büyük kongretini aç- r 

JDJftı-,. Açıt nutkundan sonra aöz alan 
Bay Molotof, hükiimetin raporunu oku
mu§t'UJ', 

Bay Molotof bunilan ın·: -a Sovyet!" 
birliğinin yabancı memleketleri~ mÜna· 
ıebetlerine geçerek demittir ki : 

Çapita!ı•t ülkıltrde hı11ı.l>m sa,..,. 
buhran dıt ihtilatları tehlikesini, laarp 
tehlikesini artırmıştır. Müaalemetı sever 
be)Janat artık günün modası balinde de
ğildir. Emperyaliıtler, buhrandan kur· 
tuhnak çaresi olarak yeni ilhak harplerin· 
elen giltikçe daha çok bahsediyorlar. Hat· 
ta bazı mflnleketler icraata bile geçmit
lerdir. Mesela, Japonya Çin ile harpten 
yılmıyarak Mançuriyi iıgal ebniıtir. Ge 
nel bir tarzda, Japonya büyük Çin ulu
sunun ülkesinde kendi evinde gibi hare· 
ket ehnektedir. Yalmz. Japonya değil, 
Almanya da uluslar derneğini bırakb ve 
bu çıkıt, silatılanmağa ve taV8§ hazır· 
lıklarına tev.,...ül edebilmek için her 
türlü bağlardan kurtulınak için oldu. Da-

(Dcvamı 6 mcı sahifcdcl Bay Molotof 

DiJn ak,am Beruttan ,elvimize gekn Vlu•lar arcuı kadınlar birliği başkanı 
Bayan Corbetl Aahby ile ikinci b'lflıan Bayan M~,,,,., i .ırplayanlar ar<uında 

Dünya kadınları Yıldız 
kongresine hazırlanıyor 

Dün Uluslar arası kadınlar birliği baş
kanı ve ikinci başkanı geldiler 

Uluılar araaı kadınlar birliği bat • 
kanı Bayan CorbeU Ashby ve ikinci 
baıkanı Bayan Manus dün ge<:e Loit 
Triestino kumpanyasının Carnara va· 
purile Beruttan ıehrimize gel'Ylitler v ' 
vapurda Türk kadınlar birliği namına 

sırlı Bayan demiftir ki: 
" Ne mutlu ki Atatürk'ün ön

derliği ile doğudaki kadınların 
ba,ında yürüyen Türk kadını, ar-

Bayanlardan mürekkep bir heyet ta· 
rafından karıılanmıılardır. Kadınlar 
birlôği heyeti reiıi Bayan Latife Be -
kir lııkdoğdu, Safiye Hüseyin Elbi, 
Saadet Refet Uıartun, Mihri Hüaeyin 

(Devamı 6 mcı aahifcdc) 

tık batıdaki kadınları bile geçe
rek kadınlığa yol göstermiye ko-
yu mı.:ttur . ., 

A. $ükrü ESMER 

Yugoslav-Türk 
Dostluğu --Sooaltes Prens Pol'un 

ATATORK'e 
sevgi ve sayiJları 

ANKARA, 29 ( A.A.) - Hariciye 
bakanı Bay Te11fik Rüştü Aras Aııru· 
pa dönüıü pazar BÜnÜ lstanbula lla -

rarak hemen .aygılannr sunmak içın 
Dolmabahı;e aarayına gilYrıiı ve Reiai
c:umhur taralından kabul edilerek ye
meie alıkonmuştur, Hariciye bakanı 
Atatürk'• Yugoslavya naibi Son altes 
Pren• Pol'un ile bQfVekil M. Yevtiç'in 
aeııgi ve &aylfllarmı bildirmİf 11• bun
dan çok memnun olan Büyük Öırderi
m~in bilmukabele gitgide artan il• 
ku1111etlenen dostluk ııe muhabbetle
rini Sonaltea naibi de11lete ile b<ı§ll•· 
kile r.ildirmeye Belgrat elçimi:r; Bay 
Haydar memur edilmi§tir. 

BuBÜn Ankaraya gelen Hariciy• 
(IJcvamı 6 mcı sahifede) 

Buğday kanunun
da değişiklik 
Olmıyacak 

I Ziraat Bakanı yapılan ne§• 
riyata hayret ediyor 
ANKARA, 23 (Milliyet) 

Buğday kanununda değitiklik ya-
pılacağı etrafınde. · -
bir gazetenin yaz 
dığı haber doğrı 
değildir. Kendi 
)erine müracaa 
ettiğim Ziraat ba 
kası genel müdü
rü Bay Kemal Za
im, Maliye müste
flU'I Bay Faik ka· 
nunda değitiklil· 
yapılacağının do 
m olmadığını ııöy- Bay Muhli• 
lediler. Ziraat ba-
kanı Bay Muhlis te: 

"- Gazetenin yazdıklarım gör 
düm. Bunların hiç birinden habe -
rim yoktur.,, dedi. 

Liman şirketinin 
Yeni kadrosu 
Şubat ayı için~e eıkl 

muvakkat 
kadro devam edecek 
ANKARA, 29 (Telefonla) -

lstanbul liman itleri umum mü
dürlüğünün yeni kadrosu maliye 
bakanlığına gelmittir, Kadro, iz. 
mir li.nıan itleri umum müdürlü-
ğünün yeni kadrosu da geldikten 
sonra bakanlıkça tetkike batlana
caktır. 

Bakanlık kadroların tetkikini 
ikm~I edip bakanlar heyetince tas
dik edilinceye kadar geçecek za
manı nazarı dikkate alarak tubat 
ayı için de muvakkat birer bütçe 
hazırlamaktadır. 

Bir saylavımızı 
Kaybettik 
Bay Ali Riza Şifa yur

dunda Öidü 
Kaatamonu ıaylavı ve Türlnye Tu

ring Otomobil klühü ik in ' : rei•lerintl n 
bahriy~li Bay Ali Rı
za dün aabah Şiı 
li Şifa yurdunda öl
müıtür. 

Uzun zamandan· 
beri rahatsız bulu-
nan Bay Ali Rıza 
nm haıtahğı son 
günle.-de zatürret 
ye çevirmiı ve ~h~ 
tilatı ölümüne se
bebiyet vermiıtir . 

Bay Ali Rıza mert• 
lekete bir çok fay. 
dalı hizmetlude bu
lunmuı kıymetli bir Hay Ali Rıza 
f'lbsiyetti. Londra a-
ta§enavalliğinde, bahriye erkanı harp 
reis vekaletinde buluıvnuı olan merhum 
namualu bir zatb. 

Olümü kendisini tanıyanları çok •· 
cındmnııtır, Memleketimiz için hakiki 
bir kayıp olan merhumun cenazeıi bu .. 
günkü çartamba günü Ayaspaıadaki e
vinden kalclırrlarak öğle namazı Te,vj.. 
kiye camisinde kılınacak ve Feriköy 
mezarlığına defnolunacaklır. Kederli a;. 
lesine Allah sı.bır wrain. 

Facianın sonu 
Bu tedbirler daha önceden 
alınabilir,faciada olmazdı! 
İdaresiz bir hakemin maç idaresinden 
menedilmesi isabetli bir karar olmuştur 

Uluaal köme için yapılan propagandaları 
çirkinliği de meydana çıktı 

Fener bahçenin mektubu 
Vefa • Calataoaray 

maçı hidiaeai üzerine 
toplanan Istanbul Futbol 
heyeti, hakemi ve hadi
.., ıahitlerini dinliyerek ı 

1 - Vefa kalec:iainin 
kaaıt olmamakla beraber 
apor nıhuna muhalif ira• 
deaiz oyunundan, Vefa 
kaptanı Mubtetemin de 
Avniye karıı hareketinin 
hatalı olmaarndan iki§el' ' 
IA-Y boykotla cezalandıtıl 
masma; 

2 - Maçı idare eden 
hakem Ademe bir aene 
müddetle reami maç ida· 
resi verilmem.esine; 

3 - Son ..,nelerde o
yun tarzında aertlik &'Ö• 
rülen Vefa kulübüne ih
tarda bulunulmasına ka0 Son hadİae• hakkında lıa rannı ııeren futbol heyeti 
rar vennift.İ.r. 

Bu kararlar yerindedir. Hele ida
resiz bir hakemin maç idaresinden me 
nedilme•i futbol heyetinin en isabet• 
li kararıdır. 

Ancak ötedenberl idare ettiği maç 
)arda otorite olamadıfı, 6uiniyetle ol
mamakla beralıer bir çok hatalar yap

( Devamı 6 ıncı ealılfede) 

Sular indi, yollarda gidiş 
geliş düzeliyor 

: Yunan topraklarında bozulan demir
yolunun tamiri de bugün bitirilecek 
Son günlerdeki tid-

detli yaiDJurlarm teair'le 
Meriç ve Tuncanın bir
denıbire tatdığmı Edime 
ve civan ile Bulgar hu
dudu ve Yunan arazisi
nin k&milen au altmd;ı, 
kaldığım yaznuttık. 

Dün yapbğıma tah. 
ki.kata ıröre ıular azai
mağa ve yollardaki gidiı 
gelit itleri de düzelme
ie başlaınqtır, 

Maamafib tren yolu 
henüz temizlenmediiin-
den ekaprea gelememiı- En la:ıı;la taıan Tu ncadan bir gÖrÜnÜf 
tir. ·Tren idareti yolcuların latanbula ı Umumi müfettiılik ile valiler tara-
naklini temin için huauai otomobiller fından derhal ıu altında kalan mm-
temin etmit ve Edirne üzeriooen yol- takalara yardımcılar gÖnderilmit ve 
cuları Mericin beri tarafına naklettir- ' felaketzedeler evlerden çrl<anlmıftır. 
miştir. Bu ..-nada yağan yağmurlardan 

Bundan aonra Edirneden kalkan Karaağaç ile Edirne araıı kimilen ıu 
trenlere ekıprea yolcuları bindirilmiı- altında kalmııtır. 
tir. Bilhaaaa Edirneyi Karaağaca bağ• 

Bu ıuretle dün aabah .aat onda ev- !ayan şose bozulmuıtur. Tren yolun • 
v.elki günkü ekspres yolculan latan - daki bozukluk ise Yunan arazisi dahi. 
bula gelmiıtiı-. !indedir. 

Bu yolcuların anlattığına göre E- Şark iıledici demiryollar ldareıin• 
dime ve c:ivarmd" yağan yağmurlar den öğrendiğimize göre ebpreain ya• 
yüzünden evvelki gece sular birdenbi- nn Yunan topraklarından geçerek 1.-
re yükselmiştir. Bilhaaııa Gazi Mihal tanhula gelebilmeai için tertibat alın-
taraflan bir an içinde ıu altıooa kal- mıt ve temizleme işleri de kııımcn bi-
mııtır. tirihniıtir. 

Ô:z türkçe ya:zı örnekleri: 

iki baş ve bir çift dudak 
Ankaraya bu kadar az kurun için gel

diğimi duyan tanıdıklar, böyle sordular: 
Bu kadar az gün için, gelmeye değer

miydi sanki? 
Londraya lez döndüğümü görm bildik

lerimin ağızlarından gene bu aorguy-.ı i
ıittim: 

- Bu kadar az kalacaktın da neye 
gittin, ayol? 

Bunlara hep fU bir tek karııhğı ve
riyorum: 

- Güneşi özledimdi. Güneı görmeyi 
öyledimdi de... gözüm gönlüm •tıkla 
dolsun, arınsın, dağlanaın, isterim. ... 
Güneı gönneye gittim. Gün~ gör

mekten dönüyorum. 
hrtan - yaratan ve yakan • kavuran 

güneıil 
Bilseniz, 11 aydan ıoMa; onu ilk gör

düğüm aırada, gözüm nasıl dolu dolu, 
gönlüm naaıl açıktı ... Onun ııığı ile dol
maaı için damarlarımı kandan bofaltma
ya bile anıktım ... 

Gelecek günlerde, kara bulutlar var· 
dı, güneş kızgın ve katı çatık olaun gör
meden gitmenin, 11 ay ondan ayn düt· 
tültten ıonra, ne acı bir fey olduğunu 
bilmem kegtirebilir misiniz 7 Bilmem 
buna benzer biT acı tattınız mı hiç? .. Ben 
ki, ona: 
Bir çetin "ısrar.,sa da darılma bu sözüme ; 
Göreyim, ondan sonra mil çeksinler gö~ 

zümc! 
demiştim .. 
Bir öğle üstil, çiftliğin yollarında gezi-

nen atlılarm silahları ucundaki parılttdan 
güneşin izini buldum, onu yakınnnda 
görür gibi oldum, geçeceğini aandığım 
yerlerde dol::ııtım ve parıltıaıru ancak hıı 
la gelip geçen bir otomobilin camında, 
ya,lanan gözleTİmin bulutu içinde görüp 
bitirdim. .. Ve ak§"m Üstü, iki yaılı köy
lü ile birlikte, biribirlerimizi tanımadan 
anlaşarak, Batbakanlığ-rn karşıııncla, gÜ· 
neıin hcrgiin için vurduğu, ağarttığı, ya· 
rahcı kıldığı ba)ı görelim ve ayrılmak a· 
cısını dindirelim diye beklettik ... Bir 
batka zaman bir "aziz baş,, için söyledi· 
ğimi hıçkırır gibi tekrarladım: 

"Deha.,dan koza ördü bu ipek ak saç
lara 

Kaç •ıömür,. yaprağını kemiTen tırtıl 
zaman! 

YaklatabiHrdim; beni görünce o cana 
yakın, o eısiz güzel gülü,ünü de ba"ış
lnrdı; o zaman yüzüne, öyle gözümÜ di~ 
kip, geriden yaptığnn gibi; uzun uzun 
bakamayacaktun, ıonra iç;me dert olacak 
tı. Yaklaşmadım ve geriden baktım, 
baktım ... 
· Ve ıonra; htanbulda, anayurdun son 
aktaınını içerken, pek er bir büyüğün ya
runda bulunuyordum; alnıma oğurlama 
öpiqünü koyan dudaklannda ıüneıin sı• 
caklığını ve ülkünün yalazını buldum, 
gözlerimi dört yannnı ıııklı sanay1l7l diye 
kııranhklara kapadım ..• ve Londraya öyle 
geld;m._ 

B. K. ÇAGLAR 



T ARIHt TEFRiKA: 27 

Her hakkı mahfuz.dur. Yazan: Son Yemen vali•i Mahmut NEDiM 

Çöllerde sel gibi taşıp köpüren Bede 
vilik birdenbire nasıl susmuştu?. 

•••••••• 
Osman paşa Ciddede ·Şeyhler süt dökmüt 

kediler gibi geliyorlar • 
Yemin yemin üstüne • hadise nasıl durdu ? 
Miqir Osman paşa fikrimi mi.· rafatı vardı. Halbuki bu adam da 

kul buldu: tazyik kllJ'llsında, hele Eıbülhüda-
- Doğru düşünüyorsun, batka nın korkusundan inkar edebilirdi. 

çare olmesa gerek. Cebrü tiddet Ebülhüdamn mektuplarmı bütün 
muvakkat bir tedbirdir, ve bu yol- gayretlerime rağmen ele geçireme· 
dan muvaffak olacağımızı da pek miştim. Sait belki de korkusundan 
kestiremiyorum. Hem niçin yok ye- hakikaten bunlan imha etmİf ola
re kan dökelim. bilirdi. it bu tekilde olunca, Ebül-

Ve. bir müddet düliindükten son· hüclayı ortaya çıkarmanın bir fay-
ra kat't kararını verdiı dası olamazdı. 

- Evet, evet, muvafıktı, bizim Bilakis o, maaumiyetini iddia et· 
babaaınları teYhleri davet et te tikten ve başta Sultan Hamit olmak 
celsinler-- üzere latanbulu bu masumiyete i-

Derhal çöle adamlar saldım. Mü- nandırdıktan sonra günün birinde 
tir Osman papnm Ciddeye geldi- Hicazda yeni ve daha büyük bir ga. 
ğini ve lrendilerile görütmek istedi- ile çıkannak istiyecekti. Bunu -
fini, Ciddeye celmelerini haber ver bakın i,te, bu da mı benim eserim, 
ditn. ·bunu da mı ben yaptnn, demek için 

Hemen ertesi geceden itibaren yapacaktı. 
,e,nler akm akın gelmeğe bqladı- Ve bunu yapmadan evvel de be-
lar. ni Ciddeden kaldırtacak, ve Hica-

Çöliin ne garip haleti ruhiyesi zın her tarafına kendi adamlarını 
vardır. O azgın, kan döken ,eybler tayin ettirerek minareyi çalmadan 
bir davet üzerine sallana sallana kılıfını gayet güzel hazırlatacaktı. 
süt dökmüf kedi gibi geliyorlar, Onun bu gibi itlerdeki mahareti
Osman paf8nın dizlerine, ellerine ni, hareket tarzlarını, oyunlarını 
kapanıyorlardı. bildiğim için susmağı, beklemeği , 

Tek bir isim, fakat bedevinin iti- tetikte durmağı tercih ettim. 
ınat ve emniyet beslediği bir isim Mütir Osman pafa da, Hicaz va
bütün çölün susması, boyun eğme- lisi Hakkı pata da, diğerleri de bu 
ai için kafi idi. gailenin itfasında benim rolümü 

Şeyhler Osman paşanın karfıaın- gördükleri için lıtanbula hakkımda 
da elpençe divan duruyorlardL Pa- iyi '8Yler yazdılar. Bu vaziyet kar
ta benim vasıtamla bu ite çok mü- tısında o zaman Ebülhüda benimle 
teeaair olduğunu, derhal meselenin üğraşmak istemedi. 
kapanmasını istediğini söyledi. Ve bittabi bir müddet için de olsa 
Şeyhler hep bir ağızdan bağırdılar: Hicazı unutmuf göründü. Ebülhü-

- Emrin altındayız, sen ne diler- dayı Hicazda mağlup etmittik, fa. 
sen yapmağa hazırız, aana kurba. kat bu ki.fi değildi, Şimdi ne yap-
nız... malı idik ki, Sultan Hamide bu a-

- Hep birer birer Kur'ana el damın mel'anetini anlatabilelim, 
bastılar, yeınin ettiler, esirlere aa- ve imparatorluğun batındaki bu be-
la fena muamele etmiyecelderine, layı kökünden söküp atabilelim? 
eskiıi gibi bakacaklarına söz ver- Hep bunu düşünüyordum, bekledi. 
diler. ğim bu fırsat çabuk gelmedi. 

Bunun üzerine esirleri topladık, Senelerden sonra 1stanbula git-
onlara iti ha.her verdik, biçareler tiğim zaman, Yıldızda gene kızlar 
aevinçlerinden zıplamağa, oynama- ağası Abdülgani ağayı ziyaret et· 
ğa dua etmeie başladılar •e takıl- miftim. 
dı1ar te,fılerin pefİne tekrar çölün Sarayın çok nüfuzlu olan bu ağa-
yolunn tuttular. sı evvelce de kaydetmittiın ki, beni 

Bu koca vaka ifte böyle kapan- çok severdi. Sultan Haınidin de o-
dı. na büyük bir itimadı ·vardı. 

lngiJiz konsoloshanesi de sustu. Evveli. ona biraz açılayım, de-
lstanbulda Mahmut P&f&, Fincan dim, çünkü o da yavaş yavaş Ebül-

cılar ve Çakmakçılar yokuşların· hüdanın ne mal olduğunu anlama-
da bir elinde ketkül, bir "elinde a- ğa batlamı,tı. Açılmak üzere iken, 
ıa, kirli uzun saçlarını sallaya salla- bazı mülahazalarla bu fikirden vaz 
ya kasideler okuyarak dilenen geçtim. 
bir dervif, birkaç sene içinde saray Yalnız ağadan, bir yolunu bula-
kapıcılarmdan ba,!ayarak, '8yta- rak beni huzura kabul ettirmesini 
neti, desileri, hilekarlığı, nihayet rica ettim. 
tek meziyeti olan güzel sesi sayesin- Çok geçmeden, ağa bu işi temin 
de Osmanlı imparatorluğunun ba- etti. 
tındaki tacidara kadar sokulduktan Gene Sultan Hamitle karşı kartı· 
sonra Serencebey yokuşundaki fe- ya idik, bu sefer Sultan Hamidin 
sat yuvasında i~e, devletin batma, huzuruna hangi vesile ve sebeple 
sırf kendi zevki, hırsı ve menfaati çıktığımı timdi pek hattrlayamıyo
için böyle gaileler açıyor, Arabista- rum, ancak, benim bütün düşün-
nı allak bullak ediyordu. cem Ebülhüda meselesini açmak, 
Osmanlı imparatorluğu Araıbis- ve paditafıa bu adamın iç yüzünü, 

tanda niçin, nasıl yıkıldı? Bu sua. olduğu gibi söyleyebilmekten iba. 
li sormak bile abestir. retti. Bir müddet sonra bu fırsat 
Osmanlı imparatorluğunun Ara- zuhur etli, ben daha Ebülhüda is

biatanı nasıl idare ettiğini gördük- mini telaffuz ederken, Sultan Ha
len sonra, insan bihakkın fU suali mit; 
sorabilir: - Hayır ... dedi, Ebülhüda değil, 

- Bu imparatorluğun Arabistan- Ebuldel.J' dır o .... Ebuldelal ... 
da değil, fakat ta kökünden yıkıl- Birdenbire padişahın da onu bil-
maaı için ıbir Umumi harp badiresi diğini, iç yüzünü tanıdığını, hatta 
mi li.zımdı, nasıl oldu da o zama- çok iyi tanıdığını görerek ferahla
na kadar dayandı, yaşadı, yafaya. dım. Bu benim için bir sevinç ve 1&· 

bildi? adet müjdesi idi. O halde hünkara 

Ho,, o umana kadar harita üze
rindeki mevcudiyet te bir (ya. 
tama1 mi.nasını ifade edebilir mi 
idi? • • • 

Ebülhüda Hicazdaki bu a.a mai· 
lubiyetini ve onu bu mağlubiyete 
sürükleyenleri, bu arada beni asla 
unutmadı, affetmedi. Bunun böyle 
olacainu zaten bilmiyor değildim. 
Benim yegane düşündüğüm fey, bu 
hadiseden sonra Ebülhüdanın Hi
cazdan gözünü çevirmek, herhangi 
yeni bir hareketine kat'i surette mi. 
ni olabilmekti. Bunun için tedbir
ler alıyordum. 

Fakat hi.la hiç kimseye bu itte 
Ebülhüdanın parmağı bulunduğu
nu haber vermemittim. 

Çünkü haber versem de Ebülhü
da'yı lıtanbulda sorguya çekseler 
muhakkak ki inkar edecek ve padi· 
p.hı masumiyetine inandıracak, 
ben auçlu çıkı\caktım. 

Ortada yalnız Sait Ba}i •.-yrin iti-

istediğim gibi açılabilirdim. 
Fakat benim söze batlamama va

kit bırakmadan, Sultan Hamit de
vam etti; 

- Amcam cennetmekan Sultan 
Aziz zamanında bu Ebuldelal'ın 

çarfı pazarlarda eline def ve ketkül, 
peritan bir dervit halinde dolaştığı
nı söylerlerdi. inanmazdım. Tahkik 
ettim. Doğru imi, ... Ve bir gün bu
nu bir münasebetle kendisine söy
ledim. Hiç bozulmadan "ozaman 
öyle icap ediyordu, hak yolcusu
nun yolu bazan o tarafla dü'1lr, 
tebdili kıyafet yalnız bizim değil, 
Sultanların da bir zamanlar yaptı
ğı itlerden değil mi idi, padi~ahım., 
diye cevap verdi, böylece işin için
den sıyrılmak istedi. 

Sultan Hamit bir lahza suatu; dü 
tündü, ve ilave etti; 

- Peki ya dilenmesine ne diye
lim .. paditııhlar da tebdilikıyafetle 
ge7dikleri zaman dilenirler mi idi? 

- Bitmo?di -
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lngiliz meclisinde 
Bir hadise 

--o-

Bir mebus Makdonald için 
''Kırbaçla dövülüp umumi 

hayattan 
kovulacak adam!,, dedi 
LONDRA, 29. A.A. - Avam kama

rası, dün ak, am i ş sizlik tazminatına is.
hkakı almayip, ev
elce içtimai mua .. 
enet dairesinden yar. 
um gören itıiz1enıı 
.ahabet edecek olan 
•eni yardnn mecliıi 
çin İıtenilen 5 mil. 
on 1 ngiliz liralık 
1unzam tahsisatı müe 
ak ere etmittiı·. 

Müzakere t111uın-
1 a, ıol cenah mesai 
' rkasına mensub 
"ebus bukanan, ta-
slOvTilr edilen yardı. 
mm yerinde olmadı

ğnu söylemiıtir. Bukanan, bafbakanı &· 

ğır bııbirlerle tenkid ederk, onun kır
baçla döğülüb de, umumi hayattan öy
le kovulması iktiza ettiğini beyan eımit
tir. 

Gene mesai fırka11ndan bir ba§l<a 
m..,uı, hükUnıeti tenkid ederken, dinle
yicilerin ara11nclan yükselen kadın •e .,.._ 
kek sesler : 

" Kahrolsun krtlık hükümeti,, diye ba
iırmıılardll'. 

Birçok kimseler dıtanya çıkanlmıı
lardır. 1 çlerinde bazılarının proteatola
ruıa rağmen, halka mahıus tn'biinleri 
İfgal edenlerin hepsi yerlerini teri<e mec
bur edilmişlerdir. 

Müzakere tatil edilmiftir .Bugün de. 
vam edilecektir. 

LONDRA, 29.A.A. - Dün, mebuı 
Bukanantın avam kamarasında çıkmasına 
ıebcb olduğu hadise esnasında, meclis 
hademesi tribünleri bo§altmak ittemi1-
lerse de, bunbrın, nizam dahilinde hare
ket eden 60 kadar nümeyiıçi tarafından 
müdafaa edild iğini görmüılerdir. 

Beı dakika kadar ortalık kantmıı, son 
ra nümayiıçiler dışarıya çıkanlmIJlardır. 

Bu badioenin önceden müretteb oldu
ğu anlaşılmaktadır. Nümayiıçileriıı hep
ıi de gençtir. 

Parlamento zabrtıım, süküneti yaln ız 
bafına idareye muktedir olamadığından, 
en yalan merkezden yardnncı poliı getirt. 
miflir. 

Nümayiıçilenlen 3 ~ekle 1 kadın, bir 
müddet mevkuf bulundurulmuılardır. 

Uruguay da 
Askeri isyan 

--o- 1 
Asi'er'~ hukômet kuv-

vet eri çarpışıyorlar 
MONTEVıDEO, 29 (A.A.) - U

ruguayda karıııklrklar arbyor. Aıiler 
askeri kıtaları isyan ettirerek hududu 
atmaktadırlar. 

Hükümet merkezine giden yoll• 
nezaret altındadır. Bay Herrera, reisi .. 
cumhura, milliyetperver fırkanın mÜZa· 
heret edeceği hakkında tenlınat ver
miştir. 

MONTEVIDEO, 29 (A.A.) - Po
lis, muhalefet fırkaımm merkezinde 
araıtrrmalar yapımı, bir çok tevkifat 
yaparak fırkayı kapatmıftır. 

Kolonyada 200 ihtüa!ci ile hüku
met "uvvetlm çarpılfUUf, 5 kiti ölmüt· 
tür. Hükiımet, bunUll üzerine tam san• 
sür ilan etmege karar vermiıtir • 

HükUınct, parlamentoya vaziyeti 
anlatımı, fevkalade -tedbirler, taharıi
yat ve tevkilat olacağını bildİrmİ§tir. 

Bir mamut 
Kafası bulundu 
İngiliz kıyılannda denize 
batmış eski bir orman 

LONDRA, 29 (A.A.) - Durhamda 
Vest • Hortelpool kıyılarında, <lalııalar 
karaya acayip ve korkunç bir liayvamn 
kafa tasını atmıftır. 

Alnı iki metre ceniıliğmdedir. A· 
ğırlığı iıe, 50 kiloden fazladır. 

Bunun bir mamvta ait olduğu zan
nediliyor. Şimdiye kadar fırhnaların 
karaya athğı bu kabil enkaz, Ourbam 
sahilleri boyunda, ılenİ2e babnıt eski 
bir ormanın mevcudiyetini göstermekte• 
dir. 

Bulgar ka binesiode 
SOFY A, 29 (A.A.) - Muvakkaten 

maliye bakınbğı itlerini gören adliye 
bakanı Bay Kalendorofun maliye ba • 
kanlığına tayini hakkmdaki karar kral 
tarafından imza edilmiıtir. 

Adliye bakanlığına Sofya üniveT • 
sitesi rektörü Bay Liubendikof tayin 
odilmiftir. 

SOFY A, 29.A.A. - Bulgar ajansı bil
diriyor : lsıitün matbuat, h~ de. 
iiıikliğinin ehemmiyeti hakmda telııira· 
ta devam ederek bu değitildiğin, ı9 
mayısta devlet tetkilibnın tenaikine te. 
vesaül eden mahafilin ittifakıyle ve Geor
gief hükümeti siyasıısının i<lar;ıeai ıek· 
linde yapıldığını kaydetmektedir. Sivil 
ve askeri idarede hemen hiç bir değiıik· 
lik yapılmaınıtbr. 

Yunan aekeri tc?chizah 
ATINA, 29 (Milliyet) - Memle

ketin askel'İ t~hizahnm ikmali mesele
sini konuşacak olan fırka reislerinden 
mürek' .ep toplanb bu haftanın ıonun. 

da yap•L c ı>r<I r . 

Japonlar yeni 
' !... • • o.' • ~~.. • "''· \::; : 

Tayyareler isteyor lstanbul-Diyarıbekir hava postala 
• --o- • ANKARA, 29 (Telefonla) - lstanbul. Diyarbekir tayyare~ 

Bahrıye ve Harbıye ba- ları havaların bozuk gitmesinden dolayı nisan başına kadar işlerr.•Y 
Lanları hava kuvvetleri- cektir. 

uin azlığından şıkayetçi 
TOKYO, 29 (A.A.) - Bir suale 

cevap veren bahriye bakanı amiral A
aumi, iyanda demiştir ki: 

~- lJeniz konteraoıımo akamete 
uğradığı takdirde bundan bir deniz ıi
liıhlaruna y.:rışı çdaruyacağıru biç bir 
vakıt söylemedim. 

istikbali ıiırubden keatirmek kabil 
olmamakla beraber, bahriye bakanlığı, 
.inkitaıru istemek şöyle dursun, gelecek 
deniz konferan1oına memnuniyet verici 
ve dOstane bir netice verdirmek için e
linden geıen gayreti rarfetm.ktedir." 

Amıral "''umi, diğer devletlerin Ja. 
ponların beraberlik talebini reddehniye• 
ceklerin.i ümrt ettikten .o .. ra, Japon
yanm blJ&'ünkÜ hava kuvvetlerinden 
pek az menun olduğunu söylemiıtir. 

Harbiye bakam da, Japon bava kuv
ntlerinin azlığından tikayet etmiftir. 

Sardaki uluslar 
Arası kuvvetleri 
Sar komisyonu ile ayni 
zamanua çekilecekler 

LONDRA. 29 (A.A.) - Avam ka
maraıımda bir suale cevap veren dıt 
bakam .oay Simon, Sarda bulunan u
luılar arası kuvvetlerin hangi tarihte 
çekileceklerine dair henüz bır karar ve
rilmemit olcıugunu aöylemİ§ ve demi§
tir ki: 

Muhtelif •uvvetlerin Sar hükümet 
loomisyonile ayni zamanda çekilerek 
memeleketi Alman makamına bıraka· 
cakları zannediliyor. a>u husustaki l<arar 
alakadar mıı:kamlar arasında cörüıüle • 
rek lt!sbit ohınacakttr. 

Amerikada kaçak içkiden 
ö.enlcr 

NEVYORK, 29 (A.A.) - Pertem· 
be gÜnündenberi 16 kiti gizli ve ka
çak olarak satılan alkolden zehirlene
rek ölmüttür. 

Üç kiti de can çekitmektoc.ir. Po
lis gizli içki fabrikalanru baıımıı ve 
tevkifat yapmıttır. 

Atinada bir 
Protesto mitingi 
Adalı gençler üç metre
polidin azlini istiyorlar 

ATINA, 29 On iki adalı talebenin ön 
ayak olması üzerine on iki ada ahali • 
sine yapılan tazyikatı protesto maksa
dile dün akşam burada bir miting ye • 
pdmı§br. Bu mitingte buhmanların his
siyatı galeyana gelmit, tafkınbklar çı • 
l<acağı sırada ıı:.Quta müdahale ederek 
ahaliyi dağıtmıttır. 

ATINA, 29 (Milliyet) - Atinada 
bulunan on iki adalı gençler derneği 

clün patrikhaneye bir telgraf çekerek, 
Rodoı, INllimnoı ve Karpanoı metro • 
politlcri Apostolos, diğer Apoatolos ve 
Y ennanooun diııi vazifelerini yapmağa 
ehliyetleri olmadığından vazifelerioden 
azledilerek yerlerine bafkalannın gön· 
derilnıesini i5temİflerdir. 

Bu telgrafta on iıki adalı gençler 
patriğin verdiği direktiften memnun o
larak patrikhanenin yanında cephe al
dıklarını ve patriğin idriık ve kabiliye
tinden bu taleplerinin teebhüre uğra • 
madan kabul edileceğini bildirmektedir· 
ler. 

Yunanistanda yeni bir 
tersane 

ATlNA, 29 (Milliyet) - Skm-a· 
manyada yapılacak tarsme ve bu ten .. 
nede yapılacak iki l'Orpİto muhribi için 
ecnebi ~ tddifleri )'lll'lDki 
çarpmba günü açıl..-.ırtrr. 

Küçük Lindbergi kaçıran 
adam 

FLEMlNGTON, 29 (A.A.) -
Haupbnanm aıuluıbil iatic:Yabı neti • 
cesiııde, ana ait bir cleftenlo pencere 
ve merdiven tekilleri bulunduiu görül 
rnü,ıür. 

Hauptman, 1929 aenesinde 10,000 
dolar kadar birilmıit paraaı bulundu
ğunu, la.kin karısının bunu bilmediği
ni aöylemİ§tir. 

Hauptman, !{iydiği ayakkabının nu· 
marasıru bildirdikten sonra, iddia ma· 
kamı bu numaranın, Lindbergin pen• 
cerelri altında görülen ayak izlerine 
atağı, yukan tetabuk ettiğini söyle • 
m~tir. 

Hauptman, bucün de dCYam ede • 
cek olan çok arkı sorgunun sonlarına 
doğru pek enditeli görünüyor ve elle
ri titriyordu. 

Memel valisi diyet mecli
sini açhrmayor 

BERLIN, 29 (A.A.) - Memelden 
bildirildiğine göre, vali bugün açıla • 
cak olan Memel diyetinin toplantm • 
nı yasak ebniştir. Diyet meclisinde bu· 
lunan Alman mebuslar bunu protesto 
etmişlerdir. 

Maliye mütehassısının tetkikatı. 
ANKARA, 29 (Telefonla) - Maliye bakanlığı muamelatı nakJı. 

ve kambiyo müdürlüklerinin yeni teşkilatlarını tesbit etmek üzeri' C 
tiri/en mütehassıs Paul Mase, bakanlığın teşkilat kanunu projen el 
lmda tetkikatta bulunmakta olan mütehassıs Bay Alfanın birinci r 
poru ile bu müdürlüklere taalliilı eden kananlarla diğer mevzuatı l 
kike baflamıstır. 

Yeni sene bütçesi için hazırlık/ar 
ANKARA, 29 (Telefonla) - Maliye bakanlığı müvazenei il 

miye dahil bakamık ve genel miidü rlüklerce hazırlanarak bakattl 
yollanan bütçeler üzerinde tetkik ve 1935 bütçen etrafında ilk h 
lıklara ba,,Zamıştır. 

Türkiye - Meksika münasebatı 
ANKARA, 29 (Telefonla) - Hükiimetimiz bu sene Çine elçi g 

dermiyecektir. Bu mesele 1935 bütçesinde nazan dikkate alınaca 
Hükumet hariciye bakanlığı nıetkez memurlardan Bay Tahsin ()fil 
irtibat memuru olarak Meksikaya göndermeğe karar vermiştir. 

Bugüne kadar Meksikada Cumhuriyet hükiimetimizi V a,ingtofl 
çimiz temsil etmekte idi. Bu yeni karar Meksika ile olan dostluk rabı 
ve münaseb.,tlerini arttırmak eı:ıye sine matuftur. 

Yeni meclis binası uapı!ıgor 
ANKARA, 29 (Telefonla) · - Yenişehirdeki Devlet mahallesitı 

yeni Mecli. binasının inşası için bu sene bütçeye tahsisat konmağa b 
lanacaklır. 

B. Tevfik . Rüştü Aras 
ANKARA, 29.A.A. Dıt işleri Bakanı B. Tevfik Rüştü Aras bu , 

bah şehrimize gelmiş ve durakta İçeri işleri Bakanı B.Şükrü 1'aya ı 
C. H. F. genel katibi Receb Peker, bakanlıklar ileri gelenleri, mer 
kumandanı ve emniyet müdürü tarafından krşdnınıştır. 

B. Eden'in memleketimizdeki değ 
şiklikler hakkında güzel söz -eri 

LONDRA, 29.A.A. - Bay Eden dün Vavertri'de söylediği nutıı 
ta şarkta hasıl olan değişikliklere temas ederek demiştir ki: 

" Türlıiyeyi düşündüğünüz zaman sizde ne gibi bir fikir hasd 
oluyor? Siz, belki ele Türkiye)İİ şark adet ve ananelerini taşıyan b 
memleket olarak tahayyül edersiniz. Bunların hepsi değişmiştir. Otll 
da hiç bir fes ve hemen hemen peçeli hiç bir kadın göremezsiniz. B 
tün bunların yerine garblıhk kaim olmuştur. Bir hüküm yürütmü 
rum. Sadece vakıayı tesbit ediyorum,., 

Şimal Af rikasında kar ve fırtın 
ORAN, 29.A.A. - Kar o kadar kesiftir ki, evleri yıkmakla ve 

hal fimal Afrikasında İfİtİlmemiş bir hadise teşkil etmektedir. Ağll 
/ar fırtınadan devrilmiştir. Yemipliklerde hasar ~ok mühimdir. Ha 
vanla; da soğuktan müteessir olmaktadır •. 

lr-...n ve Irak dış bakanları Romad 
ROMA, 29. A.A. - lran dlJ işleri Bakanı Cenevreden buraya g 

miştir. lran Bakanı, hudut tashihi ha.~kmJak; göri•f '!'le/e·e clev rı• iç; 
keza Ceneoreden gelmiş olan Irak dıı ipleri Bakanı Nuri Paşaya miil 
ki olacaktır. 

l zmirde kadın güzünden bir ada 
öldürüldü, 3 kişi yaralı 

IZMIR, 29 (Milliyet) - Burada kadın ve kıskançlık yüzünclett 
kişi öldürüldü, üç kişi yaralandı. Cinayetin sebei şudur: 

Çorumlu Ha[.an adında bir marangoz, kendi evinde kiracı Fal 
adında bir dul kadına aşık olnıuş. Fakat ayni evde yine kiracı kaıi• 
eskiclen beraber yaşadığı Mustafa namında bir adam da o :ırmakta 
Hasan kadını her ıeyden kıskanmağa başlamış ve nihayet gece !llıs;_ 
lanın odasına girerek rakibini öldürmü1tür. Cani bununla kızgınlı 
geçirmemiş, Mustalamn beraber oturduğu kardeşi Necibi ve diğer 
Mustafa ve Ali nıarmnda bir adamı da yaraladıktan sonra kaçmıştır· 

Katil bugün müddei wnumiliğe gelerek teslim olmuştur. sorgu/ 
soğuk kanla: 

- Kıskandım, yaptım, karşılığını vermetkedir. 

Taşınması yasak 
Olmayan silahlar 

Bir proje hazırlandı 
ANKARA, 29 (Telefonla) - Ta. 

flDlll&U yasak olmıyan aili.hlarm alım 
•e uıtmıı hakkındaki kanunun tatbik 
au.retin.i cöateren bir nizaıttname pro -
jesi hazırlanmıftır. Projeye göre, ya· 
aak olmıyan ıailabların tqmması, ... 
blması •e elden ele ceçmesi izin ki
iıdı almıya bağlı alacaktır. 

izin kiğrtlan valiler, kaymakam • 
lar ve valilerin taavibile emniyet mü
dürleri ve me!murları, emniyet teJkİ • 
lab olmıyan yerlerde jandarma ku· 
mandanları tarafından verilecektir. 

Sili.lı alacak knnse fotoğr flı bir 
istida ile Maliyeye baı vuracak ve hak 
kında adliye ve zabıtaca tahkikat ya
pıldıktan aonra kendiıine izin kağf
dı verilebilecektir. 

Silah .wcılan aili.hlarınm miktar, 
çap, cina ve numarasını i.stidalarma İ· 
lave edeceklerdir. lzin kağıdı alanlar 
ailhlarını aldıktan sonra en yakın za• 
bıta Amirine müracaat ederek aiıah ta 
ımıa vesikası alacaklardır. Bu vesi • 
kalar, bir sene uıüddetle muteber ola
caktır. Hır•ızlık, öldürme, yaralama, 
soygun ve bukm gibi zor kullanıla • 
rak yapılan &uçlarla mabkilm olanla
ra ceza ehliyetini haiz olınıyanlara, 
i.~e hizmetinden menedilmif bulu • 
nalara silah verilmiyecek ve sili.lılen 
varaa vesikaları ile birlikte ellerinden 
alınacaktll'. Silah oahcıları vesikası ol· 
mıyanlara cephane Latamıyacaklar av 
tüfeği ve cephanesi alınak iıtiyenler • 
den ev tezkeresi aoracaldardır. 

Ankara hukuk talebeS 
nin seyahati 

ANKARA, 29 (Telefonla) -
kara hukuk fakültesi talebesi oÖ 
tatilinden istifade ederek Adana)'• 
&eyahat yapacaidardll'. 

Hilaliahmer gençli 
derneği baıkanhğ 
ANKARA, 29 (Telefonla) -

kir.dağı uylan Bay Cemil geoçlil< 
liliahmer derneği batkanlığıru kalı 
miftir. 

Hava vaziyeti 
ANKARA, 29 (A.A.) - ZiraB1 

kmılığı meteoroloji müeisesesinde0 

nan malümata göre, üç gündeO 
bütün yurtta yağmur halinde d• 
eden yağıı Tekirdağ ve htanbul ç 
resile, Marmara havzası ve Çan 
çenesinden maada yerlerde t 
kesilmiı ve bu aaıhahtan itibare" 
yüzü açılmağa haı!amıftır, 

En fazla yağıı Edremitte 41, '( ~ 
dağ ve Çanakkalede 10 mi.Jiınetı" 
çülmüıtür. 

Yurtta en dütük ıuhunet ııf•';: 
tında olmak üzere Karsta 22, S 
11, Erzurumda 7 derecedir. 

En yüluek 11caklık aıfırın ii•1
, 

Manioa, Bursa ve Samsunda 19, 
Adana ve Rizede ıs aantigrattır• 

Yaz gibi hava 
TRABZON, 29 (A.A.) - ıı; 

ıehriınizae have yazı andıracalı ~ 
ııiizel ve ılıktır. Herl<eı paltoları o' 
kararak ~ezdi. 



Dünkü hava vaziyeti 
ISTANBUL, 29.A.A. - Sıfır hararet 

derac...U- ve deniz seriye-ine indiril· 
mit lı.arvu etre bu ..,bah ııaat 7 de 755,S, 
14 te 7!>5, hararet derçceıi 7 da 9,5, 14 te 
14,5, azam.: harar.,t 14.S, ugari 7. Rüz
air lodostan etmitlir. AZlllni ıürati aa
ruyede, 1 metreye ÇllurutLır. 

daha mühim bir mevzudur. Ben-
ce, her feyden evvel bu neticeyi 
doğuran zararlı mübadele siste. 
mini izale. etmek lazımdır. 

Belediyenin ihtikar olmadığı
nı ısrarla söylediği bir sırada, Av. 
rupada çıkan türkçe bir brotürün, 
Almanyada Türk yaf meyvaları
nın lstanbuldan daha ucuza satıl· 
dığmı iddia etmesi ne kadar ta· 
yam dikkattir. Meyva ihracatı i· 
çin prim verilmediğine göre, ihti
karın mevcut olduğunu söylemek 
bir zarurettir. Ve bu şerait - altın

da daha bir çok maddelerin yük
sek fiatlarla satıldığım tesbit et-
mek te mümkündür.,, 

Bundan bir sene evvel bir lıaç 
arkad'lf Almanyaya dair konufU'" 
yorduk. Tanıdıklardan bir genç 
kız da aramızda idi. Hitlerin imıi 
geçiyordu. Genç kız söz söylemelı 
için lala atıldı: 

- Doğrusu dedi, Hiıleri ben 
çok seviyorum, ırinemalarda aktü
alitede görüriim o ihtiyar halile, 
o pala bıyıklarile ağır ağır yürü
yüşü öyle hoşuma gidiyor ki .... 

Genç kız Hindenburg ile Hit
leri kanştırmıfi.ı. Gülü,Wk ve 
geçtik. 

Görülüyor ki Clf'lğı yukarı her 
yerde değil wnwni biJ,gi •eviye
si, hatta diğer memleketlere ait 
bitgİler bile çok nakıstır. ' 

Teknik, len, ilim, bQf döndü
rücü bir süratle ilerlediği halde, 
tedris ve terbiye sistemleri hala 
buna uygun bir inkiliiba mazhar 
olmamıştır. 

Harpten .anra bütün dünyada 
görülen her türlü krizlerin bir se
bebi de budur. Her ;yerdeki genel 
vaziyet göz önüne alınırsa, görüliiı 
ki, tetkik ve tecessüs a,ağı yuka- . 
rı basitten mürekkebe çıkamamıı· 
tır. 

Öyle kimseler vardır ki bir za. 
bıta vak'a.ını, alelade bir karı 
koca kavgasını gazetelerde me• 
rakla okurlar. Fakat on binlerce, 
yüz binlerce adamın hayatile, 
milyonlarca kimsenin menfaati i
le alakadar olan uluslar ara.ı mü
nasebetlerden zerre kadar haber
dar değildirler. 

Mümtaz F AIK 1 

lzmir Vali muavini gitti 
lzmir vilayeti vali muavinli. 

iline tayin edi· 
len eski Beyoğ
u kaymakamı B. 
ıedat, dün iz. 
ıire hareket et· 
ıi,tir. 

Bay Sedat, vi
,yet ve beledi
? büyükleri ta
ıfından uğur-

.anmıştır. 

Gayrimübadiller komisyo
nu bu sabah toplanıyor 

Gayri mübadillere ait itlerle 
me,gul olan komisyon azasının ta
mamlandığı bu komisyona gayri 
mübadillerden Suphi ve Nüzhetin 
memur edildiğini yazmıttık. Bu 
zevata dün komisyon ba~kanı Bay 
Faik Nüzhet tarafından tebligat 
yapılmı ve komisyon bu sabah top 
!anlıya çağırılmı,tır. Komisyon bu 
sabah toplanarak çalı,ma tarzını 
görüşecektir. 

• 
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-, _____ J_'( _ Oylar ve kişiler _ 

Şile yolları 
Öz dilimizle )' Oz Türkçe ile ı' 
. . - Bilmecemiz 

Bır çocuk sıneması 
Epeyce oluyor, hazan rüzgar • 

ları'nı okurken "Bülbül,,ün dört 
mısraı üzerinde durup kalmıttım: 
"Bahar! Ah o hain, o serin bahar! 
- Ne çabuk erdin bir yaz gece -
sine? - ıülüm! Bu olgun, 
durgun s. ar, - ilham vermez 
oldu artık sesine ... ,, 

llk okuduğum gündenberi yıl· 
lar geçmit olmasına rağmen bu 
parça hafızamda, tazeliğini kay. 
betmeden kalmıttır; her anıtım • 
da yeni bir tad duyarım. 

Br. Şükufe Nihal Batar'ıo ya. 
zılarında bu güzellikte parçalar 
çoktur; bugünkü kadın şairleri -
miz arasinda onun en ön sırada bir 
yeri vardır. 

Bu yıl çıkardığı Şile yolları ( 1) 
adlı kitabındaki parçaların ancak 
birkaçı yenidir; ötekilerini bun • 
dan önceki kitaplarında da oku • 
muttuk. Bilmem bunlar en sevdi· 
ği yazıları mıdır? Öyle ise haksız. 
lık ettiğini söyliyebiliriz; çünkü 
Br. Şükufe Nihal Batar'ıo bunlar
la beraber daha bir çok tiirlerinin 
günler, yıllar seline dayanacağını 
umarız. 

Kitabı açan ve ona ismini ve • 
ren "Şile yolları,. tiiri - sonunda
ki tarihe bakılırsa - fairin en ye
ni yazılarındandır. Bunun en iyi 
yazılarından da biri olduğunu sa· 
nıyorum: "Dertleri yoldan yola 
ekliyen arabalar ... ,, Belki yepyeni 
değil, fakat insanın gönlünde her 
vakit acısını bırakacak bir "ima-
ge,, 

En yeni manzumesi en güzel e· 
ıeri ... Böyle günden güne daha gü
zel yazmak bir tair için en büyük 
bahtiyarlık değil midir? 

Hep Atena 
Biçimini değittirip yeniden 

çıkmağa batlıyan iz cöngünde O· 

kunmağa, beğenilmeğe değer ya. 
zılar arası,nda Şevket Hıfzı'nın 
da "Sanat eseri hakkında,, adlı bir 
yaz111 var. Bir ay kadar oluyor, 
"Apollo ve Hekate,, başlığı altında 
ondan, onun A. Hamdi Tanpınar 
üzerine dütündüklerinden söz aç· 
mıttım; bu gez Şevket Hıfzı be • 
nim sözlerimde eksik bulduğu bir 
yeri göstermek istiyor. 

Ben atağı yukarı tunu söyle • 
mittim: Ozanın gönlüne güven· 
mesi doğru değildir; kitinin yap· 
tığı her büyük it gibi sanat eseri 
de ustan doğar deıpİftim. Şevket 
Hıfzı ttıun yetmiyeceğini, kitide 
sungu bulunması da gerektiği. 
ni söylüyor. 

Sanat eserinin ustan doğduğu. 
nu söylemek, sungunun gerekliği. 
ni bilmemek, bilmezlikten gelmek 
değildir. Sungunun ne olduğunu 
iyice bilmiyoruz. Niçin bir kimse 
sanat sungusu ile doğuyor da baş
ka birinde bundan bir iz olsun bu
lunmuyor? Ne kadar kiti biliyo • 
ruz ki çok okuyup çalıtıyorlar da 
yine güzel bir tey yazmağa ere • 
miyorlar? Şimdilik bu, buyanın 
(buyan . tabiat) anlatılamamıt 
bir gizidir. (giz). Onun üzerinde, 
onun ne olduğu anlatılmıt gibi fj. 
kir yürütmeğe kalkmak doğru ola
maz. Kaldı ki herkes kendinde bu 
ıungunun var olduğunu sanır; ol
madığını söylerseniz inanmaz. 

Bunun için sungu ifini bir yana 
bırakmamız gerektir; onu itin i -
çine karıttırmak bilinmiyeni yine 
bir bilinmiyenle aydınlatmağa 

l\l·Pli tefrika: 87 

- ikinci Fahrünnisa ... - diye 
mırıldandı - Mutlaka ... mutlaka ... 
Aaah ... Korktuğum batıma geldi. 
Bedbaht Abidin? fakat Abidin bey 
ne halde? Nerede? Rüstem ondan 
yarım ağızla bahsediyor ... 

Düşüncesine daha fazla devam e· 
demedi. Koca göbekli iki kadını, 
bekleme mahalline soktuktan son
ra, çl' ndeki maroken çantayı. sal.la· 
ya sall .ya gar lokantasına gırmış
ti. 

Kend 'sine lakayit bir tavır verir 
ümidile bir sigara yaktı. Ve bir da
kık\l ·~ ıra o da gar lokantasının 
büyük sobasına yakın kırmızı be
yaz şalranclı bir örtünün ba,ına 
geçmişti. Birdenbire Rüstem bey
le göz göze gelmemek için eline lis 
leyi aldı. O anda başı ucunda biri 
belirmi~tiı; 

Garcon - dPdi - bana bir 
1-. 

gerek 
Okul çocuklarına gösterilecek 

filmlerin, seçiminde çok titiz dav
ranılması gerekli olduğuna yazıla
rımda sık nk parmak koymuftum. 

Geçen günkü gazeteler, çocukla. 
ra okullarda gösterilecek filmlerin 
öğretici filmler olmasının gözönün
de tutulması Kültür bakanlığınca 
uygun görüldüğünü ve bunu bütün 
okullara bildirildiğini yazdılar. A
tılan bu ilk adımı sevinçle karfıla
rız. Çocuk besisi bakımından film
lerin değimi çoktur. 

Çocuk, kendisi için yararlığı olan 
filmleri, yararlı olmayanlardan a· 
yırt edemez. 

Önüne gelen ... sinemaya giderek, 
her türlü filmleri görür. Beyaz per
de üstünde, geçen yalancı sevişme
lerin; taze beyinlerde bıraktığı boz. 
guncu izlerle okul çocuklarını genç 
çağda, başıboşluğa alı1tırdığına 
kimse inanmamazlık edemez. 

İstanbul gibi topluluğu bir mil· 
yona yaklaşan kentlerimizde bile 
henüz bir çocuk sinemasının bulun
maması; büyük bir boşluktur. 

Çocuklara yarar filmlerin, bü
tün sinemalarda ayrı birer seans o· 
larak okullulara gösterilmesi yerin
de olurdu diye düfünüyoruz. 

Salahaddin GONGöR 

foınbu! Bıtiaiıınl 
$ehirTiyzıtrosu 
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TEPEBAŞINDA 
ŞEHiR 

TiYATROSU 
Bu aktam 

Saat (20) de 
insanlık 
Komediıi 

4 Perde 
Yazan: 

BALZAK . ' . 
Fransız Tiyatrosunda 

Bu akşam saat 20 de 
DELi DOLU 

Yazan : Ekrem Reşit. Beıt.,leyen: 

Cemal Reıit. 
6 

kalkmak olur. 
Hem ben bir sanat eserinin 

salt us güçü ile yetiştirileceğini i
leri sürmedim; bir ozanın, her • 
hangi bir sanat adamının mesleği 
üzerinde dü,iınmesi gerektiğini 
söylemedim. Yaratıcılıkta temel 
belki salt sungudur, gönüldür; an· 
cak onun da usa uyması gerektir, 
yoksa o sungu, kumandansız kal -
mıt asker gibi yersiz, hiçbir sonuc 
vermiyecek itler görür. 

Gönül diye İf görmek, kör gÜ· 
ce İnanmaktır. Hayır, kişi oğlu is
ler Apollo'nun ıtıklı güzelliğini, 
nter Hekate'nin korkunç ve ka -
ran!ık tiirini anlatmak istesin, on
ları gördükten veya kendi içinde 
bulduktan sonra Atena'nın kapısı
na varıp o kız tanrının buyrukla
rına boyun eğm?lidir. Yoksa ka
valını geliti güzel öttüren Marsias 
gibi bir vakit gönülleri avlasa da, 
kalıcı bir i' göremez. 

Şevket Hıfzı bütün gençler gi
bi "güzel., yani süslü cümlelerle 
yazıyor. Gün geçtikçe bundan kur
tulacağını ve dütüncelerini süsle
meden ortaya çıkaracağını uma
rım. Süslü cümle dayanıksızdır; 
kendisi ile beraber içindeki fikri 
de öldürür. 

Nurullah ATAÇ 

(!) Resimli Ay matbaası, 30 kuruş. 

ffıüe.lifi: Nazmi Şahap 
Buna şakrak bir kahkaha cevap 

oldu. Ve dili ağzında güçlükle dö
nen bir insanın sesi; 

- Oh beyim oh !. .. - dedi - ar· 
tık burnundan düşen bin parça olu
yor. Yahu biz garson muyuz? 

Nazmi bu sözlerin bir bafkasına 
söylendiklerini zannetmişti. Fakat 
ba!ın• kaldırınca Galiple göz göze, 
geldi. Ağzı burnuna karı,mıt, yü
zü kıpkırmızı kesilmişti. Körkütük 
sarho, olduğu her halinden belliy· 
di. lstemiye istemiye; 

- Ooo .. Sen misin azizim ... -
dedi-

- Benim ya .. . 
- Otursana .. . 
- l..ıh ! oturmayacağım. Arka-

daşlarım var. Nasılsın bakalım h
lak hocası? 

- Hiç ... bildiğin gibi ... 
- Ortalıkta pek göründüğiin 

yok ta .. 

Oımanhca kar41lıklarmı yaz.dıiımız kelime· 
lerin &z türkçe mukabillerini )'azarak teklimi· 
sin 'boı hanelerin• J'erlettiriniz •• keserek 
"M.HU,.et Bilmece memurlu~un.a,, sönderinis. 
Bilmecemizi doiru halledenler arasında kura 
çekiyor T• kazananlara hediyeler "°eriyoruz: 

Müddet: Perı9Dlbe aiinfl akıama kadardır. 

Bilmecemiz 
1 2 g 4 5 6 7 8 ' 1011 

~ -ı-.-ı-ı··-,-,•-,ı--ı.~-1 
g 1 1 ı•I I• •I ı • ı 
4 !11!1 •I •I 1 1 • ı 1 1 
s 1• 1 1 ı •I 1• • · 
6 1 1 1 , • .•• ı 1 1 1 

7 1 \ •ı ı •I 1 1 ı • 
8 1 : ı • • ı 1 1 1 ı•. 
9 • • • : ı 1 1• 1 1 

il - , l• ı 1 1 ı • ı 1 
11 • .1 1 1 - SOLflAN SACA : 

ı - Bayat değil, sene; 4, Bir • .,. hayvanı 4, 

2 - Eıp 2, Radyo 6, 
3 - Bir meyya 3, Nota 2 
4 - Büyük 3, Afri.kada bir nehir 3, 
5 - Dem 3, lıti.fham 2, 
6 - Hücum, 4, Yeni bir vapurumuzun adı 4 

7 - Nota 2, Beygir 2, Erkek keçi 4, 
8 - isyan 3, Liz kayığı 4, 
9 - Genit deiil 3, Hal rabıta•ı 3. 

10 - Serıem 4J Lezzet 3, Baırna bir (i) ko· 
yunca ıüzelleıir 2. 

11 - Tevem, aynı batından 4, Ekmek ile he· 
raber yenen ıey 5, 

YUKARDAN AŞACI ' 

1 - Milliyetin yeni adı 3, Bat 4, 
2 - Cet 3, Bir küme• hayvanı 3. 

3 - Bir içki 4, Çok aıcak deiil 4, 
4 - LBhim 2 Valide 3, Rabıt edatı 2 
5 - Mabaul 4, 
6 - Yet 2, Lezzet 3, 
7 - Ayı yuva11 2, S..ç. düzeltir S, 
8 - Pialik 3, Damen 4, Uzak nidaaı 2, 
9 - T azyi.k eden 4, Cari 4 1 

10 - Nota. 2, Düh 3, 
1 l - Ahüenin 6, ince •andal 3 1 

Bugünkü program 
1 S TAN BUL, 
18 Fran•ızca d ers. 18,30 Jimnaatlk Selim 

Sırrı Tarcan, 19 Dana muaiki.ai pl&k, 19,30 Ha· 
berler, 19,40 Bayan Tektaı (Şan) piyano ile, 
20 Karıırk muaiki: pli.k ile, 20,30 Balalayk" 
orkeatraaı, 21.ıs Son haberler, boraalar, 
21,30 Radyo orkeatraaı, 22 Radyo Tanao ve 
<.az orke •tr,.,l arı. 

223 Khz. VARŞOVA 1345 m.: 
18 Schubertin ıarkılannd&n, 18,25 Sözler, 

18,35 Salon muaikiai pl.ik, tpor, tözler, 20 
Şarlnlar, pli.k~ haberler, vesaire, 21 Orkeıtra, 
haberler ve-.aire, 22 Chop.in'in e.erlerinden 
konser, 22,30 Almanca konferana, 22,40 tar• 
kılar, 23 ReklM.mlar, 23,15 Dana 24 Sö.ıler, 
24,05 dana. 

LEIPZIG 283 m.ı 
18 Piyano konıeri, 18,30 ıözler, 19 Radyo 

orke•tra aı, 19,25 Konferan•, 19.45 Solistler 
tarafından ıarkılar, 20,45 Spor reportajı, 21 
Haberler, 21,10 Konferana, (Sar'adan), 21,35 
Uluıal program, 22 Liazt'in eıerlerinden kon· 
aer, 23 Haberler, Aktüalite, 23,20 Dana muıİ• 
kisi. 

545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m.: 
18,30 Şarkılar, 19,10 ltalyanca derı, 19,40 

Tarogato muaikiai, 20,15 Sözler, 21,10 pl&k 
22 D tt aiyau.l bahiıleri, 22,40 Haberler, 23 
23 Ork~atra konseri~ 24..20 Haberler,, 23,35 
Çin ... orkeatraıı, 1.05 Son haher!er. 

686 Khz. BELGRAD 437 m.: 
21) ReJdftm, 20,10 Pli.k, 20,15 Haberler, ulu· 

aal neıriyat, 21 Jübliyanadan nakil, 23,20 Ha· 
herler, 23,20 Plalc. 

841 Kbz. BERLIN 357 m.< 
18,40 Spor haherlerj, 19~05 Skeç ,19,30 

Şarkılı kon•er, 20,20 Muaiki bah.iıleri, 20,30 
Hukuki bahialer1 20,40 Aktüalite, haberler, 21 
Haberler, 21,10 Düet tarkılı konseri, 21,35 U· 
luaal 1rençlik neıriyah, 23 Haberler, 23,20 
Partenkirche"'den apor reportajı, 23,,35 An· 
ton Bruckner'den aenfon.ik kon•er. 

554 Khz. STUTGART 523 m.: 
20 Viyana • Berlin adlı radyo danı orkeıt• 

raaı ile kabare, 21 Haberler, 21,15 Uluaal net· 
riyat, 21,45 Muhtelif, 23 Haberler, 23,20 Spor 
haberleri. 23,35 Şarkılı karııık neıri;;\t. 24 
Dana 1 Gece muıiki•İ. 

Yarınkı program 
l S TAN BUL, 
18 Almanca dera, 18.30 Dana muaikiai, pli.k 

ile, 19,30 Haberler, 19,40 (Neıir eanaaında 
ili.n edilecektir). 20 Ziraat Yeki.leli namına 
konferana. 20,30 Stütyo aiıan orkeıtratı. 
21,15 Son haberler, boraalar, 21,30 Stütyo 
orke•tra•r. 22 Stütyo Tanıo ve caz orkeatra· 
ları. 

Nazmi cevap verdi. Bu sırada 
garson gelmitti. Ve Galibi kolun· 
dan çekerek, kulağına bir teyler 
söyledi. Bu laubalilik gencin tuha· 
fına gitti. Maamafih üzerinde fazla 
durmadı. Garsona; 

- Bir bira ... - dedi - ama, çok 
çabuk gelecek! ' 

Bu sözleri garsonlara emretme
sini bilen bir adam gibi söylemitti. 

Garson gayet kaba bir tavırla ve 
hiç hürmet ifade etmeyen bir ses
le cevap verdi: 

- Peki peki ... 
Nazmi yarı sinirli, yarı hiddetli 

arkasından baka kalmllh· Sonra 
başını "Allaha ısmarladık,, deme
den uzaklaşan Galibe doğru çevir· 
di. O, masaların, iskemlelerin ara· 
undan, kendini ayakta güç tutarak 
geçti ve hazan halinden iyi bir a· 
yakkabı olmadığı anlatılan bir ka· 
dına, hazan çatal tutuşundan terbi· 
yesi kıt bir harp zengini olduğu 
yüzde yüz belli bir adama gülerek 
veya itaret ederek doğru Rüstem 
beyin masasına ulaştı. 

Gençle Rüstem bey biran gözgÖ· 
ze geldiler. Fakat ne o, ne öteki se
lam vermeğe lüzum görmemişti. 

- Beni tanımadı mı? yoksa ta
nımak mı istemedi? 

ilk bira kadehi biterken Nazmi 

HİKAYE 
Matbuat balosu 
lstanbul Basın Kurumunun 5e~ 

balosu yarınki perşembe ak§nmı M~ 
salonlannda verilecektir. Matbuat ~·" 
sunun ·senenin en güzel balosu oldu~; 
izaha lüzum yoktur. Basın kurwnu 1 

re heyeti gösterilen bu rağbet ve t" 
veccühü karşıiamak üzere her ıürlii (ır 
zırlıkları yapmağa çalışmı§ br. IYt 

Bekarlık 
irfan Nuri sabahleyin yatağının 

ılık tatlılığından bir türlü ayrıl· 
mak istemiyor, dışarıdaki pia ha
va, yağmur ve çamur hatırına gel· 
dikçe büsbütün yorganın içine sarı· 
lıyordu. Gözleri yarı kapalı bir hal
de kendine göre .beğendiği hayalle
re dalmıştı, O gün dairede iti ol
madığına içi pek memnundu. 

- Allah verse de kimse gelip 
beni rahatsız etmese ! diye dütün· 
dü, fakat bu eş dost denilen mah· 
luklar da yok mu, ne halden anla· 
maz insanlardır. Çat kapı gelirler, 
rahatınızı bozarlar, koğamazsınız, 
bir fey söyleyemezsiniz.Galiba ge· 
ce anahtarı da apartımanın kapı· 
sında unuttum. Hani biri gelirse, 
kalkıp boğacağım geliyor. 

Tekrar gözlerini kapayıp hayal· 
!erine dalmıttı ki, odasının kapısı· 
na hafifçe vuruldu. irfan Nuri he
men doğruldu: 

- Eyvah, hayvanın biri geldi. 
Köpeği al, tatı ele al .. 

Dıtardan bir ses duyuldu : 
- Girebilir miyim efendim? 
Hangi teklifsiz acaba? 
Dışardan kapıya tekrar vurul-

du: 
- ~irebilir miyim efendim? 
lrf.an Nuri çarü naçar: 
- Girin, girin, dedi. 
içinden de: "seni billahi bura· 

dan sağlam çıkarmam, menhus he· 
rif !., diye dütünüyordu. 

Dışardaki adam kapıyı açtı ve 
içeriye girerek sordu: 

- Sadık yok mu? 
- Hayır yok, fakat bekleyebi· 

lirsiniz • 
Meçhfil adam içeriye girdi, kapı· 

yı tekrar kapattı: 
- Bilseniz, dışarıda ne pis ha

va var, dedi, aklıma geldi de fU be
nim Sadığı bir ziyaret edeyim de
dim. 

- isabet ettiniz efendim, buyu
runuz oturunuz, yatakta olduğum 
için kusura bakmazsınız zannede
rim. Eğer üşüyorsanız, bakınız,kö
,ede odun sepeti var. Çıra da var. 
Kibrit te masanın üstünde .. zah· 
met olmazsa sobayı yakıverin efen
dim. 

Meçhul adam, sanki bunu bekli
yormut gibi hemen odunlara sarıl
dı. Ostadane bir devtirimle sobayı 
güzelce yaktı. Odunlar çıtır çıtır 
aldıktan sonra, tekrar oturmağa ha
zırlanırken ,köşede fena bir tarzda 
konmuş bir saksıya kolu dokundu. 
Saksı düttü ve kırıldı: 

- Zarar yok efendim, komodi
nin üstünde fırça var. Eğer panta
lonunuz kirlendi ise fırçalayınız. 

Gelen adam güzelce fırçalandı. 
- isterseniz, sobaya birkaç O· 

dun daha atınız. 
- Yok, yok, bu kadarı kafi ! Ben 

artık ütümüyorum. 
- Evet ama, ben ütürüm, sıcak 

yataktan batka türlü kalkılır mı? 
- Haa, siz istiyorsanız, o ayrı ... 

Gelen adam soba:ya birkaç odun da 
ha attı. irfan Nuri dedi ki: 

- Bey kardetim, zahmet olacak 
ama, fU pencereyi açsanız da, Hi
ranutu çağırsanız .. Hiranuf bilirsİ· 
niz ya, benim kapıcımdır, kopuk 
düğmesini diksin diye yeleğimi ver· 
mittim, hala getirmedi, nerde kaldı 
acaba? 

kendi kendine bu suali sordu. 

Galibin garsonlarla bu kadar sen 
li benli olması bir hayli tuhaf.. A· 
caba dördü birden burada bulut
mak için sözleşmişler miydi? 

ikinci bira kadehini bitirirken 
de hatırına gelen açmaz bu oldu. 

Ve işte bu sırada bir kampana 
sesi işitildi! Rüıtemle Galip acele 
acele lokantadan çıktılar. 

Önü.nden geçerlerken selam ver· 
meğe lüzum görmemitlerdi. Naz· 
mi boş bardağı masaya vurarak ba
ğırdı: 

- Garson! 
• • 

• -Garson! 

• 
- Heey ... garson! 
Beyaz ceketli üç garson büfeye 

dirseklerini dayamışlar duruyorlar· 
dı. Nihayet içlerinden bir tenbel 
tenbel yanına geldi. Nazmi diğer 
masaların en ufak bir davetine kö
peklerden dört ayak almış gibi ko· 
şarak giden bu garsonların kendisi
ne kartı gösterdikleri lakayitliğe 
gene kızmadı. Cebindeki son bank· 
notu uzatarak; 
• - iki bira ... - dedi - fakat Üs· 
tünü çabuk getir, gideceğim. 

Evet .. gidecekti. Rüstemle, Ga
liple, Ca1ibe ile, onların gittikleri 

Gelen adam yerinden kalktı, 
pencereyi açtı ve bağırdı: 

- Hiranuf, Hiranuş ! 
Atağıdan ses sada gelmiyordu. 

Gelen adam bu sefer kendisi aşağı· 
ya kadar indi ve elinde düğmesi di
kilmit yelekle tekrar geldi. 

irfan Nuri : 
- Affedersiniz, sizi yordum, de

di, her ne kadar zahmetse şu san· 
dalyenin üstündeki pantalonumu 
lutfen verir misiniz? Tetekkür e· 

Bu meyanda Maksim ıalonlarınıfl 
korasyonile gazete karikatürist ve rer 
sanılan meşgul oldukları gibi kotİY~~ 
rm mükemmeliyeti için de müteaddıl 
yeller çalışmıılar ve baloya iştirak e~ 
her kesi memnun edecek çok zeııı
hediyeler tedarik edilmiştir. Bund-' 
başka ıehrimizdeki artistler tarafındaJI 
en gÜzel nınnaralar yapılacaktır. 

Balo gazelesile hemen hemen ı~ı.; 
bulun belü başlı mizah muharrırl 
meşgul· olmaktadır. 

Basın kurumu balosunun bu ttP' 
daha güzel olacağı temin edilebilir. 

derim... ÇAGIRIŞLAR 
- Bey kardeşim, sizi rahatsız et· 

tim ama, acaba Sadık bey ne za· F armako1og" lar kongresi 
man gelir dersiniz. 

_ Vallahi bilmiyorum. Siz ken· Türk Fannakoloğ Birliğinden: 1,. 1-2-1935 cuma günü ııaat 14 de ı 
disine burada randevu vermediniz tanbul Halkevinde Birliğin senelik "°"" 
mi? rası yapılacağından bütün diplomalı fP'I 

- Bir şey demedi. Acaba siz da- lekda§lann ııelmeleri rica olunur. -
ha çok geç kalır mı derainiz? D k t 

- Bilmem ki efendim, hiç hah-~ 
0 

Qo r • 
setmedi. Doğrusunu isterseniz, ben HORH RUNI 
daha kendisini henüz görmüt a· Eminönü Valde kıraathanesi yanıncll 
dam değilim. Tel: 24131 -

- Peki, Sadık bey bu apartıman 182 
da oturmayor mu? 

- Zannederim, alt katta oturu· 

.illiy~ı. yor, burası ikinci kat. 1 

- Öyleyse affedersiniz, sizi bil
miyere'k çok rahatsız ettim. 

- Bilakis, bilakis efendim, hiç 
te rahatsız etmediniz, mademki aşa 
ğı iniyorsunuz, lfüfetseniz de, fU 
kapıcıyı çağırsanız gelse .. 

Asrın umdeıi " MiLLiYET " tit• 

ABONE OCRETLERl ı 
Tü.rki7e içia 

LIC. 
3 a7lrjı 4 - 1 -

- Hay hay emredersiniz. Bir 
kere daha affımı rica ederim efen

• • 7 50 14 -
_!2 " 14 - 21 ":--' 

dim. Gelen eYrak seri •el"ilm••- Müd.,.d 
seçen n\iaha.lar 10 1r:uruıhlr.- Ga.zeS- .,. 
matbaa7a ait iıler İçiıl mGcHri1ete •" 
raca.at edilir. C.zetemis ilinlarıa m••'-r 

- fstağfurullah efendim,bil8.kiı 
müterref olduk. Hatta ara sıra sa· 
hahları böyle oğrasanız, memnun 
olurum. - SEM -

liyetini kabul etmez. 1 -
tarafından emıalıiıı bir •urette yaratılan 

ÖLDÜREN AŞK 
En büyük aık ve heyecan filml, Franıız:ca ıllllll 

Paramount filmi takdim edilecektir. 

ilaveten: Paramount dünya haberleri 

Yeni keıfedilen Metal tayyarı, 7 gün evvel Amerika'da bataıı 
büvi'k vapu•, Sarre Bruck. plebisitten 

~ 

Türkç<, FransJJ.ca, lngilizce, Almanca, lspanyolca, lıalyanca lisanları için : 

B E R L 1 T Z' de Yeni kurslar açılıyor 
Hususi ve Umumi dersler 

Memurin, Muallim ve Zabitana mahsus husus! tarife vardır. Kayıt ıçılmışur. 

Meccani bir tecrübe dersi alınız .• 
Ankara: Konya caddesi - lstanbul: 373 lstıkUll caddesi 

H ari k ve 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
U N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 
•e 

UNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : 4.4888. 8 
ı,( :.·.:-,~~~;{ •• { .·: •• 

yere gidecekti. Bu muammayı hal
letmeğe karar vermitti. 

. ... 
""' IJ[)' elli ... on da bahtıf altmış .. Be~ ı 1 . 

radan yüz dokson kurut alıyo ~' 
Ayağa kalktı. Aynalardan biri· 

nin önünde kılığını kıyafetini süz. 
dü. 

- Pek iyi değil ama ... Pek te fe. 
na da değil... - diye ınırıldandı -

Bu sırada kampana bir daha 
vurmuştu. Garson hala paranın üs
tünü getirmemi,ti. Büfeye doğru 
bakınca onun diğer arkadaşları 
ile konuşmakta olduğunu gördü,. 
Ani bir hiddetle yanlarına koftu: 

- Beni eşek yerine mi koyuyor· 
aunuz be? - dedi - hani paranın 
üstü? 

- Sus! Acelesi ne? Sizin kim 
olduğunuzu bilmiyor muyuz? 

Küçücük bir masa batında, ko· 
caman bir deftere bir şeyler ya
zan bir adam, genizden konutan 
bir Boşnak veya bir Arnavut sesi
le bu cevabı verdikten sonra tekrar 
işine devam etmitti. 

Buna gülmek mi lazımdı; kız· 
mak mı? 

Eğer eski hali olsaydı, paranın 
üstünü beklemeden çekip gideceği 
muhakkaktı. Fakat bu iki buçuk Ji. 
ra ... son parasıydi. 

Herife yaklaştı; 
- Efendi ... - dedi Senin çok 

itin var galiba ... olabilir a ... Benim 
de işim acele, iki bira yirmi beşten 

Yaz deftere... f ı 1. 1 
Ve masanın üstünde duran içİ ~ 

ra dolu bir kaba elini uzattı. f~., 
•bu eli uzatmasile geri çekmesi ~ 
oldu. Herif gözlüklerini naltı~d ~ 
ona şöyle bir bakmıf, ıonra, bır ttf 
di veya köpek kovar gibi eliniıt . 
sile göğsünden iterek bağırını'1~ 

- Kır boynunu ! Defol burad ..1 

T ellallıktan sonra efeliğe ba•'"'" 
caksın? . lı' 

Bereket versin mütterilerı.ıı ıcr 
men hepsi trene gittikleri içııt tı' 
kantada kalabalık yoktu, fakat .A'· ·? 
de olsa bu hakarete tahammül e Jr : ~· 
lemezdi. Biran garsonların lakaj,~ ~-q 
sile, onların şefi olduğu anla•• ( ıı~ 
bu herifin bu hiddetine sebep "f ,. · i:a 
labileceğini düşünür gibi oldıl· Jil' --~ 
kat her tarafını saran hiddet b~ of' 's~' 
,ünceye devam etmesine maili,,. ,;, 
du. Bir adım geriledi, sonra >'"ııi' '•ı, 
dana sığınıp herifin auratıııa ':· 
yumruk indirdi. ~-· l~1 

Bu sırada t .. ~n son düdüğüııll ;p -ıo~ 
lıyordu. Yüksek bir iskemlede .. 1ıı 'U, 
ran herif bu düdüğün bastıraıt 0 f'. .~~ 
acı bir feryat ile sırtıüstü yere ,~( '•. 
var landı ki; etraftan tela,la kfefr !ı;ı 
tular. Fakat kimsenin müdaha ,1 ı 1. 
ne meydan bırakmadan geııÇ ııt 

- Bitmedi_.... 
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r; ~~Vyet radyoları 
br llliiıı dal 

04 Yeri • ga uzunluklarının blr-
rılıır, erİııde Sovyet radyo uta•· 

;:,. oiıı-.. çb. •fır. Bu merkezlerin 
, h• %rı[ ılhasaa çok kuvvetli ol
ıeıı vr-qp::ı - orta, fimal ve gar6 
~o İııf,11 ~~d~~ ziyade memleketi· 
laJ' rı b · lfkdılır. Çünkü bu i&tasyon• 
"° kırı ;• 1 lamı Karadeniz •ahiline 
... rı olıı er.'ırdedir. Böyle denize ya 
le~ ~ İttik ••ta~yonların J enizin di· 

ıılUı11·.??'ettndeki yerlerden iyi 
Ilı, ... d" k 

"" 11111111 ~'? ır i proğramları 
"ııleı z.ı1 • gıden bu istasyon/an 

~· "eı·d flQ/<ıril mız en en zail radyo ma 
(JZcıkt \~e. bulmak kabil oluyor. 
rırıı,1 • ; ı ııtasyonların iyi din· 
"ıiıırı~ e kudretlerinin lazlalı
S ır. 

00Yet R. 
ı so0 k .

1 
usyanın en kuvvetli pos-

ııı" ıılll<ılı 1 0 vat anten güçl~ yüksek 
trkeı.·/!1oskova (Komıntern) 

"" Z<ırıı 1 ır ki gece ve gi' ·,luz mun 

J 
ıılgq1:~ ~rog~am neşreder. Uzun 
zlerı1 uı.erınden çalışan mer· 
°ıııirıı:~ ~n İyi duyulanı olan 
'dıı r k "ili programı son zaman· 

2 
llırılq,1° bı.enginleşmiştir. Pro(l· 

Ilı ug·· d • "b i'lıerı d un en ılı aren mun· 
tli fır 

01
k erced eceğimiz 1714 met· 

rı b;, k 0 va radyosu programı· 
<lrı olcı ••mını kendi teşkiliitların· 
<1 kı~ı{' Kol kozlar, bir kısmını 

1
, İr, N or~u için tanzim etmek
"' erkea efrıyatın hariç için olanı 
ı P olı1 l~rcıfından anlaşılması mat-
;. •le i 111lundcın birçok yabancı dil· 

" crcı edif: , 'l.oııı· ı .r. 
illerı1 •ııtern istasyonunda ecnebi 

""' lriyq~ hlcın bu harice mahsus 
il ' ve er akşam saat 22 de baş· 

. ı, cı;ka J,·Jya musikiaiz olarak 
·"'" ,,f' d_illerd e aaat bire kadar 
İı v efrıyat kısmen Alman, ln-
ktıı e. F •cınsız dillerile yapıl

~k. ,_,ııe de kıamen de Holanda, 
'le ı1:~ar, lsveç ve lspanyol dil-
llıı •cra olunur. 
. ~i ge,, . . 
ı Z<ı ~en ıstasyonun neşrıyatı 

rılıı, 7cıııda küçük dalgalı istas
Sovy' e de naklen neşredilir. 
ollrıı et radyoları içinde musiki 
'i :ı6;•na en itina edilenlerinden 
th•· "1etre dalgalı Moskova 
"'lrı) • 
ıy ıstasyonudur. Stalin adını 

~rı 8"k d 11~.,. u reş ra yosunun dalga 
lıı1;1ıJ.u komşunda sık, sık, opera tl,,;• Çocuk neşriyatı ve geç 

•ik· ede dans parçalarile hali/ 
b.'.Ye tesadüf olunur Progra-
'lle ·1 • lıQ/,k 111 en bu merkez de daima 

llrıq Programlarımız arasında 
l?/fCo:ktır. 
0140 "1etre dalga uzunluklu 
'il~~~ • Komintern radyosu 
. •cq P 1111 muayyen saatlerinde 
)ec,-~ogramlarımızdan kaydel-
rı ıtırrı • S llr, •z ~u nefriyat aynen bu-

:~:t 4,45: Kültür fizik, 5.15 
4ıf, 5 erler, 5,30 Programa bir 

·40 Plak konseri, 5.50 U-

Bayanlar için lstanbul radyosunda ' 
verdiği jimnastik dersleri pek rağ

bet kazanan Bayan Azilde 

Banka hırsızları radyo 
kullanıyor 

Amerika polisi vazifesinin ço
ğunu radyo ile konutma suretile 
görür ve imdat itaretleri de rad
yo ile verilir. 

Geçenlerde yedi haydut (Unity 
Trust Sparbank) ismindeki Şika
go bankalarının birine hücum e
derek kasalardan bir çok mücev
her, tahvil kağıtları ve nakit pa
ra çalarak kaçmağa muvaffak ol
mutlardır. 

Burada herkesin nazarı dikka
tini celbeden bir nokta hırsızların 
yanlarında bulundurdukları bir a
lıcı ve gönderici seyyar radyo ale
ti olmuttur. 

Bu aletlerle daimi surette po
lisin alarm itaretinin verilip ve -
rilmediği tarassut edilmiştir. 

yanma saati, 6.15 Son haberler, 
6,30 kültür fizik, 7 Plak konseri, 
7,10 Program okunması, 6.30 Ka
rışık sabah konseri, 9,15 Çocuk 
neşriyatı, 10,58 Saat ayarı, 11 Ha
berler, 17 Haberler. 

Yazdığımız neşriyat her halta 
günü harfi harfine büyük Mosko· 
va merkezinden neşredilir. Bundan 
sonraki saatlerdeki neşriyatı da 
her halta programlarımızda bu
lundurulacaktır. 

Bu neşriyatı ayni zamanda kısa 
dalgalı Moskova radyoları da nak
lettiğinden makinesi müsait alanlar 
bu tarikle de dinliye bilirler. 

Turgut BLEDA 

1 

F ransada bir 
Radyo şehri 

Elektrik tesiıah gibi 
radyo veriliyor 

Avrupanın en yeni sistem yapı
sından birine malik olan şehirler
den biri Fransanın Villeurbanne 
tehridir. Burada, bir yeni tehirde 
bulunması 18.zımeelen ne hatıra 
gelirse, bulmamak kabil değildir. 
Mesela. hava gazi, su elektrik te • 
aisatı alındığı ~ibi umumi kalori • 
fer tesisatı vardır ki arzu edenler 
kumpanyaya müracaat ederek ev
lerine arzu ettikİeri kadar radya. 
tör koydururlar. Bunun için Vil • 
leurbanne tehrindeki evlerin yüz. 
de doksanından fazlasında soba 
yoktur ve evleri de bacasızdır. 

Bu yeni tehre radyo acununda 
"radyo tehri., adı {la konulmuttur 
ki bunun da sebebi tehirde umu • 
mi bir radyo tesisatı bulunması • 
dır. Burada radyo istasyonu her 
tarafa bir kablo tesisatı yapmıt 
ve bu suretle her evden kablodan 
istifade edilmek imkanı verilmit • 
tir. Şöyle ki orada çalıtan radyo 
istasyonunu dinlemekle iktifa e -
denler ayrıca her yeroeki gibi bir 
radyo makinesi almaya ihtiyaçları 
yoktur. Yalnız bir hoparlör satın 

alarak umumi tesisattan verilecek 
netriyatı takip edebilirler. 

Mesele bet, altı lira mukabi • 
!inde alınacak bir hoparlör ile <>:o 
rada radyo ihtiyacı tatmin edil • 
mektedir. Bir evin muhtelif dai -
relerine müteaddit hoparlör ve 
kulakhklar konulduğu da vakidir. 

Resmimiz yeni si.tem ve kü • 

Radyoda jimnastik ders· 
lerinden istifade ediniz 
Zengin programlı Avrupa rad

yo i&tasyonlarının çoğunda jim
nastik dersleri verilir. Bunlardan 
herkes iatilade etmekte olduğun
dan radyo mecmuaları buna yer 
ayırıp radyoda yaptırılan hareket
leri gösteren figürlü şekiller der· 
cetmektedir. 

lstanbul radyosunda da bir müd
dettir. Bayan Azade tarafından ve
rilen beden sporu hareketleri rad
yo dinliyenler arasında büyük bir 
alaka uyandırmış ve bu hareket
lerin gösterildiği saat 18,30 da bir
çok meraklıların radyoları bafına 
geldikleri işidiliyor. 

Memleketimizin tanınmış be
den sporcularından biri olan Ba
yan Azade spor hareketlerini ta
kip eden bir çok Bayanlar midele
rini boş bulundurmak maksadile 
çaylarını en az bir buçuk saat önce 
alarak, bir taraftan kendilerinin 
telakki ettikleri bu zaiflama kür
lerine hazırlanırlar. 

Hareketleri bu saatte yapamıya
cak olan Bayanlara dersle~ hak
kında not alarak ertesi sabah bun
ları yapmakta ihmal etmemelerini 
tavsiye ederiz. Gıdalarını kesmek 
suretile zaiflama istiyen bazı Ba
yanlar bu hareketleri muntaza
man yapacak olurlarsa hem sihhat 
/arından, hem de açlık zahmetine 
katlanmaktan kurtulmuş olurlar. 
Bilhassa Bayan Azade, gibi mem· 
leketimizin en yüksek bir idmancı· 
sının gösterdiği idman derslerini 
takip etmekte ihmal etmemelerini 
bütün Bayanlarımıza tavsiye ede
riz. 

çük bir Amerikaya benziyen Vil • 
leurbanne şehrinin belediye dai -
resini gösteriyor. Orta kısımdaki 
kule 70 metre uzunluğundadır. 

"Radyo şehri,, adı verilen yeni Fransız fehirlerinden "Villeurbanne,, ın 
umumi görünüPi 

HAFTALIK PROGRAM 1 • 
545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,30: Gitar konseri. 19: Ders. 19,30: Plıik. 

20,30: Stüdyp piyesi. 22,10: Haberler. 22,30: 
Keman konseri. 2311 ·ı: Hava haberi. 23~0: 

ıarkıları. - Sözler. 19,lS: Oda muıiki•i kuarte
ti. 19,45: Çocuk neıriyatı. 20: Aıkeri neıriyat. 
- Spor ve•aİre. 21: Şarkılı piyano konseri. 
22,45: Konferans. 23: Rekli.mlar. 23,15: Danı 
muıikiai. 

175 Khz. M O S K O V A, 1714 m. 
17,30: Sözler. 18,30: Kı;ulordu için edebiyat. 

19,30: Sibiryalı kolkoz:lar içjn neıriyat. 19,55: 
Konser. 21: Kuartet konıeri. (ıarkılı.) 22: Al
manca neıriyat. 23,05: lnıi.lizce, 24,05: Ma
carca. 

832 Kbz. M O S K O Y A, (Stalin) 361 m. 
17: Oda muıikiıi. 18,20: Moıkova operaıın

dan nakil. 24: Büyük dalga1r Moıkovadan na
kil. 

545 Kbz. B U D ;>. P E Ş T E, 550 m. 
18: Çingene orkestrası. 18,55: Almanca derı. 

19,20: Piyano birliğile ıarkılAr. 20: Sözler. 20, 
40: Filharmonik konser. (Viyolontel sanatka
rı Enrico Mainardinin i,tirakile,) 22,50: Ha
berler. 23,10: Çingene orkeatrau. 24,15: Salon 
muaikiai. 1,05: Son haberler. 

875 Kbz. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
18,20: Ev muaikiai. 18,55: Ökonomlk haber

ler. 19,20: Plıik. 20,10: Söxler. 20,30: Berlin
den. 21: Haberler. 21,10: Orkestra (Beetho
venin eaerlerinden.) - Skeç. 23,10: Haberler, 
spor. 23,40: Dana ve harif musiki. 

686 Kh:ı:. 8 E L G R A T, 437 m. 
18: Şarkılar ( orkeatra ile). - Sözler. 19,30: 

Der• 20: Rekli.mlar. 20,10: Plak. - Haberler. 
20,30: Uluıal proıram. 21: Belgrad operaun
dan nakil, 

638 Khz. P R A G, 470 m. 
18,20: Plik. 18,25: Sözlt<r. - Pti.k. 1910: 

Ziraat. 19,20: Almanca ne4riyat. 19,SS:- Alman
ca haberler. 20,Saat ayarı. 20,10: Pl&k. 20,30: 
Oatravadan: Hafif orkeatra konseri. 21,25: 
Akordeon solo. 21,40: Brünodan: Tiyatro. 22, 
30: Kuartet konseri. 23: Haberler. 23,15: Pli.k 
23,30: aki sporu haberleri. 

823 Khz. B Ü K R E Ş, 364 m. 
13 - 15 Gündüz plik netriyatı. 18: Radyo 

orkeatrau. 19: Haberler. 19,15: Orkestranın 
devamı. 20: Konferans, 20,20: Pli.k. (Tanın
mış aealer.J 20,45: Konferans. 21: Sözler, 21, 
05: Met:zner oda kuarteti. 21,35: Bariton 
Stefanesco - Goanga tarafından 4arJolar. 
22,15: Orkestra birliği koro konaeri. 23: Ha
bet"ler. 23.25: Kahve konaet";. 
574 Khz. S T U T T G A R T, 523 m. 

19: Şarkılar. 19,30: Radyo orkeatrası. 20,.30: 
Beden sporu rrportajı. 21: Haberler. 21,10: 
0 Nachtigal,, und Lerçhe., adh musikili ~keç. 
22,15: Dans. 23: Haberler. 23,30: Danaın de
vamı. 1 - 3 Ct'<:e konseri. 

5 Subat Sah • 
223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
18: Lembergten nakil. - Sö:.der. 18,35: Ko· 

ro heyeti. 19: Sözler. 19,15: f-1.,piahane muha· 
fııları oı·ke~traaı. - Sözler. 20: Beethoveniı
sonatlarından. 20,20: Aktüalite, 20,30: Şarkı -
far. - Sözler. 21: Senfonik orkestra kon~eı-1. 
- Haberler. 22: Tarihi .musiki konacri. -

Rekli.m. 23,15: Salon orkestrası. 23,45: Kon
ferans. 24,05: Dans. 

175 Kbz. M CY S K O V A, 1714 m. 
17,30: Sö:zl~r 19,30: Bizetni neaerlerinden 

"Cemile., operasının radJo için adaptaıyonu 
22: Almanca neıriyat. 23,05: Fransızc:.a. 24,05 
Felemenkçe. 

832 Khz. M O S K O V A, (Stalin) 361 m. 
18,20: Moakova operaunda verilecek tem• 

sili nak~l. 22,30: Dana musikisi. 24: İspanyol
ca neırıyat. 

545 hz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
.. ıs: Dans nıusikiai. 19: Orkestra. 19,55: 

S~:ı:ler. 20,30: Operadan nakil. "MANON,. 24: 
Çınıene orkeatrau. 24,20: Plılk. 1,05: Haber
ler. 

785 hz. L E l P Z l G, 382 m. 
19,30: Geçit resmi martları, 20,10: Plik. 

~rammel musikisi. 20,30: Sözler. 20,50: Aktü.a 
late. 21: Haberl~r. 21,10: "Johann von Paris 
adlr opera. 23: Haberler. ~3,20: Gece konııer:'. 

686 Khz. B E L G R A D, 437 m. 
20,10: Plı\k, 20,15: Haberler. 20,30: Uluaal 

n_etriyat. ~~:.Radyo p~yeai. 21,30: ~elgrad. 
fı.l_hı:-:rmonısın1n ~en_Fonık konaeri. ( operil mü
duru Stevan Hrıatu .. hın idaresinde.) 

638 Khz. P R A C, 470 nı. 
18,25: Plıi.k. - Alntanca neıriyat. 18,50: 

Brahmsın ı-omanalarından parçalar. 19 10: 
Z.ira•t. 19,20: Sözler, 20,10: Asker rr:ızı
kası. 21,10: 1.erihi netriyat. 22: Jerenıinas 
radyo orkeatr,.aı. 23: Haberler. 23,15: Pl8.k. 

823 Khz. B U K R E Ş, 364 m. 
13 ·15 Gündüz pli.k konseri. 18: Pli.k. 19: 

H_aberler .. 1~~15: Pli.k. 20: Konferans. 20,20: 
Pıyano bırlıg.ıle farktlar. 21: Sözler. 21,05: 
K.oro kon·,n. 22: Konferana. 22,20: Senfo
nık radyo ~r~estraaı. 23,25: "Cina,. ıa:z:İno
sundan musıkı n•kli. 

574 Kbz. S l; U T T G A RT, 523 m. 
19,15,=, ~özler. 20: Orkestra. 21: Haberler. 

21,10: Eın ~lırbarer Kaufnıann., adlı sl<eç. 
22,15: Ask"!rı nıu:ıka. 23: Haberler. 23,30: 
Dans. 1 - 3 Gece konseri 

6 Şubat Çarşamba 
223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 ın. 
18: Akordeon orkestraaıle halk dansları. 

18,35: Şarkılar. - Spot". 19, 15: Pli.k. _ Kon-
ferAana. 20: .. Şarkılaı'. ~01~0: Sö:der. 20,30: 
Plak. - Sozler. 22: Chpının eserlerind" k o K .. n on 
~- ... ?..30: ouf ::ı rana 22,-.&0: Pvio )" ol ıarkı 
ları. 23: Rekl&mlar. 23,15: Dans musikisi 
24,05: Dana plikları. ' 

175 Khz. M O S K O V A 1714 
18,30: Popüler Rus tarkılar:. (ko m.I t'J 

P .. 
1 1 

I ro teye ı 
- opu er ta yan tarkıları. ve o 1 20 
30· Od 'k. . . . pera ar. • 

. . . a mu•ı. uı. 2:.! ~ Çekçe ne~nyat. 23,05: 
İngılızce neırıyat. 24,05: Almanca. 

832 Kh:z. (Stalin) 361 ın, 
17: Mozartın "r"igaroı Hochze:t d . , d · ,. Operası· 

nın. n• yo ıçın a •pte edi!mişi. 19,30: Sen· 
fonık no.kser. 22: Dana muaikiıi k k 
konser. · ve .arı~ı 

Mandies cu bando•u. 24.10: Çinıene orket
trası. 1,05: Son haberler. 

785 L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
18,10: Ora musikisi (Bac:hJ. - Sözler. 19: 

Şrkı ıUftelineyler ve bunla.rın tiirleri. 19,40: 
Güzel sanatlar ve tarih. 20: Yeni ıarkılar (O
peretlerden.) 21: Haberler. 21,35: Genç nesil 
22: Ne4eli nıusiki vesaire. 23,10: Haberler. 
23,30: Şarkılı ıece konteri. 

686 Kh.. B E L G R A T, 437 m. l 
18: Söxler. 20: Reklam. 20,10: Plak. 20,15: 

Haberi.er. 20,30: Ulusal ne4riyat. 21: Keman 
konıerı. 21,SO: Jühli;yanadan nakil. 23: Ha· 
herler. 23,15: Radyo orkestrası. 

638 Kbz. P R A G, 470 m. 
17,45: Popüley Litva.nya ıarkıları. 18: Söz

ler, 18,50: ~lik - Ders. 19,05: Pli.k. 19,15: 
Amele ne:ırıyat. 19,20: Almanca neıriyat. -
Hberler, 20,10: Pli.k.. 20,25: Oatravadan Şar-
kılı kuartet konseri. 21,10: Koro kadınlar 
heyeti. 21,35: Sözler, 21,50: Sözler. 22,35: 
Şrkılar. 24: Fransızca haberler. 

823 Khz. B 0 K R E Ş, 364 m. 
13 - 15 gündüz pli.k neıriyatı 18: Neşeli 

orkestnı. musikisi, 19: Sözler. 19,15: Orkeatra 
nın devamı. 20: Konferans. 20 20· lspanyol 
muaikiai. Plıikları. 21,05: Piyan~ .. olo. 21,35 
Şaı-kı - solo. 22,15: Radyo salon orkestrası. 
23: Haberleı-, 23,25: Konıerin devamı. 

574 Khz. S T U T T G A R T, 523 m. 
19,15: Konferans. 19,30: Eı armonoji. n1u

aikiıi. 20: Sözler. 20,30: Güzel eıerlerden 
parçalar. 21: llab~rler. 21,15: Sözler. (Ulusal 
neıriyat. 21,45 Radyo oı-keıtraaı. 23: Haber
ler. 23,30: Danı. 1 . 3 GC<:e musikisi. 

7 Şutc.t Perşem~e 
223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 
19,15: Dana musikisi. 19,45: l=:debiyat. 20: 

Plıik. 20,20: Aktüalitf'). 20,30: Sö7ler. 21: 
Kl.l.~.ik balet musikisi. 21,4Sj, Hı:~erler. 22: 
Vccllevskinin eserlerinden mürekkep konser. 
- Sö:rler. - Rekl.imlar. 23,15: Dans musi
kisi. - Sözler. - Dans pli.kları. 

175 Khz. M O S K O y A, 1714 m. 
17,30: Söıd..!r, 18130: Kızılorduya sö.ı: ve 

ıarkılar. 19,JO: olko:ı:lar için kar•~ık konser. 
21: Bir saatlik düö konser. 22: Almanca neı
riyat. 23,03: Fransız<:a konferans. 24,05: 
lspanyolca. 

832 Khz:. M O S K O V A, (St,lin) 361 nı. 
17: ltalya n muaiki11ine dair bahialer. 18,20: 

Bir opera. teınsilini nakil. 22,30: Dans musi
kisi. °'e ka.rıtık konseı-. 22: lii.ı.yük istaayon
dan nakil. 

545 Khz. B U D A p E Ş T E, 550 "'· 
18,.'JS: E/k~k korosu. 19,15: Derı. 19,40: 

Kuartel lı..onsel·ı. 20,40: Sözler. 21,10: Sl:nio
nik konıer. 2.1,10: Haberler. 23,30: Çingene 
oı-kealraaı. 2.t, 15: Caz. 1,05: Son haberler. 

78:-;, k.hz. L E:. l P Z l C, 382 ın. 
13: Laki y-.;r.•n~a nasıl öldü. 18,20: Piyano 

kunıoerı, 18,~0: Okononıi. 19: Ulusal ne41"İ)'al. 
ZV: Şen mu"i .. i. 21: Haberler. 21,10: .. L..ın<!J• 
li ıı.:cnub)ur-, ıarkılanndoan. 22: "'MlGNON,. 

Okuyuculara cevaplarımız 
lzmirde Bay Abdullah: 
Mektubunuza, yazımızın çok

luğundan ancak bugün cevap ve
rebildiğimizden özür dileriz. 

Bir makine almak istediğiniz • 
den memnun olduk. Ancak tav -
siye etmekliğimizi İstediğiniz ma
kinenin markasını sütunlarımızda 
bildiremeyiz. Bunun için bize ad
resınızı bildirdiğiniz takdirde 
melI\nunen işe elveritli bir alet 
tavsiye ederiz. 

* * * . -
Bay Mümtaz 
Üç seneye yakın bir zamandan 

beri kullanmakta olduğunuz aletin 
sesinin azalmasında lambaların 
zayıflamasından vukua geldiği mu 
hakkaktır. Bununla beraber lam • 
baların bir kısmı bozulmamıt o • 
labilir. Her lambanın hayatından 
yüzde kaçı nisbetinde zayıfladığını 
tesbit etmek mümkündür. Büyük 
radyo mağazalarında bulunan bu 
aletlerle lambaların griy, filaman 
ve plaklarını ölçtürerek hangileri 
ömründen en çok kaybetmit ise 
ilk önce bu lambaları değittirmek 
le iktifa etmelidir. 

Bir zaman sonra ses yine dü • 
fecek olursa bu defa değiştirilme
mit olan eski lambaları tekrar ölç
türerek kuvvetten daha düştükle
ri takdirde bunların da yenilen -
mesile ses tamamen eski yüksek • 
liğine çrkartılmıf olur. 

* * * 
Bay Rıdvan: 
Amerika istasyonlarında i -

sim söylenmiyerek yalnız dalga u
zunlukları ile istasyonların ipret
leri olan harfler bildirilmektedir. 
Her saat başında, (Nevyork Bro
ad Casting Company) veya 
(Columbia Broad Casting com
pany) sözlerini söyledikten sonra 
(W >. 3 L) veya her hangi bir diğer 
istasyonun gene ('W) harfile başh
yan dört beş harfli ipreti söyle • 
nır. 

Ayrıca bütün Amerika radyo • 
larında saat başlarile, küçük ve 
çeyreklerde üç sadalı bir gong se
si itidilir. 

Kısa dalgalı Amerika istasyon
larile Londrayı bunlar nazara alı
narak tefrik etmek mümkündür. 

Pek yakında kısa dalgalar hak 
kında izahat veren yazılarımızı 
bulacaksınız. 

Fenl&.ndya radyo sergisi 
Fenlandiya radyoda hayli terak

ki gösteren bir ulustur. Helsinki' • 
de bir ay evvel bir radyo sergisi 
açılmıştır. Sergide radyo aletleri
nin satılmasından ziyade tacizatla 

(Minyon) operası. 23,30: Haberler. 
686 Khz. B E L G R A D,437 m. 
18: Orkestra birliiile populer ıarkılar. 19, 

40: Sözler. - Reklam. 19,55: Kon(erana,. 
20,15: Haberler. 21,30: Orkestra konseri. 23, 
15: Sözler. 23,30: Pli..k. 

686 Kh•. P R A G, 470 m. 
17,55: Çocuk musikiıi. - Si:ii"Zler. 18,40: 

Pli.k. - Sözler. 19,55: Haberler. 20,25: A
mele neıriy•h. 20,35: Herman Schrammel or
kestrası. 21,05: Gazetecilerimizin Sovyet Rus 
yada sördü.kleri. 

823 Khı. B ll K R E Ş, 364 m: 
13 - 15 Gündüz plik ne4riyatı. 18: Radyo 

aalon orkestrası. - Sözler. 19,15: Orkeestra
nın devamı. 20: Konferan•. 20,35: Bükreı o
peraunda verilecek temsili nakil. 

574 Khz. S T U T T G A R T, 523 m. 
19: Ders, sözler. 19,30: Karı,ık musiki. 

20,45: Askerlik neıriyatı. 21: Haberler. 21,15: 
Radyo orkestr•aa. 22: Yeni masal. 22,3(1 Şar
kılı skeç. 23: Haberler. 23~0: Va4inıtondan 
naklen haftanın yanilikleri (almanca) 23,30: 
"Daa neue Lied,. adh aırkıh akeç. 24: Dana. 
- &'ece konseri. 

8 Subat Cuma • 223 Kzh. V A il ~ O \, A, 1345 m. 
18,15: ı rio gu.~r kunaeı-i. lö,~IJ: ,:,o~Jer. -

Haberler. 19,15: Piyano - viyolonsel aolist 
konaeri. 19,45: Konferans; 20: Şarkılar (Sop
ran Hennart) 20,20: Aktüalite. 20,30: Plak. 
20,45: Sözler. 21,15: Senfonik konıer, 23,30: 
Şiirler. 23,40: Rekl.iı.mlar. 24: Sözler. 24,05: 
Dans. 

175 Kzz. M O S K O K A, 1714 m. 
17,30: Sözler. 18,30: Şarkılarla kızılordu i

le arlık ordusunu tasvir. 19,30: Kolkozlara 
opera musikisi parçaları ve •enfonik komer , 
21: '"Katerina ve İsmail,~ adlı piyesin radyo 
adaptasyonu. 22: ekçe konterans. 23,05: ln
ıilince, 24,05: Almanca. 

832 Kh'Z. M O S K O V A, (Stalin) 361 nı. 
17: Konser. 18,20: Bir opera temsilini na

kil. 22,20: Dans parçaları ve karıtık konser. 
545 Khz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18: Klarinet. 18,30: Dera. 19: Spor. 19,15: 

Kuintet musikisi. - Sözler. 20,30: Operet~ 
)erden nakil. 23,30: H.va haberleri. 23,35: 
Caz bandoıu. 24,20: Çingene orkettrası. 1,0S: 
Son haberler, 

785 Khz. L E l P Z 1 G 382 m. 
18,20: Pfyanc, musikiai. 18,50: Sö2.ler. 19,20: 

Neıeli kons~ı-. 20,40: Sözler. 21: Hbarler. 
21,15: Ulusal neıriyat. 22: Dıtelçiliğe dair. 23 
Haberler ve apor. 23,20: Dan• muaikisi. 

686 Khz. B E L C R A D, 437 m. 
18: Çocuklara kültür fizik. 19,40: Sözler. 

19,45: Rekl~r. 20: Plak. 20,15: Haberler. 20, 
30: Uluıal neıriyat. 21: Zagrepden nakil. 23: 
tlaberlc"';.. 23,15: Radyo orke .. traaı. 

638 Khz. P R A G, 470 m. 
16,55: Oatrava radyo orkestrası. 17,45: 

Dera. J8: Yeni Çek musikisi. 19: Ziraat. 19,10 
Amele ne~riyatı. 19,20: Almanca dera. 19,55: 
Haberler. 20,10. Sözleı-. 20,55: Caz orkestra•l 
21: Piyeı. 23,15: Pl.iı.k. - Sö~ler. 23,25: Plik. 
23,30: Ru•ça haberler. 

823 Khz. B U K R E ~ 364 m. f 
13 - 15 Gı.in<lü:r. plak neıriyalı. 18: Radyo j 

Resmimiz Ankarapalasta bir 
buçuk sene kadar konser idare e• 
den tanınmış Viyanalı musiki or• 
keıtra şefi Profesör Da11id Mathe' 
yi gösteriyor. Kendisi Ankara rad. 
yosu tarafından da nakil suretile 
dinletilmiş Viyanada belli 00,lı 
bir musiki üstadıdır. Kendisi Vi • 
yanaya dönmüş ve Viyana radyo
sunda konserler vermektedir. flit 
konserini geçen halta veren Bay 
Mathe her tarafta Viyana radyo• 
sunda dinlenebilecektir. 1 

Bayan Roosevelt radyoda 
Amerika Cumhurreisinin karııı 

Bayan Ruzvelt 23 radyo istasyo -
nunun naklettiği bir r{ldyo konfe
ransı vermiştir. Altı buçuk daki • 
ka kadar sürmüt olan konferanı 
mukabilinde cumhurreisinin ka • 
rısına 3000 dolar ücret verilmiştir,, 

Bu hesapça konutulan bir da -
kika için 500 dolar veya mukabi
li olan 550 Türk lirası tutyor. 

Çekoslavakyada kısı dalgalı 
istasyonlar 

Radyo meraklılarınca bilinir 
ki kısa dalgalı istasyonlar her 
memlekette henüz tamamile taa~ 
müm etmemittir. 

Haber alındığına göre şimdi -
ye kadar kısa dalgalı bir istasyo
nu almıyan Çekoslovakya radyo 
şirketi yakında kısa dalgalı bir 
radyo istasyonuna sahip olması ka. 
rarlaştırılmıştır. 

Ambrikada yeni is~asyonlar 
"Columbia Broadcasting Jya

tem., radyo teşekkülünün 100 rad. 
yo istasyonu mevcuttu. 

Amerikanın bu büyük radyo 
şirketi son olarak daha 2 merkez 
işler bir hale getirmi9tir. Orta dal· 
galarda çalıtan bu iki istasyonun 
itaretleri "WCOA., il~ ('WOC) 
dir. 

mücadele edilecek aletlerin halk 
tarafından kullanılma11 ziyarett..ile 
re gösterilmektedir. Sergi daha bir 
ay kadar açık bulunacaktır. 

orkestrası. 19: Haberler. 19,15: Radyo orkea· 
trası. 20: Konfera.ns. 20,20: Pl9k. 20,50: Kon• 
ferans. 21,10: Bükref filharmonisinin senfo
nik konseri. 22: Konferans. 22,15: Konserin 
devamL 23: Haberler. 

674 Khz. S T U T T G A RT, 523 m. 
19,30: "Maedel komm, die Ceiıen sinıen., 

isimli karıtık muai.ki aerisi. 21: Haberler. 21 1• 

15: Ulusal neıri1at. 22: Radyo piyeai. 23: Ha· 
herler. 23,30: Dana. 1 - 3 Gece konseı-i. 

9 Şubat Cumartesi 
223 Kzb. V A R Ş O V A, 1345 m. 
19,15: P•derevıkinin eıcrlerinden ıarlcı 

piyano. 19,45: Reportaj. 20: Çocuk ıarkılart. 
- Plik. 20,50: Haberler. spor, 21: Karna
val musikisi, 21,45: Sözler. 22: Senfonik or
kestra konıeri. 21,45: Orkestra. - Reklim
lar. 23,15: Dans muıikisi. - Sözler. 1: Lon
dradan Hanry Hail 8.8,C. dana orkeatı-ası. 

175 Khz. M O S K O \( A, 1714 m. 
18,30: Kı:ı:ılot"du için "uxun Bertba., adlı 

temsil. - Ork.eatra konseri, 19,30: Kolkozla
ra için (Fierle) adlı tiy.atro. 20,30: Sı:öler. 23, 
05: Franaıx.ca neıriyat. 24,05: İiiveççe ne4ri-
7at. 

... ..:::3 Kh:r:. M O S K O V A, (Stalin) 361 m. 
17: Karı,ık konser. 18,20: Moakava opera· 

aında •erilecek teınaili nakil. 22130: Dans ve 
karııık musiki. 24: Jspanyo1ca netriyat. - Su 
allere cevaplar. 

545 Kbz. B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,30: Budapeıte konıer orkeıtraaı. 19,4Sı 

Haberler. 20,20: Piyano birliiile 4a1·kıla"1". lO, 
50 t.keç. 22,3-0: Haberler. 22,50: Moacar •ece
si. 24: Aylık haberler (almanca.) 24,15: Caz. 
1,05: Son habeı-ler. 

785 Khz. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
19,10: Karı4ık koıu.er. 20,30: Fizik. 21: Ha .. 

herler. 21,10: 'Polenblit,. adlı operel, 23,151 
Haberler. spor 23,50: Büyük konser. 

686 Khz. B E L G R A D, 437 m. 
19,20: Plik. 20,15: Haberler. 20,30: Uluaal 

ne4riyat. 21: Piyano konseri. 21,30: Sözler. 
22: Popüler 4arkılar. 23,20: Habt:rler. 23,40: 
Radyo orkeatr•aı. 

638 Khz. P R A G, 470 m. 
18,05: Piyano - kemlln aonatları, 18,05: 

Sözler. 18,35: Plik. 18,45: Okonomik neıri
yat. 19.05: Almanca musikili. netriyal. 19,55: 
Haberler. 20,15: Salon orkestraaı, - SözJer. 

21: Praı operasında "Verilecek "NORMA,. o

perasrnı nakil. (Bernardino Molinarinin idare 
ainde.) 

823 Khz. B O K R E Ş, 364 m. 

13 - 15 Gündüz: plik neıriyah. 18; Radyo 
orkeatrası. 19: Saat ayarı, haberler. 19,15: 
Radyo orkestraır, 20: Konferans. 20,20:. Aa

keri mektep talebesi tarafından koro konseri. 
21,05: Radyo cazı. - Sözleı-. 22,20: Radyo 
cazının devam•. 23: Haberler. 23,25: Kah-
velıaneden naklen konser. 

574 Khz. S T U T T G A RT, 523 m. 
19,30: Radyo skeçi. 20: Pli.k. 21: Haberler. 

21,15: Şarkılı piye~. 23,30: Dans mu:aikisi. l -.1 
Gece konseri. 
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MİLLlYET'in Tefrikesı: 8 Nakleden: M. F. 

Ev sahibi polis hafiyesine ve hırsıza 
karşı neden galan sögligordu? 

Hülasa 
[Fantoma - Hırsız namile maruf o

lan Marten Dal husmi bir baloda <Lı
vetli bulunmaktadır. Bu baloda Fanto
manın düşmaru fakat Martenin dostu 
bulunan polis hafiyesi Swners de var
dır. Yani Dal iki şahsiyete sahiptir. Fan· 
tomanrn gOzü ev sahibinin yeşil mücev
herine takılmiştır. 

Meğer bu mücevheri bir genç kız a
•ırm:ş ve biraz sonra skandal meyda
~a çıkınca vaziyetini kurtarmak için eJ. 
ması Dal'e verm.ştir. Poliıs hafiyesi Dal'i 
ittiham etmiş fakat mücevher onun üze
rinde de bulunamayınca Dal polis hafi
yesinin hakiki h:rsız olduğunu söylemiş 
ve üzerini aramağa başlamış, ve mü
cevheri bulmuştur.} 

Odadan çıktı. Kapıyı bir tokat 
gibi sert kapadı. Bu gürültü, bir 
kahkahaya benzeyen batka bir gü
rültüyü boğmu,tu. 

Dal dü,ünüyordu: 
Sumers polis hafiyesi olarak fe

ııa bir adam değildi. Daha hali 
dosttular. Fakal mütecaviz birer 
dost. Şüphe yoktu ki Sumers bun
dan sonra F antoma • Hırsızı daha 
büyük bir atkla takip edecekti. 

Kapı açıldı. içeri giren Brina idi: 
- Bakın hele! yalnız mısınız? 
- Evet, mahbus gitti. 
Brina arkadan kapıyı kapadı. 

Ellerini bluzunun ceplerine soka
rak ilerledi. Gözlerini, o kül rengi j 
gözlerini genç adamın üzerinden a· 
yırmayordu: 

- Jyi bir hapishane gardiyanı 
değil mitsiniz ! 

Dal tasdik etti : 
- Evet hem adamı muhafaza e

demedim hem de ye~il elması! ... 
Genç kız ilerlemitti. Gözlerinin 

içi istifham dolu idi: 
- Eliniz çok çabuk değil mi? 
Brina timdi rovelvere bakıyor· 

du. 

- O kadar çabuk yaptınız ki 
hayret! Sizi gözlerimle takip edi
yordum. Şaştım doğrusu. Evet he
pimiz brotu rövelverin içinde gör· 
dük. Sonra guya bir dalgınlık eseri 
olarak rövelveri cebinize koydu
nuz. Fakat bunun doğru bir hare
ket olmadığını anladınız ve çıkarıp 
etajerin üzerine bıraktınız. Fakat 
bu arada broşu yok ettiğiniz mu
hakkaktı. Rövelver etajerin üzerin
de bombot duruyordu. 

Genç kız rnstu ve uzun uzun 
Dal'a baktı. 

- Biz hepimiz •atkın vaziyette 
idik. Siz odanın içinde ilerlediniz 
güya birçok şeyler dü,ünüyordu
nuz. Kapının önünde Arezzo vazo
ıunun önünde durdunuz. Oyununu· 
zu gayet mahir oynayordunuz. 
Tuttunuz elması vazonun içine bı
raktınız? 

- Evet, Elbette onu bir yere bı
rakmalıydım. 

Genç kız suratını ek,itti: 
- Evet biliyorum dedi. Brotun 

her ne bahasına olursa olsun ma
dam Koverlih'e avdetini istiyordu-
nuz... ı 

Kelimelerin üzerine basarak tek 
rar etti: 

- Her ne bahasına olursa olsun! 
Dal ümitsiz bir şekilde cevap 1 

verdi: 

- Fakat timdi brof kayboldu. 
Kabahat benim! Daha emin bir 
yere bırakmalıydım ! 

- Ne çabuk hareket ettiniz. Ne 
olduğunun kimse farkına bile var
madı. (Meyus bir vaziyette vazo
ya haktı) o kadar çabuktu ki yalnız 
kapının arasından bir elin uzan
dığını gördük, değil mi? 

- Evet, üçümüz gördük. Siz, 
Madam Koverlih ve ben. Sumers, 
denilen adam dü.üncelerile metbu
du. 

- Ve Madam Koverlih te elin 
kendi vazosuna atıldığını zannetti, 
siz de guya onunla ayni fikirde ol
duğunuzu söylediniz. 

- Evet, böyle söylemek gerekti. 
Fakat bir şeyi merak ediyorum. 
Gördüğümüz el kimin eli idi. 

- Herhı:mgi birisinin! , 
- Hayır, hayır, bu bir artist eli 

idi. Bir ressam, b;r piyanist veyahut 
1 

ta bir yankesici: 
Genç kız kendisine bakıyordu: 
-- Söyleyin bakalım Brina, bu 

eli tanıdınız mı? 
--Ya uz? 
- Benim asıl merak ettiğim ci-

het şu: Koverlih neden bizi aldat
mağa çalıstı; Sun:ersle telefonla 
.konuştuğunu söylerken yalan söylü 
yordu. Bundan eminim. Gizli polis 
teşkilatının ııumar?•ı~ı h;J,. nama-

dığına kaniim. 
- Peki yalan olduğunu nereden 

biliyorsunuz? 
- İzaha hacet var mı? 
Genç kadın uzun uzun onun yü. 

züne baktı. Kü~ük bir gülüt yüzünü 
aydınlatmı~tı. 

Hayır, zannediyorum ki vaziye
ti anlayorum. Bu adam hakikaten 
Sumers idi. Sumen ayni zamanda 
iki yerde bulunamaz. Demek M. 
Koverlih'in yalan söylediğini bil
miyordunuz. Fakat mademki hu a
dam Sumers idi, o halde? 

Genç kız gözlerini yarı kapadı. 
Alnının üzerinde bir çizgi hasıl ol
mu,tu: 

- Hay Al' ah müstahakkını ver· 
sin! diye haykırdı. Aklıma bir ~y 
gelmişti. Deh'tt'tli bir teY ! Fakat. 
4imdi unuttum gitti. Zaten fikirle
rin ekserisi böyle kaybolur gider. • 

Dal dütünüyordu: 
-Fakat Koverlih ne derneğe ya

lan söyledi. Bu çok mühim bir nok
tadır. 

Genç kız tashih etti: 
- H;: , °'\ en mühim noktalardan 

biridir. Sizin fikrinize göre brotu 
,.Jan. Kover ih değil midir? Öyle 
zansetmiyor musunuz? 

- Fakat sebep ne olabilir? 
- Ben düşündüm fakat sebebini 

bulamadım. Niçin Koverlih karısı
na ait olan bir mücevheri almak i
çin bu kadar zahmete girsin? Da
ha kolay bir usulle ayni gayeye va· 
sıl olabilirdi. 

- Belki, bir ba9kasının çal<lıiiını ı 
zannettirmek istiyor. 

- Evet, fakat niçin? 9üpl.esiz o-
nun da kendisine göre aebepleri 
vardır. 

- Bir defa ellerine bakmalı. Ne 
biçim ellerdi bunlar, piyano çal
mak için mi, yoksa baııka'armm 
cebinden kese aşırmak için mi hal
kedilmiş? 

Genç kız gülümsedi: 
Bundan bir mana çıkmaz dedi. 

Mesela sizin elleriniz de bu biçim. 
Fakat •.. 

- Doğru •.• 

Dal ellerini uzun uzadıya tetkika 
koyuldu. Sanki bunları ilk defa gö
rüyordu. Sonra sordu: 

- Benimkini gördün, bakalım 
sizinkilere .. 

Kız ellerini uzatmıf. Parmakla
rı uzun, çekik ve penbe idi. Onları 
kemali ciddiyetle tetkik etti. Son
ra birdenbire hatırladı ki bu gece· 
ki bütün bu karışıklık, hu ellerin 
yeşil elması kendi eline koymasile 
batlamıttı. 

- Evet, dedi, işküzar ellere ben
zıyor ..• 

- Bunda hakkınız var ... 
- Yani demek istiyorsunuz ki .•• 

- Fakat bunu itiraf etmek oka 
dar müşkül ki .•• 

Genç kızın gülütü hem eğlenceli, 
hem de facialı idi. Söze başladı: 

- Broşu ben çaldım. Evet çal
dım. En doğru kelime budur. Ma
dam Koverlih'in arkaıına geçtim. 
O kırmızı ve şişman bir miralayla 
filirt yapıyordu. Çektim aldım. Öy· 
le münasebetsiz bir 9ekilde filirt ya
pıyordu ki •.• 

Dal tereddüt içinde idi, madam 

Koverlih'in filirt yapabileceğine ak 

lı kesmi9ti. Fakat Brinanın bu mü
cevheri çalabileceğini hiç zannetmi 
yordu. Belki de herhangi bir zaru
ret ka11ısında bu cürmü işlemit ola
bilirdi. 

-Bitmedi-

1. Askeri tebliğler 1 
ihtiyat yoklaması 

--o--

306- 326 doğum'.u ihtiyftt 
efrat çağrılıyor 

Beyoğlu askerlik ıubesinden: 
Şubemiz mıntakası nüfuslarında yer· 

li olarak kayıtlı 306 ili. 326 doğumlu 
(dahil) ihtiyat efradının 2 şubat 935 
tarihinden itibaren yoldamalanna bat • 
lanacağından ıubemize mensup biJUmum 
efradin cumartesi, salı, perıcmbe gün
lerine münhasır olmak Üzere haftada 
üç gün tubeye müracaatla ihtiyat yok
lamalarını yaptırmaları ilan olunur. 

* • • 

331 doğum·u:arm yoklaması 
Uaküdar askerlik ıubeıinden: 
1 - Aşada gösterilen sıra Üzerine 

ihtiyat efradın ve 331 doğumluların 
yoklamaları 3-2-935 gününden itibaren 
başlıyacaktır ve 31 mart 935 gününde 
bitecektir. Şubede kayıtlı olanların yer
li ve yabancı efradın ellerindeki a5ke-

Facianın sonu 
• (Başı 1 inci sayfada) 

tığı, hükümlerinde zayıf ve iu.betsiz 
olduğu göriilıniif bir hakem, her han
gi bir hadi.enin zuhuru beklenmeden 
maç idaresinden menedilmeli idi. 

Son senelerde oyun tarzında sert
lik ıöriildüğü karardan da anlatıla
cağı üzere futbol heyetince evvelden 
bilinen bir kulübe ı 3 yine her hanıi 
bir hadiseden sonra değil. daha ev • 
vel ihtarda bulunulmalı idi. 

Eğer futbol heyeti bunları yapmış 
obaydı, pek muhtemeldir ki cuma 
giinkü hadi.le de meydana gelmezdi. 
Bari bundan sonra daha uyanık dav
ransın da yeni hadiselerin önüne ~iJ .. 
miş olsun. 

Hadise kapanmış olmakla beraber 
hu gÜn de.1916 dan 1922 ye kadar 
Gala tasa ray takımında birinci mer • 
kez muavin oynaınış olan es.ki &porcu
larımızdan Bay Sabit Cinolun dü • 
şüncelrini yazıyoruz. 

"- Olan olmuı. Neden oldu diye 
uzun uzun, münakaıalara aapmıyalrın. 
Tekrar olmak ihtimalini dü9ünerck 
çarelerini araftrralo:n. 

Gerek memlekette, gerekse Av • 
rupadaki on seki:ı senelik aporculuk 
hayatnnda tecrübelerime istinaden e
dindiğim kanaatlerimi fÖyle hulua e
deceğim: 

Sporcu denildiği zaman gözümijzün 
önüne fikri, ahlfl.Kı, beden; terb;ve 
görmüş, sinirlerine bikim &ağla.'m bir 
tahra r'"lir. Bu böyle iken ıırf bir hü
ner göatennek makıadiıe yukarıda 
&aydığnnız §artları göz önünde tutmı
yarak spor yapanlar, iıt ·.se b.azu•m'l 
elli &antim olsun, ne bileyim ku§ gibi 
uçs-un, çekirge gibi sıçra.sın, ve bu gi
bilerde memlekette yüz binlerce bu • 
lun•un hiç, ama. hiç bir kıymet ifade 
etmezler. Spordan ka11ıt yukarıdaJ:i 
mezlyetleri kendinde toplamış, diS.:.p -
lin sahibi gençl~k küt'eıini me:nle~"!te 
nafi ele""Tlan olarak yetittirmektedir. 
Bunu, bugünkü içeriıinde bulunduğu -
muz, karma karışık olmuş !:p .. r :da. -
resinden beh:l~ek, ran°"ım "' n ;~temek, 
,.e bu zihniyette !c:i te~! .. t: lartlan ray
da ummak pek gülünç olur. 

Cuma günkü vakaya gelince: Spnr
lar filhak;ka aşağı yuJ.:an sert cyun -
)ardır. Vücut, fikir, ve ahlak terhiye
aini almış.. .aon zirveye, varmıştır. Bu 
zamanın sem.ereaini ıporda arayacak 
tekamül devresine g~rmiş, cl~!".1 genç -
lik tabii en büyük verimi clmak için 
mühiın kuve:ler sarfedecekt:r. U..kin 
bu sert kuc!retin aarlı, dürJ.st ve sport
mence clursa tehlike ycı•'.<t ur. Heye ·, 
can vardır. Zevk vardır NHe vardır. 
Bu kuvvetin sarfmda terb'yesini tam 
almamış elemanlarınkinde iı i:.ile var
dır. sportmenlik yoktur. O "akit her 
tehlike mevcuttur. ı 

Futbo1ün en sert oynandıiı za
manlardaki futbolculuk l>ayatnnda bir 
defa (O da kendi hatam) ayağnn bur
kulmuttur ki bu da zannedersem dü
rüst yapılan aporda kastin değil kaza
nın pek ender olduğunu göeterir. Spor 
yerine muharebe eder ıibi döğiişmek 
apor zihniyetinin, apor terbiyesinin bo
zulmasından bafka bir 'ey değildir. 
Bunun en baılrca imilini idarecilerin 
sporcu zihniyetini tamamile kavraya
mamı§ olmalarında ve idareaizliklerin 
de arayacağız. 

Bir iti ba,arabilm•k içir: iki mühim 
evsaf liznndır. lbda kuvveti, ve ida .. 
re kuvveti. Yani yarabnak ve yara
tılan feyi idare etmekle yaıatmak. E
aefle kaydedilim ki bugünkü aporu 
idare edenler araaında §abamda bu i
ki kuvveti tecemınü etmit kimseler çok 
değildir. lı böyle iken bari bu iki kuv
veti tek bir ele verinciye kadar olsun 
idarecile ibda edeni birbirlerine ka • 
rıştınnasak ne olur. Dütünün, ne ida ... 
re yanlıtlıklarıru bilmeden hüanü ni • 
yetle yapanlarımız var. Halbuki hii&
nü niyet ki.fi değildir. Mevkii file 
koymak istedikleri bir itin iki satırlık 

ri vesika ve nüfuı cüzdanları ile bir • 
likte ıubeye geleceklerdir. 

2 - Mahalliit mümeuilleri kendi 
mahallelerinde nıukayyet 306 - 326 
doğumlulann hayat ve meıruı.tlan hak
kmda ıubeye malüm..ı vereceklerinden 
ıimdiden bu bapta tetkikat yapmaları 
ve bu suretle tayin edilen günlerde tu· 
beye gelmelı:rinin te4>1iğini dilerim: 

Dudulu merkez Çengelköy 3 ıubat 
935 pazar, Merkez • Alemdağ, Retacli· 
ye, Sultançiftliği 5 ıubat 935 sah, Um· 
raniye, Bulgurlu, Kısıklı, Altunizade 
10 şubat 935 pazar, Durbali, Jhıaniye, 
Dağbamanu 12 tubat 935 salı, Validei 
atik, Muratreis 17 ıubat 935 paza-, 
Davutpa§a, Ahmetçelebi, Ayazma 19 
ıubat 935 salı, Kuquncuk, Sinanpaşa 
24 tubat 935 pazar, Yenimahalle, Se
lamsız 26 ıuhat 935 salı, Beylerbeyi, 
Abdullahağa, Burhaniye 3 mart 935 
pazar, Vaniköy, Kandilli, Selmanağa 5 
mart 935 salı, Seli.mi Ali ef., lcadiye, 
Tabaklar 10 mart 935 pazar, Bulgurlu 
mesçit, E vliyahoca, Tembel H. Meh· 
met 12 mart 935 salı, Arakiyeci H. Ca
fer, Arakiyeci H. Mehmet 17 mart 935 
pazar, Gerede, imrahor, Rumi Mehmet 
paıa, Gülfem, Hatun ve Hamza 
Faki 19 mart 935 salı, Solak 
Sinan, Çakırcı Hasan paf~, Tavaıı Ha
san 24 mart 935 pazar, Selimiye, Ahşi 
baıı, Kefçedede 26 mart 935 salı, Ka· 
dıaıker Ahmet ef., Ha)l1'ettin çavuş, Ho· 
ca Hesna Hatun, Toygar Hamza 31 
mart 935 pazar günü. ..... 

Fatih As. Ş. den : 1 - iki senelik ef
raltan iıtiki.m, muhabere sınıfına men· 
sup olan 316-327 doğumlulardan beka. 
ye kalanlarla 328 doğumlular sevke ta· 
bidirler. 2 - Bedel vereceklerin bedelle
ri 23 Şubat 935 akşamına kadar kabul e
dil:r. 3 - Toplanma gün.i 24 Şubat 935 
saat !i,30 tadır. 

bir yazi]e olacağına kanaa.t getiren 
ne hüsnü niyet sahibi idareciler bili
rim. Acaba yapılıyor mu diye bir ke· 
re olsun arattırmak lüzumunu hisset· 
rniyenleri bilirim. itte en ufak bir mİ· 
sali: 

Bu kadar masraf edilerek tahetti· 
rilen ve kulüplere tevzi edilen uhhat 
muayene fitleri hakkında kim ne sor· 
du? Kim ne aradı? Hanıri kulübün da
imi doktoru var. Ben öyle atletler ta
nıyorum ki (gardiyak)tırlar. Uzun 
kotulara girer ve sonra düıüp hayı -
lırlar. Hangi oyuncumuz siaortalıdır? 
Hanıri kulüp bir sporcunun ahlaki, 
bedeni ve fikri ahvalini tetkik edip 
terbiye noktai nazarından bir dMya
aını yapmıftrr. Düıünelirn ki bir mem
leketin gençliği bu ellere verilrniıtir. 
Onların her türlü terbiyesi apor ca .. 
miasında toplanır. 

Sadece bir sporcu sert ve kabahatli 
oynadı diye onu cezalandırmakla bu 
işin önüne geçilmez. Sporcularda, yu
kanda söylediğimiz aportmenlik zih
niyetini tanlandırmalı, dürü.at, it.dit&ne 
ve bilhn•sa kulüpcülük z:hniyetlerin -
den uzak bir disiplin tesis etmeli, epo
ru, spor terbiyesine gö-re yaptırmalı. 

itte bu itin kanaatimce çareleri. 
Sabit CINOL 

"Ulusal küme,, ne imit 

Yapııa 11 prop1g1rd 11 arın na 
laj""r saçma olduğu1u Fanar 
L h ;e ;j n bir maktuLu m&y

dana çı . ardı 
(Ulusal küme) itini bu sütunlarda 

bir kaç kere anlattığımız için okuyu
culanmızdan bunu bilmiyen kalma -
mıtlır. Memled:et futbolüne hizmet e· 
decek olan böyle bir küme teşkili te
tebbüsü, aeçenlerde açıkça yazdığı • 
mız gibJ, iş zöremiyen, bjlgisizlikleri 
yüz~nOen sporda. i.c!z kalan ve sırf 
bJndan dolayı iyi hareket ve teıeb
bü3lcre engel olmak ıat.yen k.lJ:n~Jer 
tarafın:lan her tarafa, b:Jhaa.sa Anka
radaK.ı yii~ek &por mabafiline yanlı§, 
kulen yanlıt bir tekılde aksettirildi. 

ıiu kimseler, böyle bir teıebbüıün 
"pro. ,,ıyonelbğe vücut vermek,, (spor 
nizcı art haricine çıkmak), "ıpor teşki
l&tı .• ı yııtmak,, ve sa.re ıribi teşeı.:.üslc
rin başıangıcı olduif".ınu o kadar propa· 
ganda ~·l ti]er .ki, bir çok kimseler de 
buna inanacak hale geldiler. 

Halta buırünlcrde şehrimiule top
lanan umumi merkezde de bu it mev • 
zuu bahsedilmiı ve - kimin t~rafından 
olıfağunu pek bilmiyoruz - bu teşei>
b.:isiı;ı protesyonellik lehine ve tetkıliıt 
aıeybine bir teıe..0...lÜı olduğunun f'ener
bahçe klübünün bu huausta Ankara gu · 
cune yazdığı mektupla da sabit bulun • 
duğu ihbar edilmİ§··· Ve merkez.i umu
mi hemen bu mektubun bir auretinin 
Ankaradan getirtilmesi için İcap eden
lere yıldırım telırraf çekmİ§·-

Biz bu mdı.tubu temin etmek için 
yıldınm telgraf parasına acıdığımız ve 
okuyucuıarımıza da &por cahili kimse .. 
]erin, büınü niyet sahiplerini naııl za -
rarlı ve yanlı§ propqandalarla aldat • 
mak istedi.kinini göstermek istediğimiz 
içjn sadece F ene@ahçe klii'büne müra • 
caat ettik, mektubun bir suretinin al
dık. 

24 kanunuevvel 934 te F eneri>ahçe 
wafmdan Ankaragücüne yazılan mek
tup ıudur: 

10-12-934 ı:ünerneçli yazınıza karı•· 
lık:tr. 

Klübümüz hakkında temiz duygula
nruza büyük teıekkürler. Sorduğunuz 
noktalara cevabunız ıunlard1T: 

1 - Kümenin gayesi, futbolü, en 
müterakki üç mıntaka (Ankara • latan· 
bul, lzmir) arasında ilerlebnek ve yapıl· 
cağı müsabakalarla federasyona ulusal 
takımı kolayca seçmek imkanlarını ha
zırlamak ve dolay11ile ele teılrili.tın için· 
ele uhtesine düten vazifeleri apmakbr. 

2 - Küme ve müsabakaları hiç bir 
suretle mıntaka birinciliklerine tesir et· 
miyecektir. Yani kümeye ittiri.k eden 
taknnlardan hiç biri lik maçlanndan çe
kilmiyecektir. 

3 - Türkiye idman cemiyetleri itti· 
fakı niz.amlan içinde ve onlara uyaun 
olarak teşkil edilecek olan bu kümenin 
de, her teşekkülün olduğu ıibi, bükü • 
met ve fırkanın ve spora taallük ettiği 
için de Türkiye idman cemiyetleri itti
i&Jl:ırun himaye ve müzaheretini temin 
etmesi zanıri ve tabiidir. 

4 - Mali vaziyet, ve kurum nokta· 
larma celince, bunun, ittirik edecek 
kiüplere hiç bir yük tahmil etmiyecek 
tekli, esasen ana hatta mütabakatten 
sonra, İ§tirik edecek klüpler murahhas
lanndan mürekkep bir komitede mÜZa· 
kere ve tesbit edilecektir. 

Çankaya kuruinu başkanı ile de &Ö· 
rüıülerek ıu eıaslar içinde mütahakat • 
lerinin bir an evvel ite ha,lamak üzere 
çabuk bildirilmesini diler, Beşiktaı ve 
Ateı • Güneş klüplerinin esas itibarile 
mütabakatleri alındığını, lzmir klüple • 
rile de anlaşılmağa çalııacağıru bildirir, 
aaygılarmıızı ıunarız. 

Umumi merkezin haklı bir merakla 
aradığı F enerbahçenin bu samimi,açrk ve 
dürüst mektubunu okuduktan ıon· 
ra Türk ıporu içinde mütemadiyen spo
ru~ 1:ararma çalııan bir kaç kitinin dur
madan yaptıkları asılsız propaaandaların 
ne kadar yerajz ve zararlı olduğuna bir 
daha inanmamak kabil değildir. 

E. H. SAVCI 

Cuma maç'.arı 
latanbul mıntakaıı futbol heyetinden: 
1-2-1935 cuma günü yapılacak lik maç 

!arı : Beşiktat Şeref alanında - alan 
gözcüsü Kemal Uçer, Doğanspor • Sü
mcrspor ..,.t 10 hakem Nuri Bosut, Ha
liç • Fener Yılmaz onat 11,45 hakem 
Adnan, Kara~ümrük - Ortaköy saat 12 30 
h.- kem Sadi Karsan. 

Dünya kadınları 
Yıldız kongresine 
Hazır lanı yor 

(Başı 1 inci sahifede) 
Pektaf, Li.mia Refik, Emine Saffet Tale, 
Leman Fuat Aral, Tiraje Sadullah 
Tor, Efzayİf Suat Yalçın, Nennin Mu 
vaffak Men~nli oğludan mürek • 
kepli. 

Bayan Corbett Aahby ve Manua 
kadınlar birliği heyeti ile çok aanümi 
wrette ırörütmüşlerdir. ikinci bqkan 
olan Bayan Manus eaaaen bundan ev
vel ele bir defa latanbula ıelmİ§ oldu
ğu için birlik azaoı ile tarupnıftı. 

Vakit geç olduğu için misafirler, 
hemen vapurdan çıkmıtlar ve dinlen· 
mek üzere Park otele inmiılerdir. 

Bayan Corbett Ashbynin beyanatı 
ı;lün gece vapurda Bayan Ashby 

ile aöriittük. o bize Lıtanbula ilk de· 
fa olarak geldiğini söyliyerek dedi ki: 

- Tabii bana lstanbul hakkında 
bir tey sormıyacakamız değil mi?. 
Çünkü güzel tehrinizi henüz görme -
dim .. 

- Hayır, dedim, aize lıtanbul hak· 
kında bir şey sormak biraz aahrraız -
lık olur, müsaade edin de aize ıeya • 
hatinizin sebebini soralım? 

Bayan Aohby dedi ki: 
- lstanbula, nisanda burada top· 

!anacak olan uluslar araıı feminizm. 
kongresi hazırlıkları hakkında Türk 
kadınlar birliğile aörüşmek için gel • 
diın. 

Kongreye iıtirak için nisanda bu
raya geldiğim zaman hazırlık hak • 
kında göriitmek hem müıkül, hem de 
biraz gecikmiı olurdu. 

- Seyahatinizden biraz bahseder 
misini~? 

- Londradan tayyare ile Hindista· 
na gittim. Kara,şi'de Hint kad~nları 
kongresi toplanacaktı. Bu defa ılk O· 

larak beni de davet ..ttiler. Bu kon· 
ırreye 18 vilayetten ve bir çok aerb..t 
Hint hükiimetlerinden murahhaslar 
gelmitti. Mii.slüman, Hindu ve. ~ri,... 
tiyan kadınlar hep konırreye ı9tırak 
etmitierdi. 

Kongrede aöriifülen meaelelerin. en 
baıhcuı yeni yapılmakta olan Hınt 
kanunu eaaaiıinde Hint kadınlarının 
vaziyeti idi. 

Hindi$tanda kadınlara intihap hak 
kı verilmittir. Fakat bu hak çok mah· 
duttur, koskoca Hindistanda ancak 
bir milyon kadın intihap ha.l<kı~ ma· 
lik olabiliyor. Yeni kanunu eaa.aıde bu 
hak biraz daha genitletilecek ve tah· 
min edildiğine göre altı milyon kadar 
kadın intihap hakkına ma! ik olacak • 
tır. 

- Türk kadınlarına da seçmek ve 
seçilmek hakkı verildiğini bitt~bi iıit· 
tiniz, acaba garp memleketlerınde ve 
sonra seyahat ettiğiniz diğet" f&rk mem 
Jeketlerinde bunu naaıl kartıladılar? 

- Büyük bir m•mnuniyet ve takdir ile 
kartı landı. r rk. ka~mlar:ına seçmek 
ve ~ilmek verılmesı dığer mem· 
}eketler kadınlannm bu hakkı elde 
etınesinden daha mühimdir. Türkiye· 
nin ıarkta müstesna bir mevkii vardır. 
Bu sebeple bunun Mmır ıibi diğer 
memleketler ve bilha...a Aaya mem • 
)eketleri üz-erinde büyük bir akai te· 
siri görüleceği şüphesizdir. Ben kadın· 
lannızı aamiıniyetle ve hararetle teb
rik ederim. 

- lstanbulda toplanacak ulualar 
ara.ar feminizm kon,.resinin ruzname• 
aini ısöyfer misiniz? 

- Ruzname bulaaası ıudur: Ka • 
dının hukuku vaziyeti, kadının serbest 
meslekte ve ıana.yide mAOvkii, ahlakta 
birlik, kadınların aiyaıi ve medeni hak 
lan ıribi meselelerdir. Uluslar ara.&~ 
birlik ayni zamanda aiyaai meseleler ı· 
le metgul olduğundan kongre ıulh si
yasetine ve Milletler cemiyetine ta • 
alluk eden bazı meseleleri de müza -
kere edecektir. 

Birliğe dahil olan memleketlerin 
adedi 40 dır. Fakat kongreye bütün 
bu memleketlerin iıtirak edeceğini 
zannetmiyorum, bunun oebebi buh • 
randır. Bununla beraber Amerika Bir· 
leıik bükiimetler kadınlan ve Avru· 
panın bir çok kadın tetkiliiitı kongre
de temeil edileceklerdir . ., 

Bayan Aahby yor.gundu, kendisine 
veda ederken, latanbulda kaç gün ka· 
lacağmı sordum: 

- JO ırün kadar, dedi, sonra kah· 
kahalar arasında ilave etti: "Nisanda 
tekrar aelmek üzere Londraya döne
ceğim, orada avukat olan büyük bir 
kocam. oonra da yine hekimlik tahsil 
etmekte olan büyük bir oğlum var .. 
Beni bekliyorlar. 

J. R. 
Kadınlar birliğinin programı 

Kadınlar birliği misafirlerinin la • 
tanbulda bulunduğu günler için bir 
program hazırlamıttır. Bu programda 
lüzum görülürse bazı değitiklilder ya 
pılahilecektir. Bununla beraber hazır· 
lanan programı yazıyoruz: 

30 ikindkanun çarşamba eabahı 
Yıldız ve Dolma bahçe sarayları aezi· 
}ecek ve öğle yemeği verile,cek. . 

1 Şubat cuma sabahı camiler gezıle 
cek, öğleden sonra Baya':' La~ia ~e
fik tarafından Bebekte hır çay verıle· 
cektir. 

2 Şubat cumartesi Tokatliyanda T. 
K. B. azası ve ,ehrin halkı ile tanrı • 
mak için büyük bir çay verilecektir. 

3 Şubat pazar, Park otelinde saat 5 
te Bayan Lüsyen'de çay, aanat mek
tebinde bir yemek verilecek, 

4 Şubat pazartesi, müzeler ve Top· 
kapı aarayı gezilecek, 

5 tuhat salı Boğaziçinde gezinti ya 
pılacak. 

7 şubat per§embe Büyükada Ka • 
lipso otelinde yemek, 

9 ıubat cumartesi Üniversite, Süt 
damlası, Çapa kız mektebi, Sıolçu~ ı~
nat mektebi, Hili.liahmer ıanat evı zı
yaret edilecektir. 

(Başı 1 inci sayfada) 
ha son zamanda Vaşington ııı • " · 
feshedilmi~e, bu, V aşingto? _.ı .. ~' 
run onu imza edenlerden .,...... •I 
den.iz .ili.hlanma yanfma . v~ C, 
okyanosun fethi için yeni bır 
ııel tıeıkil etmesjndendir. 

Bay Molotof bundan sonra 
neği ile elbirliğhıdeki fayda)'• 9 
söylemiı, demiıti.r ki : 

" Dıı ıiyaıamızın cevheri, balıt 9 
dafaa ve bütün ülkelerle barıt 
betlerimizi geniıletmektir. So!Y 
liğinin komıusu olan hiç bir ~ . 
bir devletin ondan korkması J: 
yoktur, halbuki bazı öbür büy
ler için aynı ıey söylenemez. 

B. Molotof, bundan sonra 
muhtelif memleketlerle olan 
lerini anlatmış ve bu münase'-.""" 1""' 
laha doğru giııtiğini söylemitbf· 

Ancak Almanyadan şöyle bab 

" Ulusal sosyalizmin iktidar 
ne gelmesinden beri Sovyet·,\Jıl"' 
naıebetlerinele vuku bulan 
kartı &özlerimizi kapamak iırı 
Son zamanlarda iki iiike mür»a , 
de ciddi zorluklar bataösterınİ . 
Bitler "Mayn Kampf,. iun.'ndeJıı 
nm Almanyada daima yenil,.1t' 
lannda bir toprak fütuhatı siy _1 
mekten bahutmekte ve "uluP' 
listler Avrupa yeni topraklard~ 
tikleri vakit, ilk merhale ol.,.... 
Rusyayı ve kendi iktidanna d 
muhit devletlerini iıtihdaf • 
!erini,. teyid eylemektedir. Bu 
daima meriyette midir? Her b 
çünkü Alman hüküinetinin So 
liği ile olan ıiındiki münaıebel 
kubulan müteaddid hadiseler ~ 
kümerin doğu andlaşması pror. 
deki durumu ancak bu takdirde 
çıkabrlir. Bu vakıayı nazarı ib 
cağız.ve bundan lüzumu olan 
çıkaracağız. 

Japonyaya ırelince JaponyaııJI' 
'fe mütecaviz unıurlan sili.hl . 
mıyorlar. Uzun zamandan ~ 
yada açıktan açığa Sovvetlet 
kartı harbden bahsedilmekte •• 
Sovyet aleyhtarlıklarının h 
kında hiç bir emare görü , 
Hükümet organlan üzerinde "'" 
fuzlan olan bazı Japon mahaf" 
Çin doğu şimendüferlnin m ·~ 
değil, aynı zamanda uzak doll~Jı 
lammzm ve ilk iş olarak bü~--; 
nos sahillerimizin ilhakım da ı• 
Bunlan ıöz önünde tutmadan 
yız.,. 

Türkiye ile olan münaseb• 
ısrarla durmalıyım. Bu mü . 
dostluk, münasebetlerinin en i1' 
• • ·· -•- ol b"li So nelıı' ıçın orne11 a ı r. n sc 
ökonomik ve kültürsel mü 
inkişafı devresi olmakla ka1

"'",..'"' 

nı zamanda T ürk-Sovyet dot 
parlak bir siyasal tezahürü d • 
mu,tur. Daha yakında, Sovyet 
dan evvel, Türkiye, htanbul •' 
larıyle Rus emperyalist ve mü 
ve tüccar ve fabrikatörler Rll• O 
ail eden herkeain hedefi idi. 
Sovyet iktidarı devresi araımcll 
bir uçurum yayılmaktadır. S0 

dan, amele ve köylü iktidarı 
baıka bir .siyaıadan mülhem 
daima olmaktadrr. Bu siya••• 
tecavüz pli.nından uzak duı . , 
ni Türlı:iyenin kalkınma ese""' 
sempati ile karıılamaktadır. lf. 
Sovyet dostluiu bu sağlam t 
de pekiımektedir. 

Mecliste tezahür 
T aa ajan11nın notu : Bay 1'l. 

Türk-Sovyet dostluğu hakınd_., 
b f'IVk ve heyecanlı alkıılatl• 

B.. .. hh 1 .. mııtır. utun mura aı ar . 
divans azılll ayağa kalkarak • :.ı 
locasında hazır bulunan TürJ''• 
elçisi Bay Vasıf Çınar'ı uzun 
ıe!Bmlamıtlardır. 

Bunun üzerine Bay Çınar ' 
karalı meclisi selamlamıı ve 
rini b.ildimıiftir. Türk-Sovyel 
nun bu tezahürü fevkalade k" 
intiba haaıl etmiıtir. Bir e< 
hakkında böyle bir tezahürÜJI 
tarihinde emsali yoktur. 

Yugoslav -
Dostluğu 

(Ba~ı 1 inci s:-hifed'} 
bakanı, batı>ekil /amet Jnôfl 
redeki mesaisi, Balkan nal' 
sında geçen toplantılar "" 
ki ırörüf birlikleri ıJe dost jİ 
hariciyesinin i:zhar ettiği a~, 
giderken ,,., gelirken uğra"' 
taki temadarı hakkında ~ 
zetmiı fle lnönü tarafıntla ~ 
meğinl! alıkonmuıtur. 1'~ 

ismet lnönü Yugoslafl J 
ye bakanımıza ırösteri/efl ~I 
!erinden çok memnun oltfl 
kıimetin tefekkür/erile b•~ 
selcim ıJe muhabbetlerİfl~ ' 
Belgrat elrimi:z.i memur e 

MILL\YET'in ~ 
' adı olacakt• 
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A.. Bir devrin başa bela kesi- ( M ü r E F E R R i K H A B E R L E R ) / Sancınızı 
Ydında yollar 

Adliye faa ıiyeti len çocukları kalmadı Kültür hakanı Türkiye BiR GECEDEDEF'EDfNtz 
liy~~~IN, (Milliyet) -Aydın ad ....... ' Ada pazardan geçti Bulgaristan Bel ağrısından vücut kırgınlığın-
Lildj ~uı bir yıllık) ça}ıfDlalarıru A k ..,. d -ı" • • d dan, Romatizmadan, Nevralji den 
c. tııtıyor~ 934 yılında Aydın na ucagın a mu azım, yırmı yaşın a Bir orta mekteb inşasına Sofya istasyonundaki mü- veya soğuk algınlığından muztarip 

1ttl;d:~':ı1:.iliğine 1916 if gel- paşa olan "kişizadeler,, ne oldu dersiniz Bakanlık ta yardım edecek lakat ıamimi olmuştur :;:~e.:a::~:ı:e~:ı::ı~nbi;e~~~ 
,._ 1.ngdır ceza mahkemesi 1 933 se- ADAPAZARI, 29.A.A. - Kültür Ba- ANKARA, 29.A.A. - Haber aldığı· cock yakısı koyunuz. 
"<ı e 38 V /ı l' 1 k 1 kanı Bay Abidin Ozmen, beraberlerinde nııza göre Hariciye Bakanı Bay Tevfik 
9'"4ae n. dosya devren gelmit, 1 Q 0 ma Q te ÇOCU tQTl kalemi mahsus ve orta tedrisat müdür- RüJtü Aru Sofyadaıı ıeçerken Sa· Derhal sancınız sükiin bulacak-
368 da nesinde 330 dava gelmif, bu !eri olduğu halde şehrimize ıeld~ istas- majeste Bulgar Kralı kendisine saray tu. Allcock yakısı konur konmu 
935 ,.._v~m 347 si bitirilmif, 21 i I Jonda kaymakam, belediye ve fırka reU- nazırı va~rtasiyle bilhassa iltifatta bu-
~ıt-':"e&ıne devrolunmuştur. Pantalonları boğazında; kırmızı rin yüzüne atmak, ayna arı tangur !erile mual~imler ve halk tarafından kar- lun ııı Te Cenevredel<i mesaisinden çok kanı tehacüm ettiren müessir bir 

den .~Ye ceza mahkemesi : 933 mintanının eteği arkasından sar • şungur yerlere indirmek, lambayı tılandı. Bakan, gece muallimlerin toplan- memnun olduğunu bildinniştir. Dost dev- hararet tevlit ve hemen asabı tes-
..., d d il kar, gözleri çapaklı, ağzı burnu yağ püf diye söndürüp ortalığı karan- dığı belediye salonunda muallimlerle has- Jet hükümdarının bu al.ikası "" irtibatı 

1~ d <>aya evred· miş, 934 de içimle, elinde ya topaç, ya kaydı- lıkta bırakmak; kazları, ayaklarını bihalde bulundu. Uk mclrteri gezdi ve Hariciye Bakan= çok mütehassia ede- kin eder. Adaleleri yumu,atır ve 
~ 1 ;;: lelı~_if, 

1
bu 49~7dıı:v;;sn rak tafı; önüne gelene ağız dolusu biribirine bağlayarak kamçı ile ko- tayare şebidleri ihtifalinde bulundu. rek Samajeste Kral'a teşekkür ve say- bütün ağrıları. 

><t•tcd:ı __ • e .gorü müş, sı e ·· h il ukl ka valamak,· fare kapanını karı•tırır- Ka)"makamlık, belediye •e alay kuman- gılarıru ıırzuuı vesile Termiıtir. Artık tebahhur eden ve ramasır-
S··'h""11ftır. aoven ma 8 e çoc arını ç za. T danlığını ziyaret etti. Alayı ziyaretinde Sofya istasyonunda Bulgar Hariaye na -. 
~ ~- ceza mahkemesi 1 933 den mandır ortada göremiyoruz. ken, parmağını tuzağa kaptırmak, bir bölük ~sker tarafından merasimle zınyle dış Bakanımız anıurmda vWnı bu- lan kirleten mayileri kullan.1. ı..yı-
139,...,.,.a devralınmış, 934 de Bunlar, eski Istanbul mahallele- mutfakta, tel dolabın kapısmı açık karııland.ı ve uğurlandı. Bakan, ıehrin lan ... waı..t çok """'imi obnuıt11r. nız. Allcock yakıamı bütün gece 

1 ., da I b rinin en azılı yolkesenleri idiler. bırakarak bütün yemekleri KO!DfU- nuılıtaç olduğu orta mekteb için bele- Bütiin bu haberler bura mahafilinde lb h J 
33? • Va ge mif, u 1627 davanın Yabancı birini, uzaktan gördüler nun kedisine yedirmek, ve daha diyenin sahih olduğu arsalan gezdi ve eyi tesirler yapmqtır. veya <. iseniz altında yazı ane er-
~tıi~'.!!4 de görülerek 935 ee- . h • tik b" ta buna benzer benzemez, akla gelen hiiıla'.imet kaqı.unda spor sahası olan ara de, işinizde bütün gün tutabilirsi-

1 ""ı· """ dava devredilmiftir. mı, emen, aıııtema ır arruz ziyi mektebe elveriıli buldu. Yeni mek- R B 1 dd niz. Sizi tedaviye ve hüsnü muha-
. ~"' l)'e lıukuk mahkemesi : 933 pli.ru tertip edip, kimi önden, kimi gelmeyen bütün yaramazlıklar, teb binasmm yaprlınasmdıı bakanlığın omanya prensi eıgra a 

t31:. ~dava devralmmıf, 934 den arkadan, kimi yanlardan saldırma. bunların iti idi. Ozer!erine biraz yard.,. edeceğini n ._..ru sahaomda BELGRAT, 29 (A.A.) _ Roman • fazaya devAJD edecektir.Bütün ec-
ııı..1hd8ava.devralınmıt, bu 1372 da ğa batlarlardı: varıldı mı, yalandan ayılıp bayıla- büyük c:anld.!ı gÖltıeren Adapaz•nn or- ya prensi Mite!, lmılm yaveri gt>neral zanelerde 40 kuruta .atılır. 
""'.. lI Ehh d ehh rak "iyı" ııaatte olsunlar" m '"'"rrine ta mektebden ~ b1rakılınayaca"ını Kontresko ve miralay Gregore~ko ile M . ..._. Takl'tle • d __ '--. la 1 __ , ı görülmüş, 272 si müra- - em e em... ugr· arlardı. r- aöyledı." Bu haberi alan hallmn

12 
-'· 

1
•_ bülikıe ı.ar .. ,. ırelmit. Dediaie sarayı- iinım ı ı nn en ll&IUD• 

d "'&Jrn•• 289 d 935 1 - Vay beyim vay... ~- ~- · · · mak • · K rt 1 kal k t~roı.,_.:::.-1' .--· ava yı ma - Ulan kereste.- Annelerine, babalarına bir da- Tindi. na cıbmftir. ıçın a a mar ı ve ırrnızı 
~~":lıUUUftUr • H b kika rahat yu .. zü göstermezler, kö- Bay Abidin o- gece saat altıda Bir kaç gün orada kraliçe Mari ile daireli AUcock yakılannı musır· 
~- · ukuk mahkemesi : 933 11• - ıyar oğ:una bak e !.. Ankara;ya ilareket etti Te kaza erkanı ta- kralm misafiri olarak kalacalrtır. 

J ~ .,,,,. d d d"l · 934 O k"b O ki - bucak saklanarak, türlü türlü -'---d - la dr. ren isteyiniz. •t ıo~:VO ava evre ı mış - rman ı arı... rman .••• .,... .. ,.,n an ugur n 
"O da b maskaralıklarla erin rahatım hu- f 'l' } A t f ı~ cıı.. • va gelmiş, bu 1522 dava- a •.. r,... lardı. G he ngı ız par amen osu aa• lstanbol ikimi kra memurluğundan. 

:'"l ı 934 senesinde görülmüş, Ve böyle sümüklerini çekerek, zurunu kaçırır ünün r aa- Türk - Japon ticareti liyete başladı lpolek cihetinden clolayi paraya çeYiril-
1ttıiiracaata kalmıf, 166 dava takmıyalarmı, bozuk kaldırımlar- atında, ekmek peynir, ellerinden ANKARA, 29 (Teıefoola) - Ski- mesi mukaıTer olub, yeminli ehli vukuf 
•~esine devredil~ir. da takırdata takırdata, kOflUllll ar- düşmediğif ikçin, b~amları, sofraya aunuevvel tarihine kadar fahri koıuolos- LONDRA, 29.A.A. - lngiliz parla- tararmdan tamamına 7000 yedi bin lira 

J "''<Ut t z a at ıraz sonra· mentosu, faaliyetine aeçim arifesinde i-'!ıı l sorğu Hikimliği : 933 <it sıra; mahallenin bittiği yere ka 0 urma • ' · luklaronızca tasdik edilmiı men,e taba- miı ııibi bir hava içinde ve çok yüklü lrıymet tekdir olunan lıtanbulda Hob-
!l.Jt ?: 9~4 den 533, hepsi SSO ev- dar gelirlerdi. - Ben pilav isterim, et isterim... detnamelerile bilfül yola çıkarılmq bu- bir programla batllWllftır. yar mahallesinin Cihaloğla yokufu so-
:ıs i"11llıt, 538 i görülmüf, 12 si Sarakaya alınan, yabancı yolcu- diye tuttururlardı. lunan japon mallarının giimrülderce Meclise verilen yeni kanun layihasm- kağmda eski 68 yeni 36-45 No. !arla mu-

~ t devredil mittir. yu burada, öteki mahallenin uçarı- Bunlar içinde on yatma gelince, muayenesinden sonra Japon anlatma • ddannn !!_~~~~ ekan nmunühim. u. il~ _Tdir~.~re yar- rakkaın iki bab cliiklônm tamamı llÇ• 
,[dın icra dairesi : 933 den ları karşılar, ve böyle alaalaheyle; dizüstü çökerek hıfza batlayan, on 11nın hükümlerine uygun olarak bir de- ouunuımn ,.,.,.. artumaya vazeclilmiı olup 4-3-935 tanı. 

~~· 934. 2724 doıya gelmiı 2758 İ mahallelerinin sınırına kadar ug"ur bir buçuk yaşında üç hatim indiren faya rrı.hsuı olmak üzere memlekete Kabine, iıçilerin hücumlannı ho§a ne mu'"taclif --~·..+esi günü saat 14-16 Y• 
.l!L • J ka 1..-· t "eli "b" b "le çdcanııak için yeni bir "refah bütçesi" ,,_, 

diJıı;· e:-miş 3793 i 935 e devre- larlardL er, ra""'i' ecvı ıu gı 1 ı n, aokulınaaı bakanlar heyetince kararlat- üzerinde iotinad etmektedir. kadar dairemizde birinci açık artırması 
it ~Ştir, Bir yıl içinde 59399 lira Bu çocukların çoğu, Ali kıran, kalkalesktiz, id~1;Z kh~~~rmar,an mıı. karar ıümriiklere bildirilmittir. Parliımentoda baJka meseleler de görü- icra kılınacaktır. Artırma bedeli 1ay. 

il 
l"tıf alacak, 5000 lira da ha,... b k · · d f d" 1 çekirde en yetıımıf oçaıar, e " ıülecektir .Bu arada silahlanma işine'. kar meti" muhamminesinin yüzde yetmiık-
ediJ • . B 1 dl" : -. aş esen cınam en, erman ın e- fikte iken sırmalı esvap giyip, altı ıı lngilterenin dıı politikalmclaki teki.-

t hijq mı~ır. u yı a ıyemız- mez, öğüt kabul etmez, terbiyesiz; yaoma girince, beline paşa kılıcı ta Oodülasyon suyunu bulan mül itine ıau,. umumiyeyi tiddeUe ali- ıini bulduğu &Ureıte mezkur gayrı men· 
l!tj , tıılerimizin çoğunun derece tirret şeylerdi. Mektebe gönderil • -r d ? kalandırmı anlatmalar meseleleri vardır. kul müıterisô uhtesinde ihale olunacak-
• -~dilmit. mahkeme bat- seler, arka.datlannı tata tutar; ev- kanH, "kibfizalde" lerdde vardı.h" zat ne iyor B. Flandin ile B. Laval'm ziyaretle- tıır. Aksi takdirde IOD artınuım tehahhÜ· 
• • 1

1 
•e Ki. muavini ile bir çok de bırakılıalar, camı çerçeveyi in- k l eled un arın e ası, nazı ıç çe- Vaail Şam-yadis ilminde bir zabn rinden eYvel B. Con Saymen mvı•nrde dü bakı kalnwk ünre 19-3-935 tarihine 

~:-erde terfi ettirilmitlerdir. dirirlerdi. i mez i. devamlı ondülaayoo için bir mayi bul- yazılı lıirçok suallere cevab ...erecektir. muoadif ııalı ıriinii -t 14 ili 16 ya ı... 
• ~elerdir ,· Aydında bulunan Acaba "iltifatı seniye" ye maz- duğu yazılmıştı. ~-r k-· '-"---'-~e y--·'·cak olan i-
' "t .... , Hocanın sandalyesine iğne batı- h l d .. ·· ·ı il Mumaileyh ihtiraı baldmıda bcTat ..., ~ ~ ....-
'dd""'· "ıini her k-a rok sevdiren ar 0 ur muyum, u1uncesı e e e- 30 000 kam•on •ofo""ru· kincı" arık art-·•ında dahi artırma· ~~ "' nr, ayakkabıııına, dersi ,.,. buk bi- • d tul li.mlık 1 1 almak için sıhhiye müdürlüğünde tec· , ~ y , u-' ._eı•~-• mua...:nrm" :. Ba• ,..- rın en tu up, se a ay arın- ak - vil" - L-~eli kıymeti" muhammn" esinin yu""zde 1""' 

- ....,Ullll • • ~ ı ti" • d" tuz k d il" il rilheler yapm uzere ayete mara • ...,.. ~• 
· de Aydın Müddeiumumili- ram ıye Oyal', ers ver ır- da padişahın geçeceği yo ara dizi- caat ebniıtir. Bu zat dün bize cönder- grev yapıyor mitbeıini buJm,.dığı takdirde tatq 2280 

terfi etmi,ıir. ken; kağıdın üstüne tarla sıçanı, len bir karı' boylu "bende., çoaık- diği bir aıcl<tupta diyor iri: NEVYORK, 29.A.A. - Sendilralara No. in bnun .ı.ümma fe , filmD ıeri 
t"b d •akallı adam resimleri yaparlardı. lanna rastlanırdı. ıBundan bir k- .,..... eTTel auıbte- ,.:.nıemiı olan :...:•erin nhtmı iılerine lıa- · ak -~-'-.. "on f k" k H kı ı · -.- - ....,.. bıralalacaktrr. Arbrmaya İftır eunaı. .. 8 a ır ÇOCU • oca, zıp ta üzer erme yürüye· Bunlar, on yumda hassa ordu. rem gazetenizin bir nüshasmcla Vaıil rqmamaları için bir hareket vardır. Bu 

1 k 1 b b 1 ...., · öneyenler ....-.... ııayrimenkulün kıy-an koruma ce o sa, yaygarayı asıp oğaz a • ıuna çavuş, on üç yqmda müla. , Şampaniclis ÖRnmdelü bir Yunanlının harekete teıriki mesai etmeleri yasak e- k 
lb • _ _:-- nan koyun gibi sesler çıkararak · b d ·· b 1 ihtira ettiği beyan oıw.n ve saçların dilen nakliyat aendiluuı prote.to olarak meli mııbeDM11inesinin yüzde yedi buçu 
~"U\BZON, 29 (A.A.) - F.ı.ir zım on eş ya~ın a yuz aşı 0 ur, uzun müddet kıvrık &calmalarına ve bi- 30.000 kamyon ı.oföriinc grev emri ver- nispetinde pey akçesi veya milli bir Ban· 

_ÇOculdarmı, yedirme ve ıiydir- gözü yaflı, bağrı ta,lı evlerine dö- Yirmi yqına gelmeden,patalık fer- naenaleyh elektrikle yapılmasına ihti • ~tir. kanın teminat mektubunu hamil bulun-
~yeli hallrerinde topı.-ak yeni ner: marunı alıp "yaveranı cenabı pa- yaç göıtenniyeceğine mütedair bulunan Greve 35.000 nhtnn itçiainin de itti- malan lazımdır. Hakları tapu sicillerila 
\" •yetini seçmiştir. - Hocindi beni dövdü! Hibihi.. ditahi" silkine girerlerdi. mayi bir maddenin htanbul berberle · rak ederek liman faaliyetini durdunnala- sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla di-
"-i lae>et İte baıiaınıı ve 300 dea diye ıaatlan:a gö:z:~ı dökerlerdi. Bunlar, dayanılmaz derecede riııe .. ımakta ve icat edilen bu madde- rından korkuluyor. ier alôkadarlartn irtifak hıokkı sahiplen· 
• ~. ğu y--''-'- aiydirme"e karar U Jd ak" l"fb ·· h { · L.. •• -• • h--'-·L. dah" m"n bu hııklumı hususile faiz ve ma-..nft ~. _...,., • • ç yı a e ı e ı anın uç ar I· küstah, kendini berbten üstün gÖ· 1• ve ouna mütaern .... uau ı "ıiba 

t b 
nı bir araya getirip okuyamazlar- .. b" k t••red"I n:1· 40,000 liraya satmak teıebbüıünde bu- Amerı"kada taşan sularda dair olan id'alarmı ilin t~.rihinden ı . 

il ıooda verem dı"spaa• rur, ır ta ım u ı e ı. lwwluiuna ve halbuki bu ilacı kulla- ren yinni ırün zarfında evrakı müsbitel~ 
dı. Geceyarısı kafeşantanlan basar, nanlann batlarmda (yaralar açılma- boğulanlar rile birlikte dairemize bildinneleri li.-

"' ıeri açılıyor Zar zor, ilkmektebi bitirebilen- oyuncuları localarına çağırıp her- •mdan ve aaçlaruı clökülme•inden) do- MARKS, (Amerika), 29.A.A. - Miui znndır. Akli takdirde Iıaldarr lal>'! ~-
• b • ler de cim karnında birer nokta i- k · 1 · ·· ·· d layi htanbul müddeıwnumiliğince me- cillerile ...bit olmadıl<ça aatıı bede!ının 
.'~BZON, 29 (A.A.) - Belediye diler. Sorulsa hemen bütün kaba- eaın göz erı onun e şapır fUpurd seleye müd~hale olunduğuna ve muh- pi vadisinde sulann taşması yüzünden paylafll>&Undan hıu;iç ~alır!ar ~~icra-

. • fuhat toplanbuna -mldı. Be- Öper, canla,·ı isterae, oyunu yarı a -1 1 · 47 d" M · • dörtt" lmn ..,e...n ve nkfı ıcanyesı tanzifiye n • ,....... hati hocalarına yükletirler: h aktı h lkı d l d teri Vasilin Yunanistana kavbğma dair o en enn saynı ır. enııının e .,,. edi _ 1 · l otledin. ba toplantısında tehir it- ır np a ıtarı uğratır ar ı. 1 1 tenvirattan dolayi bel ye rusum an 
, '"'kı<ında mülıim kararlar verecek. - Bizi doğru dürüst okutmadı Astıkları astık, kestikler"ı ke~tikti. olan havadioi .hayretle okuduiumdan üçü le <I 0 muıtur. borduya aidclir. Daha fazla mal . • umat .al.· 

k . F"I' ·ı h ve bu yazılar ise hakikate muvafık bu- ih d 
~ · ı... ı ancanın og una alır yaptı Küçük ~ta; saçlı sakallı adam- lurunadığından kanuni hakknnı ; 5tima! 1 mak isteyenlerin 7•2·935 t."" . '? en _ıtı· 
<li' "<>Tem di•panseri açılacak , yv da sınıfı öyle geçirıli. Derlerdi. ların ka~ılarında eğildiğini göre ile it!.u tel<zipnamemin gazetenizİD •:mi sveç velıahdi döndü baren herkesin ırörebilmesı ıçın daıı:e-

' 'Pa!Uerin kadı- hazırl T til ·· 1 • d · · · • hal STOKHOLM, 29.A.A. - c:.....ı.ta, dört mizde bulundurulacak J&rlnaınenle ij osu anmııtır. a gun erın e, evın ıçını • göre, öyle fımarırlardı ki, büyü • sahnesine dercini rica ederim. -r-• 933-ı67 No. lu dosyada mevcud ve ma· 
•\~Ük yavruların Marmara laç pamuğuna çevirdikleri yetmez yünce zaptedilemez hale gelirler- 1 - ısırum doğrudur. Şu kadar k~ ay süren ve sekiz muhtelif memlei<ette balli mezkUrun ~ n mesahası vesaİ· 
< <ı.'- gibi, kedinin kuyruğuna teneke d " btanbulda doğmuş Yunan devleti tdJ... tam bir muvaffakiyeUc ıeçen bir ıeya· resinin havi vaziyet n takdiri kıymet 

lı ıı:etzedelerine yardımı b -ı d 1 d • k · ak b ı. asından değil öz Türk cumhuriyeti te • hatten sonra, lsveç veliahtı, karısı ve .. .. b anla ahi!--·'·! · T " Ş ag ar, o a ar a cıya cıy a- Bu p is mahalle çocuklarından, baasınd,· rum. raporunu goru Y """"'erı ı an 
• 1,. A ı..- ( Or k Prens Bertil ile Prenses lngrid, Trelle- (7497) 

-.ı ' · ..-. 29 A.A.) - ta mektep ğırtıp oştururlardı. bu ,ımank, bozguncu, atak, eden.. 2 _ Yunanı"s•--- ı..-·· d..:.:•ını,· olunur. 
~ltı d -•- k ı E-,ek M r ~ _.._ ..,.u borg'a ve oradan Stokhohn'e gelmişler-

"'" ern.,,. 0 u, "' ve ar· Bahçede doğuran köpeğin yav- siz &&ray çocuklarından kurtuldu- kaçmak şdui asla hatırımda yoktur. Za- dir. s. -L--• 3 iincü S. Hukuk mahke-
t. ~ civarındaki yer sarsıntısın- uJ kmek · · · k mı ke · k b" be ~ ..., "-ç.ı, ı annı, e tenceresı ıçıne a- ğumuza bir yiyip bin şükretmemiz ten m e e ti ter e ır se P te mev- mesinden 

1 
Davacı Salamonun 42 lira 

~~"'-.ta kalan yurddaşlara yardım patmak, portakal kabuklarından gerektir. cut değildir. H....,.:,.; kii"ru'"k haberler.· t ul T h 
·• •~ ara) ı· d fazl 3 D · • d '"' ""teallik -·-• "' a1~~:....•ft tahsili için stanb da a • .....,re annda lOO ıra an a patlangaç yapıp, sokaktan geçenle- Salahaddin GtJNGôR - arını on ..... ıyona mu .,.....,-

' ~p'- _,_ • k - ihtiraıma ~elince: mis önü sokak Mısır çarııaı Jrapusu ya· · . ,.,,...,. umumı mer eze ıon • • ~ 
s.}i•. - -- · - - -- --- Filhakn<a yazıldığı üzere icat etti • * Bay Ceorıe Klaude, denizlerden nıncla tüccarclan Madam Paronıava Ko 

ı.ı..._.İlııiz hilaliahmer cemiyeti de dihni,tir. OU!iQ rıde cin ayet tim teY bir mayidir. Ve ilaç mahiye- baruri kuvvet çıkannak letebbüıünden hen aleyhine açdığı claTada davacı .... 
lıi-..ı,.,. e leIM.etzedelerine yardım temi • Büyük bir gayretle ve yokluk ::1 tinde değildir. Bu mayii bir uıul daire- :~:!ği:)~~=f·~'."' karanmn .... bab• subutiyeıinin dairemizin 934-93 

•'1\ L· içinde çalıfan genç'er rollerini ha- GlRESON, (Milliyet) - Gire- sinde kullanmak ~uretile saçların uzun ~., No. la baca dosyumda mevcut defterm 
...., müsamere hazırlaıtuttır. sona bağlı Uzgur köyünde bir dü· müddet bozulmaaına imkan olmıyan • Alman rejU.örü Emeıt Lubiç. la· llakk l ti d kikaten muvaffaldyetle batarmış- ondiilisyon temin etmekte Te katiyen büyetten iskat edilmiıtir. Ya Londraya, de mahreç tasdikli suretile alacaiının sa 

8 e Va 15! L rne- !ar ve seyircilerin takdir ve alkış- ğünde delikanlılar sarhoş olmu'° tehl.ikesi olmıy- ve bilit.kis saçların yahut Amerikaya gidecektir. bit olduğunu ve o!veçhile ~lacağınm hü· 

d d- d ·· 1 nı kazanın 1 d lar, dügu""" n evine giderlerken si.ah · · d ı ekt d. almm tal etmekt ı Ç,o\ en Qll U arı ,, ar ır. uzvıyet.ine e ıhizmet ey em e ır. • ArJı:ot tirketi parut pefİn TeriJ. küın altına asını ep e O• 

~'ı l'l~LE, 29.A.A. _ Trakya .,.. Yine yer aaraınbsı felaketine uğ- atmaya batlamışlar, bunların için· Bu hususta Yunan hükiimetinden mek üzere Ru.ymım lngiltereye lıir duğundan mahkememizce ııyap karan· 
~ ~ttitüii yanında mmtaka va· rayanlar menfaatına olmak üzere de Alınyoma bala köyünden la- badettetkik bir ihtira berah ıalındıit milyon i.aterlinlik makine v~ lovazım nın ili.nen tebliğine karar nrildiğ;nden 
-.:. "ıı lı h 1 • b" d • . d"l • • il "! M taf • •-L-- Jibi Belçika ve Fransa hük\ııııetlerince siparİfi hakkında bir anlqma yapıldı • -'r--ı •1-., u afta yapbğı top ant.ya gıt· ır e pıyango tertıp e ı mıttır. ma og u ua anın athgı UM>IUI• de itbu berat t&Mlik olunmuı ve şu ka- tarihi ili.nd- "!ibaren oabeı ırun zar. 
~ '°'d-ıc Çan.,ı.ı.aıe valisi Bay Süreyya Felaketzedelere gönderilmek Ü· cadan çıkan kurtunlardan biri Uz- dar ki bu ibtiraıma dair öz toprağımın ğrnı bildinnekteclir. fmda itiraz etıı • • ve yevmi malıak•· 
"t>!-., "1 diin Çanakkaleye dönmüştür. zere ayrıca C. H. fırkasının iyilik- gur köyünden Fehim oğullardan l<an•nlaruıa tevfikan bir (berat) al- • Resmi ;statistildere ııöre en çok aıe cıbn 20-2-935 s. 10 da mabkemPde bı 

)'.1'~:bcL., ~e ';!;7ıı~=.ı=~.,_,_~~~n çi ve yurtsever ocak heyetleri ta- Mustafa oğlu Cemal'a rastlayarak malı: niyetile 30-ı2-934 tarihinde latan- evlenme Almanyada olmaktadır. ETl'lf zır bulwmuınız aksi takdiTde vak•aları 
İlı... ~ • '"'IHIDilnUI ""ld"" . K ·ı bul vi_layetine müracaat e.ı:ı....:. Te ıre- nenlerin nialıeti umum halkın binde kahul etmiı addolunacağmız tıebliğ ma-~, tıı ... ı ___ , . rafından da bütün mahallelerden ° urımittür. atı tevkif edilmit __ ,_ ten _..__ -•--'"'.:'u~ d h" 10,2 ıidir. Almanyadan smıra ikinci ol 

L.. ~·~olan yeni muhecir i§len I ve hakmda tahkikata ba•lamı•tır. ""'" ve ıı..,......, sa,._ uzenn e ıç . be b" ele kanıma kaim olmak üzere ilan unur. 

~4"t~ ~ alınacak tedbirler görüıül· para top anmıftır. T , bir tehlike ü-u edecek mahiyette olma- gelen lngilt,rede ise bu nıs l ın '{7505) • 
• ~ A d d d Ü 1 . Trakya "'8 ,. erı"nı"ıı toplantısı ,_. dair ıh . d . . din 7 ... Frmısada ise 6,9 dur. ~.~&i" l>uııtakaıun nafia iııeriıe id,...,i y ı n a eve g reş erı • . . ..,gına s hıye mü ürıyeti nez • 

1\ •. ~" ,..., belediyelerin 935 senesi büt- L ı· ttı' de biuat yapacağını tecrübeler üzerine 
~•i.ı. AYDIN (Milliyet) - Vilayeti· hasıl olacak bnaatllı (zararmı bir ma-
ljr ~b ~ri gözden geçirildiği anlatıl· mizin her çevresinde deve güre9- EDiRNE, (Milliyet) -Trakya yi) olduğunu isbat e_c!..erek ol baptaki 

•b !eri devam etme.luedir. Koçarlı müfettifliği mmtakasma dahil o- beratın istihsaline mani bir vaziyeti 
"liltSa kazaen Oğlunu öldOrdü ve Karapınardan sonra bugün ger- lan vilayetler valilerinin Edimede- kanuniye ve sıhhiye olmadığı dahi ıüp-

'<ı" hesiz isbat olunmuı bulunacaktır. 
~ ~lltı P· <?N, (Milliyet) - Gire- mencik de güret yapılmaktadır. ki toplantıları nihayet bulmu,tur. Halbuki hali hazırda kullanılan dai-
t -tlılt k~~yaziz nahiyesine bağlı Germencikliler, devecilere karşı Toplantılar üç gün sürmüttür. mi ondüliayonlarda elektrik kuvveti • 
1lld,

11 
ı.?.~nden Müezzin oğulla- daha çok alaka ve müaafir severlik Toplantılarda alelumum, idari it- nin neticeleri olmak ve hatalardan in-

tı"1 <-ıııseyin evinde tabanr.asmı gösterdiklerinden her yıl olduğu !erden maada bugüne kadar Trak biaı etmek üzere bir çok yanıkhklar 
~ık~" tırk b al ve elektrik çarpmalarından ötümler hu-
~ı "4~ en ta anca atef rnış ve gibi bu yıl da en iyi deve güreti yaya iskan edilmif olan göçmen - sule gelmekte olmasına rağmen dokuz 

ı j 'ıı a , fUn kartıımda oturmakta germencikde olacaktır. Bütün Ün· !er hakkında göru.nıeler yapıl • aydanberi Yunanistan, Kıbr11 R;.dos ve 
b~t tıtiç ~ında oğlu Ahmede lü tötlüler ve tanınmış savranlar mıştır. sair mahallerde ve ahiren Fransa ve 
~~ ı:de~k öldürmüttür. Katil dün akfamdanberi Germencikde Belçikada kullanılan Te ibtirakerdem 
~dde· ~kıf edilmit ve hakkında toplanmı•, manğal ba~ı güre' söh- .Bundan sonra gelecek göçmen- olan mayiden hiç bir zarar ıörülme • 
'S:llııııUJnilik tahk"k t b Y ' lerm daha esaslı ve müreffeh bir diği bir hakikatt:,._ 
) çe 1 a a l\f"' betleri sabahlara kadar ıünnüs,tür. •ekı"ld · k . I d h fi Bm· aen"l"yh bu 1"htı"ra eyledı"g·ım· <.eı T e ıs an arı a a etra 1 görü - ~ 

·~eı 8 • Şimdi de bu thminlerin hangisi- ııülmüştür. mayiden zarar görenler varsa meyda-
~-~ ... ye uğrayanları yardım nin doğru olduğunu gösterecek ha- na çıkmalarını ve idd"'1aruu isbat ey-
."'4ı "'~L kiki güreııler başlamıt bulunuyor. Valiler vilayetlerine dönmüş • lcmelerini ve bu ıuretle teveccüh ede-
ı~.ti, 11.t. - --PAŞA (Milliyet) - !erdir. cek her hangi bir mesuliyeti kanuniye-

ı,~ıı.. i"~a adasında yer sar· B. Titülesko ve B. Maksimos G yi ıimdiden kabul eylediğimi açıkça be· 
;;"\ ır e aketine uğrayan yurttq- ANKARA, 29 (A.A.) - Alelu - eçan yıl Çanktrldi 8Vlenenfer yan ve aksi takdirde ihtira olunan mad-
d.~~fde~ilmek üzere kazamıf mum ıarkı ve merkezi Avrupot, ,, •n]. ÇANKlRl, (Milliyet) _ 934 deye karşı menfaatleri muhtel olan ba-
t:"ı L ~r tdman birlig"i,, tarafın· hün takviye ve tanzimi işlerinde Ro- 1 d h" d zı eı'ıasın delilsiz iınatlarınm şayanı 
'-b~ Qır yı ın a fe ır e 90 evlenme ol· '--bul ol • h hal .. 
~ :'Qll. ,, •• • tnüsamere verilmittir. manya hariciye nazırı M. Titülesko • .,... amıyacagını ve er e .. artı 
ılı d ""llü k nun pek çok kıymetli mesaisi görüldü- muttur. 933 yılma nazaran 7 faz- ii<aınetgiJu kanunimi dahi aşaya yaz • 
~ ~r, 1 ve akşamı olma üzere ği! ve YlU.a:..istan h~riciye n"-.ı:ı.·1 M la evlenme vardır. dığımı ve bu hakikatin yakrn zamanda 
~t'ld!! ik•arak Verilen bu müsa- Makıim<>=n Cenevreye eelme•inde Vil adli ve şıhhi nıakarnat nezdinde sabit 
''tı) . 1 ~rdelik (A~ar soyun· ve Balkan nezrrlan toplan!Brnıt 'şti- . ayetin bütün köy ve kaza • olmuı bulun:.cağmı beyan eylerim. 
~~1Yeaıle bir perdelik (Gül- rak eLmffinde çok isabet ve fayda c ların~a bu yekiindan çok çok fu- Cedikpqada No. 84 hande 

-.,llna) k omedisi temsil e- duğu mevsuken öğrenilmiş~ir . 1. r.kıt yapıldığı muhakkaktır. Hamam cı.ddeıi: Va:;il :;ıampanidis 

latanbal altıncı icra memurluğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer 

bir kasa, sandalye ve muhtelif renk ve 

cinsde ayakkabı ve iskarpin açık artıır

- &ureille 2-2-935 tarihine müsaclif ca-

marteıi gÜnÜ &aat 9,30 - 10,30 kadar 

Beyoğlu, lstildi.I caddesi 92 No. lu dük· 

kan önünde satılacağından talip olanla

rın mahallinde bazır bulunacak memu· 

runa müracaatları ilan olunur. (7495) 

Konya asliye hukuk hakimliğinden . ı 

B.,.-çlu Konyada Halk kitaphaneıi sahibi 
üçüncü sınıf tüccardan Murad oğlu 

Sabri tarafından alacaklılarına kartı tek· 

lif edilen kongurdatonun 15-2-934 tarİ· 

hinde tastikine mahkemece karar veril

mİf ve İ.fbu karar 29-8-934 mahkeme! 

temizcede tulik edilmek suretiyle kesbi 

katiyet d hi eylemit olduğu icra ve iflaı 

kanunıJnun 300 üncii maddesine tevfikan 

il~n olunur. (7488) 

Doaya No.: 3772 ve 3770. 
lıtanbul aaliye mahkemeleri 1 ci ye ~;. 

leme biirosandan ı 4 kinunuevvel 933 ta 
rihinden evvel ikame olunup lotanb ı l 
asliye 1 ci ticaret mahkemesinde -!erd .,. 
ti rüyet ve biri piyango müdürlüğü ile 
telefoncu Hasan ve diğeri yine piyımgo 

müdürlüiü ile Abbas Hilmi aruında mü· 

kevvin ayrı IQ"n iki davanın yenllenınesi 

için büroya verilen iki beyanname üzeri
ae tetkikat icrasına ve vaktile de bu miid 
deialeybleria il<aıııetgihları bulunmadığı 
cihetle iliıwn tebligat icra edildiği görü· 

)erek ayni suretle ilanen tebliğat ifaoına 

-.e her iki muhakemenin 25-3-935 tari

•ine müsaclif pazartesi gÜnÜ saat 14 te 
)'enilenıe muamelesine başlanmasına ka .. 

rar verilmit olduğundan her iki davanm 
müddeialeyhleri olan Hasan ve Abbas 
Hilminin mezkur günde yeni postRne bi

nasında ki.in 1 ci yenilem büroşuna 

ıelmedilderi takdirde 2367 numaralı ka
nun ahkamına tevfikan yenilemenin gi. 

yaplarınd" yapılacağı ilan olunur. 
(7483) 



f -----------. ---------··ı-... l11tanb1..ı Haricı Askeri 
Kıtaa t ilanları. Deniz yolları 

1 - Kırklarelindeki Kıtaat l S L E T M E S l 
Acent~ ı Kanı.ö,. Köprübap 

için 14700 liralık Sığır Eti j 1 Tel 42382 _Sirkeci Miihiirdanad• 1 

kapalı zarfla alınacaktır. I•--• Han. Tel. 22740.._ __ ıl 
2 - Sığır Etinin muham

men fiatı beher kilosu 21 Ku
ru§tur. 

3 - llk pey parası 1100 li
ra Elli kuruştur. 
4- Eksiltme gÜnÜ 10 Şu

bat 935 pazar gÜnÜ ıaat 16 
dadır. 

S - Eksiltme Çorluda Sa
tınalma Komisyonunda yapı
lacakdır. 

6 - İstekliler teklif mek
tublarmı belli saatten bir saat 
evvel Komisyona verecekler-
dir. \ 

7 - Bağlantılarını görmek 
isteyenlerin her gün ve eksilt
meye gireceklerin belli gün 
ve saatte Komisyonumuza 
gelmeleri. (770) (400) 

685 
••• 

1 - Açık eksiltmeden pa
zarlığına devam edilen 3000 
kilo beyaz peynire yine istekli 
çıkmadığından eksiltmesi 5 
Şubat 935 sah günü saat 14,30 
bırakılmıştır. 

2 - Bir kilosunun fiatı elli 
kuruş ve birinci pey ~rası 
1 12 buçuk liradır. 

3 - Bu bağlantısında bir 
değişiklik yoktur. Her istekli 
Çorludaki komisyonumuzda 
görebilir. (765) (331) 600 

TRABZON YOLU 
GOLCEMAL vapuru 31 i
kinci Kanun PERŞEMBE 
günü saat 20 de Hopaya ka
dar. (463) 

MERSİN YOLU 
KONYA vapuru 31 ikinci Ka
nun PERŞEMBE günü saat 
11 de Payas'a kadar. (462) 

AYVALIK YOLU 
BANDIRMA vapuru 30 J. 
kincikanun ÇARŞAMBA ııü
nü saat 19 da Ayvalığa kadar. 

(436) 743 

-htanbul Levazım Amir- 1 
liii Satın Alma Komisyonu 

llanlan 

Levazım Amirliğine bağlı 
kıtaat için 5000 kilo Ispanak, 
2000 kilo Kereviz, SOOO kilo 
Pıraaa, 2000 kilo Karnabahar 
31 lkincikanun 93S pertemhe 
günü saat 1 1 de pazarlıkla alı
nacakdır. Tahmin bedeli 980 
liradır. İsteklilerin 147 lira son 
teminatlarile Tophanede Sa
tmalma Komisyonuna gel-
meleri. (758) (4S9) . . .. 

Muhafız alayı IÇln 1670 
metre it elbiselik beze istekli 
çıkmadığından 7 tubat 93S .. • * 

1 - Kırklarelinde teslim 
§artile 30,000 kilo fasulya, 
IS,000 kilo Pilavlık Pirinç, 
5440 kilo kuru üzüm, 30,000 
kilo Bulgur pazarlıkla ve 
121,000 kilo Ekmeklik Un ka
palı eksiltme ile satın ~lına
caktır. 

• per§emhe günü saat 14 de pa
zarlıkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 78S liradır. İsteklilerin 
117 lira 7S kuru§ son teminat
lariyle belli saatte Tophanede 
satmalma komisyonuna gel-

2 - Fasulyenin beher kilo
sunun muhaınnlen fiatı 16 ku
rut birinci pey paraaı 360 lira 
eksiltme günü 3 Şubat 935 pa
zar günü saat 14,30 dadır. 

3 - Pirincin muhammen 
fiatı 28 kuruş birinci pey para
sı 315 lira eksiltmesi 3 Şubat 
935 pazar günü saat IS dedir. 

4 - Kuru Üzümün mu
hammen fiatı 27 kurU§ birinci 
pey parası 1 1 O lira 16 kuruş 
eksiltmesi 3 Şubat 93S pazar 
günü sat 15,30 dadır. 

S - Bulgurun muhammen 
fiatı 13 kuruş birinci pey pa
rası 292 buçuk lira eksiltmesi 
3 Şubat 935 pazar gÜnÜ saat 
16 dadır. 

6 - Ekmeklik Unun mu
hammen fiatı 12 kurut 25 san
tim birinci pey parası 1112 li
rıı kapalı eksiltmesi 3 Şubat 
93S pazar giinü saat 16,30 da 
dır. 

7 - Bağlantılarını görmek 
isteyenler her gÜn Çorludaki 
Komisyonumuza gelebilirler. 

8 - Eksiltmeye girecekler 
de belli gÜn ve saatlerde ve ka
palı zarf mektublarmı verecek 
ler ihaleden bir saat evveline 
kadar verilmek s~rtile Ko
rrisyonumuzda b~lunmaları 
lazımdır. (757) (241) 471 

meleri. (759) (460) 

.. - Dr. I H SA N SA M I 4mm!J 

OKSOROK ŞURUBU 
Okıürülı: ve nefes darlıiı bofmaca Ye 
kızamık öksürükleri için pek teairli 
ilaçtır. Her ..czanecle Ye ecza depo-

---· laruada buluırur • ._ __ ili 
403 

--------------------~ 
l&tanbul birinci ticaret mahkemesin· 

den : Lazaro Franko mahdmnlanrun lı
ianbulda Moll.ı p_.;-xı., Çaul .etmede 

6 No. lu İçtihat apartmanında oturan 

Bedreddine kaı-ıı açtığı ilci lota emre mu· 
harrer &enedle ala<ağı olan 750 liranrn 
tahsili clava&ınm giyaben yapılan mu
hake.-inde müddei &enedlerin Adliye 

yangınında yanmıı olınasma binaen müd

deaaleybe yemin tddif eylediğini aöyle

mİf Ye mahkemece de oturduiu yerden 
ç*arak nereye gittiği belli olmıyan müd. 

deaaleyhe yemin davetiyesi gönder.ilme
ıine karar verilmiı ve muhakeme do 

27..J-935 çaı-§tUDba günü saat 14 de bı

rakılmıtbr. Müddeaaleyh Bedreddin 

muhakemenin bırakıldığı günde makul 
bir aebeb olmaksızın gelınezoe H. U. M. 

K. nun 337 İnci maddesi mucibince ye

minden kaçınıı ve yeıNn edeceği vakıa

ların da oabit olmuı oayılamasma karar 

verileceği gibi o günden sonra da sekiz 

gün içinde arzuhal ile yemin edeceğini 

beyan ile gelip yemini yapmazoa yuka· 
rıdaki karar kat'ileıerek eoaı hakkında 

hüküm verileceği tebliğ yerine g~ek 
Üzere yukarıda ismi geçen kanunun 141 

İnci maddesine tevfikan ilan olunur. 
(7498) 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 30 IKINCIKANUN 1935 

lstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra Semti Mahalleli Sokağı Emilir Cinsi Hi11eıi Hi11eye ı&r• ı 
No. ıu 
1326 
217/4024 
3149 
4614 
4095 
4198 
4669 
4190 
4007 
4445 

No. • hammen kıyııt• 
KadıklSy Ceferata Orta 5 Kliir baae 1/2 2000 1. 

Yedikule Hacıham:ııa SarayilnB 29-31-S3-31/l Aqap iki hane •• baraka lılS 129 • 
BByllkada Karanfll E. Rafetpafa Y: Nav:ııat B. E. lS Araa metresi 2115 Tamamı 8460 •' 
Bayoilu Hiıeyiııaia Yeniıabir 28 ,, 67 189/192 192 ~ 
lıtaabıılBalıkpa:ııar Ahlçelabi Zindankapı 49 Klılr maİİ'aza lstBnde aıma oda 1/4 1411 • 

,, ,. Yemlt iıkelHI E. 11 Y. 9 Ki.gir mağaza Bıtll o dalar 125960/504000 2974 
,. ,, HelYacı E. 7 Y. 9 Klgir mağaza Uıtll odalar 7/112 1314 
,, ,, Peynirci 6 Klgir mağaza lıtii edalar 7728128800 2830 

Yedikale ICOrkçllbatı Yedikııla 2-4 Abıap iki hane 42.240 656 
Samatya imrahor imrahor E. 37 Y. 39 Yarım kiııir hane 1/5 785 

1326 - 3149 • 4095 - 4198 • 4669 ~ 4190 sıra numaralı mallar kapalı sarfla diğerleri açık arttırma suraUle ve Gayrımübadil b 
ıile aatıp çıkanlmışbr. Kapalı sarfları ihale ıttntı nihayet aaat 13 • kadar Yerilmeleri lazımdır. İhaleleri 612/.135 tarihindedir. f 
tafsili t almak lıteyealarin Galatada Hki Kredi Llyone Bukuıad& sabf komlıyoııuna mliracaatları. (315) 

Nafıa Bakanlığından: 
13S,OOO adet normal ve 975 adet makas kayın travers ka

palı zarf usulitle eksiltmeye konulmuştur. 
lŞBU TRA VERsLER : 
1 - Susıgırlık istasyonuna 20 kilometre uzakbkta Bur

sa Vilayeti dahilinde M. Kemalpaşa kazasının T orkaldede 
ormanından kesilip Susıgırlık istasyonunda veya ona mücavir 
istasyonlardan birinde vağon üzerinde teslimi halinde nor
mallere 189000 lira ve makaslıklara 3363 lira 7S kuru§. 

2 - Karaköy istasyonundan 4S kilometre uzaklıkta İne
göl kazaaınm Tahtaköprü ormanından kesilip Karaköy istas
yonunda veya ona mücavir istasyonların birinde vagon üze 
rinde normallere 270000 lira ve makaslıklara 4826 lira 2S 
kuruı bedel tahmin edilmiştir. 

Eksiltme 6 Şubat 935 tarihine rastlayan çarşamba gilnü 
saat 15 de Ankarada Nafıa Bakanlığı Malzeme Müdürlüğü 
Odasında yapdacaktır. İstekliler Tekliflerini Torkaldede or
manına göre verdiklerine naı.aran 10868 lira 19 kuruşluk ve 
Tahta köpril ormanına nazaran verdiklerine göre 14743 lira 
OS kuruşluk muvakkat temina tlarmm Malsandığma yatırıldı
ğına dair olan makbuz ve Banka teminat mektubu ve Ticaret 
odası vesikaaı ile birlikte tekliflerini 6 Şubat 935 çar§amha 
gÜnÜ saat 14 e kadar Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlü 
ğüne vermiş olmaları lazımdır. 

İstekliler bu husustaki yeniden yapdan ıartnameleri Ba
kanLk Malzeme Müdürlüğünden satın alabilirler. (265) 

539 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI 1 

Satılık Arsalar 
Esas No. Mevki ve Nev'i 

467 lıtanbul' da Rüsteı,npa şada Mahkeme soka
ğında 32 No. lı 35 nıe tre murabbaı arsa. 

539 Hasköy'de Keremidci mahallesinde Has
köy caddesinde eslq 22 9 yeni 203 No. lı 

Depozito 
Llra 

20 

88 metre murabbaı ara a 11 
Yukarıda yazılı arsalar pe İin para ile satılmak üzere a

çık artırmağa çıkarılmıştır. hale 6 Şubat 935 çarşamba 
günü saat onda şubemizde yapılacaktır. İsteyenler tafsilat 
İçin her gün arttırmağa girmek için de gösterilen gün ve saat-
te müracaat etmelidirler. (9) (361>) 661 

Nafıa Bakanlığından: 
Kütahya hattının Tav,anlı iıtasyonuna mücavir Doma

niç ormanlarından kesilmek ve Tavtanlı istasyonunda veya 
ona mücavir istasyonların birinde vagonda teslim edilmek 
§artile muhammen bedeli 54000 lira olan 40,000 adet normal 
kayın traversle muhammen bedeli (1306) lira SO kuruş olan 
390 adet makas kayın travers kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur, Eksiltme 6 Şubat 935 tarihine rastlayan çar
şamba günü saat 15,30 da Ankara'da Bakanlık Malzeme Mü
dürlüğü odasında yapılacaktır. isteklilerin 4015 lira 33 ku
ruşluk muvakkat teminatlarının malsandığma yatırıldığına 
dair makbuz veya banka teminat mektubu ve Ticaret odası 
vesikası ile birlikte tekliflerini 6 Şubat 935 çarşamba gÜnÜ 
saat 14,30 a kadar Bakanlık Malzeme Müdürlüğüne verme
leri lazımdır. isteklileri bu hu susda yeniden yapılan §artna
meleri 27S kuruşa Ankara' da Bakanlık Malzeme Müdürlü-
ğünden satın alabilirler. (266) 540 

Aıker• tab.-ikalar il&nları ''------------: 
Askeri Fabrikalar ihtiyac ı için aşağıda yazdı 

Kereste açık eksiltme usulile alınacağından vermek iste 
ler bu Kerestelerin evsaf ve şe raitini anlamak ve eksilt 
girmek için 18 Şubat 935 paz artesi günü saat 14 de B 
köy Barut Fabrikalarında Sat ınalma Komisyonuna müra 
lan. (448) 

200 adet az çıralı Çam Ağacı 
400 ,, •• '' ,, '' 

25 ,, •• ,, •• •• 

5:5,5 x 0,18 x 0,013 
6,30: 6,SO x 0,18 x 0,0 
4,30 : 4,60 x 0,16 x o,o 

• • • 
Askeri Fabrikalar Kırıkka

le F ahrikaları için T omacı ve 
Tesviyeciye ihtiyaç vardır. İs
tiyenlerin şeraiti anlamak ve 

İmtihanları icra edilmek 
re Bakırköy Barut fahri 
rına müracaatları. (303) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Galatada, Kemenkeş Ka ra Mustafa Paşa mahalles 

Topçular ve Yüksek kaldırım caddelerinde eski 31, 33, 
37 ve yeni 25, 27, 29 1 ve 119, 119/ 1ve119/ 2 nuın 
larla mürakkam dükkanları müştemil değirmen hanı n 

le maruf hanın 120 hisse itibarile 34,5 hissesi be 
iki taksitte ödenmek §artile muhammen 15022 lira üzer" 
19 Şubat 93S salı günü saat on beşe kadar pazarlıkla sa 
cakdır. İsteklilerin 2490 say ılı kanun hükfunleri dair 
de, muhammen bedelin yüzd e yedi buçuğu nisbetinde 
minatJarile, Pazar ve Salı gÜn leri, İstanbul Milli Emlak 
dürlüğündeki Satı§ Komisyon una müracaatları. (M) (3 

Ankarada Jandarma Umum 
Kumandanlığında 

Jandarma Umum Kuma ndanLğın bazı sebeplerle g 
bırakılan lkincfbir kısım me frutatı Şubatın 13 üncü 
§amha günü saat lS de Jandarma Umum Kumandanlı 
daki komisyonda kapalı zarf ile eksiltmeye konulac 
Tahmin bedeli 91 SO teminatı 687 liradır.. Mefru§atm 
si, mıktan, resim plan ve §art nameleri Jandarma U 
Kumandanlık levazım müdürlüğünde görülebilir. iste 
2490 numaralı eksiltme kanu nunun gerek gördüğü ve 
larla teminat ve teklif mektu plarını muayyen zamanda 
misyona vermelidir. (435) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır 
ve Eksiltme komisyonunda 

Cinsi Muhammen Bedeli 
Su Soğutma tertibatı 930 lira 
Yukarda yazılı su soğutma tertibatı 15 gün müd 

açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 18 Şubat 93S p 
tesi günü saat (14) te yapıla cakdır. Şartnamesini gör 
isteyenlerin her gün Komisyo na müracaatları ilan olunu 

(45 

Nafıa Bakanlığından: 
Haydarpaşada teslim edil mek şartiyle muhammen b 

697S lira olan 45 ton telgraf teli kapalı zarf usuliyle ek& 
meye konulmuştur. 

Eksiltme 9-2-93S €umartesi günü saat 15 de Ankar 
Nafıa Bakanlığı Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve S23, 

••• 
1 - 800 aded telefon dire

ğine istekli çıkmadığından pa
zarlığı 12 Şubat 935 Salı giinü 
saat 15 şe bırakılmıştır. 

İstanbul Ziraat Bank~sından: 
liralık muvakkat teminatlarının Malsandığına yatırıldı ~ 

dair olan makbuz veya nümu nesine uygun banka kef 
mektubu ile birlikte 9-2-935 cuamrtesi günü saat 14 e 
dar Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

2 - Eeheriffin m1·,. an:m~n 
fiatı lSO kuruştur. Birinci pey 
parası 90 liradır. 

3 - Şeraiti eskisi gibidir. 
Görmek isteyenler her gÜn ve 
ekıiltmeye gireceklerin belli 
gÜn ve saatte Çorludaki Sa
tınalma Komisyonunda bulu-
nabilirler. (779) ( 4S8) 

Senet 
No. 
26() 

ıımi 

Kartalda• Sait oğla 
bay Retit 

90 Kartal Ali oğlu 
Mehmet Seyid 

57 Maltepedeıı Ömer 
Rüştll, Ziyaeddin 
Kemaleddin, Ba
haeedin, Sıdıka 
Ye İkbal 

GAYRiMENKULÜN 
Kay Numaraaı Me•lı:ii Kıtası 

Kart al 21.23 Muhtelif 2 

Yay alar 17.6.7.67 .. 9 
6.3.3.6.7 " Mal tepe 426.427 " 

4 
428.429 

Cinsi Metre 
Murabbaı 

Bostan 7348 
Bahçe 
Muhtelif 36280 

Tarla 13777 

Muhammin 
kıymeti 
760 

406 

570 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak 
kara' da Vekalet Malzeme Mü dürlüğünden alabilirler. ( 3 

6 

Diyarbekir Vilayeti 
Daimi Encümeninden 

1HT1RA lLANI 
•• Vida şeklinde duman eaz1erinin ve

ya diğer vasıtalarmın cereyanlarının tev· 

cihini elde etmek için tertibat,, hakkın
da istihsal olunan 11 Mart 1933 tarih 

ve 1509 numaralı ihtira beratı bu defa 

mevkii fiile konmak üzre ahere devrü
ferağ veya icar edi leceğinden talip olan· 

ların Galata'da, iktisat hanında Robert 

Ferri11 ve r"f•rııtr-BRtları il8n olunur. 

118 Haklu evlltları 
Basri. Hayriye 
Şadiye 

Yaylalar Sl.8.31.31 
7.13.21.4 " ' " 

112975 555 

Çermik kasabasında kaplı ca namile maruf Büyük ve 
çük hamamlara mÜ§temil bulu ndukları Oda, Dükkan, Ahı 
Kahvehanenin tapuda yazılı h udut içerisindeki mevcl!t _J 
kiyetlerinin yazılı olan 2SOOO lira kıymeti üzerinden oe" 
nin yarısı ihale akibinde ve diğ er y~ıı.ı 935 mayısı s _rrund 
taksitte verilmek üzere 13 Şuh at 93S tarihine müsadif 
tamba giinü saat 12 ye kadar kapalı zarfla arttırmaya ~o. 
muştur. Daha ziyade malumat almak isteyenlerin Vıla 
Daimi encümenine müracaat eylemeleri. 

7" 

140 Mebmed Faıib •• 
Zekeriya 

Bulgurlu 43·56 " 
2 .. 68888 1soo 

Borçlarını •ukubulan tebligata rağmen &demeyen yukarda iıimleri yaıılı bor~lulara alt ııayriman
kullerin 2280 numaralı kanun mucibince yeminli Yukuf ehli tarafından kıymetleri tahmin olunarak 1697 
numaralı kanuna tevfikan mülkiyetleri ıçık artırmaya konulmuştur. ihaleler! 4 m. rt 935 tarihine ml
eadif pazartesi günü saat o-ı beıtt'dlr. Pey akçesi % 7,S dur, Şartname bankamız kapııııu aıılmııtır. 
Faz:a izahat almak iıteyenleriıı bankamıı zirai ikrazat aerviıine mliracaatları ilin olunur. (204) 

Umumi Nefrİyat 11e Yazı İfle ri müdürü Etem izzet BENiCE 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 


